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RESUMO 

 

A exemplo do que ocorreu no início da década de 1990 na cidade de Barcelona na 
Espanha, após ter sido eleita como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, a cidade do 
Rio de Janeiro passou por um grande processo de reestruturação urbana em 
recortes urbanos específicos. No conjunto desse processo, destaca-se, por sua 
centralidade e pelas questões socioespaciais envolvidas, a Operação Urbana Porto 
Maravilha. Ao analisá-la, identificou-se, como uma das finalidades, o fomento à 
prática do turismo na Zona Portuária, especificamente nos bairros da Gamboa e da 
Saúde. Diante desse contexto, esta pesquisa teve como objetivo investigar as 
percepções dos moradores dos referidos bairros, a respeito das novas alterações no 
seu espaço vivido, em decorrência do recente processo de turistificação. Para 
alcançar tal propósito, realizou-se: (1) levantamento bibliográfico; (2) pesquisa 
exploratória; (3) pesquisa documental de mapas e guias turísticos da cidade do Rio 
de Janeiro; (4) aplicação do método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC); (5) 
análise. Para a coleta dos depoimentos utilizou-se a técnica de entrevista 
semiestruturada com 41 moradores. Como resultados, identificou-se que os 
moradores têm percepções distintas sobre o seu espaço de vida, a Operação 
Urbana Porto Maravilha e a prática do turismo. As contribuições desta pesquisa 
permitem uma discussão a respeito dos grandes projetos urbanos e a prática do 
turismo a partir das vozes dos moradores. 
 
Palavras-chaves: Turismo Urbano.  Metrópole. Moradores. Discurso do sujeito 

coletivo. Operação Urbana Porto Maravilha-RJ. 



 
 

 

ABSTRACT 

 
As in the early 1990s in the city of Barcelona (Spain), after being elected to host the 
2016 Olympic Games, the city of Rio de Janeiro underwent a significant process of 
urban restructuring in specific urban areas. As a whole, due to its centrality and the 
socio-spatial issues involved, the Porto Maravilha Urban Operation stands out. By 
analyzing it, it was identified, as one of the purposes, the promotion of tourism in the 
Port Zone, specifically in Gamboa and Saúde neighborhoods. Given this context, this 
research aimed to investigate the perceptions of residents of these neighborhoods, 
regarding the new changes in their living space, as a result of the recent process of 
turistification. To achieve this purpose, we performed: (1) bibliographic survey; (2) 
exploratory research; (3) documentary research of maps and tourist guides of the city 
of Rio de Janeiro; (4) application of the Collective Subject Discourse (CSD) method; 
(5) analysis. The statements of the residents of the study area resulted from 41 semi-
structured interviews applied. The survey result indicated that residents have 
different perceptions of their living space, the Porto Maravilha Urban Operation, and 
the practice of tourism. The contributions of research allow discussions about the 
large urban projects and the practice of tourism from the voices of the residents. 
 
Key Words: Urban Tourism. Metropolis. Residents. Collective Subject Discourse. 

Porto Maravilha Urban Operation-RJ. 
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo tem sido estudado como pertencente às Ciências Sociais 

aplicadas, e pode ser encarado como um fenômeno humano que incorpora diversas 

dimensões da vida constituindo-se em uma atividade complexa que combina 

diferentes dimensões - social, cultural, ambiental, espacial e econômica - que 

contribuem para as transformações nos territórios, e consequentemente nos 

espaços apropriados para a prática do turismo. Diversas são as razões que 

influenciam esta prática; nesta pesquisa prioriza-se o processo de turistificação em 

grandes cidades motivados por intervenções urbanas, cujo um dos objetivos é a 

urbanização turística, como o caso da Operação Urbana Porto Maravilha, na cidade 

do Rio de Janeiro. 

A ação de reestruturação urbana da Zona Portuária da cidade do Rio de 

Janeiro não ocorre isoladamente do contexto mundial. Nas últimas décadas várias 

cidades marítimas passaram pelo mesmo processo (ZANETTI, 2006; ALLIS, 2012). 

Destaca-se que um dos principais motivos desses projetos é o fomento da prática do 

turismo, como aqueles realizados nas cidades de Londres (Inglaterra), Barcelona 

(Espanha), Buenos Aires (Argentina), Xangai (China) e Cidade do Cabo (África do 

Sul), dentre os mais publicizados. 

A Operação Urbana Porto Maravilha foi idealizada para ser um ‘legado 

olímpico’ para a cidade do Rio de Janeiro, e consequentemente para os moradores 

daquela região. Há, portanto, uma estreita relação entre a referida operação urbana 

e os Jogos Olímpicos de 2016. Esta relação pode ser entendida em um quadro 

teórico mais amplo, do qual se destacam os processos de city marketing 

(SÁNCHEZ, 2003). Corroborando com esse entendimento, Sánchez (2003) 

interpreta a refuncionalização desses espaços para além do âmbito local, estadual 

ou nacional, indicando que há uma reinvenção das cidades direcionada pelo e para 

o mercado mundial. Desta forma, a grande maioria das operações urbanas 

contemporâneas está inserida no contexto da produção capitalista e é realizada no 

intuito de transformar a cidade em cidade-mercadoria. 

Nesse contexto, parte-se do pensamento de que considerar as tensões 

existentes entre os interesses e necessidades dos diversos agentes sociais 

envolvidos no processo de reestruturação de espaços urbanos é fundamental para o 

entendimento da complexidade de tais fenômenos. Destaca-se que estes 
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fenômenos podem se apresentar nas dimensões urbanísticas, sociais, econômicas, 

culturais e ambientais de maneira recursiva e complementar, e podem estar 

presentes nas questões socioespaciais dos lugares onde ocorrem (novas) práticas 

do turismo. 

Dos diversos agentes envolvidos no processo de reestruturação dos 

espaços urbanos e das diversas relações ali envolvidas, a presente pesquisa tem 

como foco a percepção dos moradores dos bairros da Gamboa e da Saúde a 

respeito das alterações naquele trecho do espaço urbano da cidade do Rio de 

Janeiro relacionadas ao turismo, sobretudo após as obras da referida operação 

urbana. 

A pertinência do presente estudo é reforçada na medida em que se refere ao 

tempo histórico do período pós Jogos Olímpicos de 2016. Esse período corresponde 

também à finalização da primeira fase da Operação Urbana Porto Maravilha e ao 

andamento de algumas obras da segunda fase. Esse contexto possibilita uma 

abordagem privilegiada, visto que se pode fazer uma análise do período que aborda 

a fase 1, e parte da fase 2 do processo de reestruturação urbana da Zona Portuária 

carioca. A metodologia utilizada e o diálogo proposto entre as perspectivas teóricas 

apresentadas dão à pesquisa um caráter autoral que reforça a sua relevância. 

Como objetivo geral, a presente pesquisa visa analisar a percepção dos 

moradores dos bairros da Gamboa e da Saúde localizados na Zona Portuária da 

cidade do Rio de Janeiro a respeito das novas alterações no seu espaço vivido, 

como consequência do recente processo de turistificação ocorrido nos bairros. 

Como objetivos específicos de pesquisa, pretende-se: (1) contribuir com reflexões a 

respeito dos processos de turistificação atrelados aos processos de intervenção 

urbana, sobretudo em contextos de realização de megaeventos em cidades globais 

na contemporaneidade; (2) analisar o processo de formação histórica dos bairros da 

Saúde e Gamboa; (3) analisar o processo de turistificação dos bairros em questão, 

nas últimas duas décadas; (4) descrever e problematizar a Operação Urbana Porto 

Maravilha nos bairros da Gamboa e da Saúde, no que tange ao viés turístico; (5) 

analisar a percepção dos moradores sobre do turismo histórico-cultural afro-

brasileiro na localidade, em um extrato comparativo entre os instantes antes e 

depois da referida operação urbana. 

Como forma de organização, a presente dissertação está dividida em quatro 

capítulos. O capítulo 01 é dedicado à fundamentação teórica, quando são discutidos 
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conceitos da geografia humana referente à reprodução do espaço (SANTOS, 2014; 

CARLOS, 2015; QUEIROZ, 2014); conceitos do turismo baseados em estudos 

geográficos sobre turistificação (FRATUCCI, 2008; KNAFOU; 1996, 2012) e as 

lógicas de apropriação do espaço, incluindo os distintos agentes sociais produtores 

do turismo (FRATUCCI, 2014); e conceitos apoiados em estudos sobre 

planejamento urbano, a fim de entender como alguns processos de turistificação são 

estruturados e organizados na contemporaneidade, sobretudo sob a vertente de 

urbanização turística (MULLINS, 1991; LUCHIARI 1998; GLADSTONE, 1998). Ainda 

neste capítulo, toma-se como reflexão conceitual a perspectiva que assume a 

produção de alguns espaços para a prática do turismo, inserida no contexto e na 

lógica das reestruturações urbanas, como premissa de reinvenção das cidades a fim 

de atender às grandes corporações e megaeventos, transformando a ideia de uma 

cidade cidadã para uma cidade mercadoria (VAINER, 2011; SÁNCHEZ, 2003; 

CARLOS, 2011). 

No segundo capítulo propõe-se uma breve contextualização histórica da 

cidade do Rio de Janeiro como palco para realização de (mega)eventos que 

permitiriam certa projeção internacional e o apontamento de algumas intervenções 

urbanas executadas nessa conjuntura (TOMÉ, 2008; MASCARENHAS, 1999, 2017; 

MASCARENHAS; BIENENSTEIN; SÁNCHEZ, 2011). Faz-se também uma breve 

contextualização geográfica, histórica, social e demográfica da área de estudo 

(ABREU, 2013; LAMEGO, 2007; LAMARÃO, 2006). Ainda no capítulo 02, identifica-

se na Operação Urbana Porto Maravilha ações de fomento à prática do turismo 

apoiados nas leis de criação da referida operação urbana. Por fim, uma vez 

reconhecido o viés de uma urbanização turística na área de estudo, apresenta-se 

um levantamento documental de mapas e guias turísticos, a fim de analisar o 

processo recente de inserção dos bairros da Gamboa e da Saúde no contexto 

turístico da cidade do Rio de Janeiro. 

O terceiro capítulo detalha os trajetos metodológicos da pesquisa. 

Primeiramente, com intuito de localizar o presente tema em um quadro amplo de 

pesquisas correlatas, são relatados os critérios utilizados para a pesquisa 

bibliográfica realizada. A seguir, apresenta-se a justificativa da escolha da 

abordagem qualitativa, e do método o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). A respeito 

do referido método, apresentam-se quais foram os procedimentos realizados para a 

construção dos DSC. 
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O quarto capítulo apresenta os resultados e as análises dos dados coletados 

a partir das entrevistas semiestruturadas realizadas com os moradores dos bairros 

estudados. Esse material serviu para a construção dos DSC e nortearam a 

discussão e a análise da presente pesquisa. 

Por fim, a seção Considerações Finais é reservada a inferências da 

pesquisadora, na qual são destacadas as potencialidades, assim como algumas 

limitações, deste trabalho. Trata-se na mesma seção de possíveis desdobramentos 

dos resultados. Espera-se, com a presente pesquisa, contribuir com os estudos 

sobre as percepções dos moradores de cidades consideradas metrópoles, a respeito 

das alterações no seu espaço vivido, em função de processos de turistificação 

atrelados a projetos de intervenções urbanísticas. 
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1  PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO URBANA E A TURISTIFICAÇÃO NAS 

GRANDES CIDADES CONTEMPORÂNEAS 

 

Este capítulo aborda a (re)produção do espaço turístico a partir de conceitos 

da geografia humana sobre o espaço e suas categorias de análise (SANTOS, 1982, 

1985, 2004, 2014; RODRIGUES, 1996), território e território-usado (SANTOS, 1994). 

Apresenta-se também, a perspectiva do pensamento de Lefebvre (2011) sobre o 

direito à cidade, assim como as reflexões a respeito da cidade exceção (VAINER, 

2011) para pensar a lógica de algumas cidades na contemporaneidade. 

Parte-se da compreensão que a produção de alguns espaços para a prática 

do turismo está inserida no contexto de reinvenção de cidades, no qual há uma 

conversão da cidade cidadã em cidade mercadoria, tendo como fundamentação 

teórica o entendimento de Sánchez (2003) e Carlos (2011). Nesse sentido, apoia-se 

na premissa que determinados processos de turistificação contemporâneos estão 

atrelados às ações de reestruturação urbana. Por fim, para compreensão da 

turistificação apresentam-se como suporte teórico os entendimentos de Knafou 

(1991, 1996) e Fratucci (2008, 2014), e para a urbanização turística, as discussões 

de Mullins (1991) e Luchiari (1998). 

 

1.1 APORTES TEÓRICOS DA GEOGRAFIA 

 

Dentre as diferentes correntes do pensamento geográfico, nesta pesquisa 

adota-se as correntes da Geografia Crítica e da Geografia Humana. A primeira tem 

como base filosófica o materialismo histórico1, no qual o espaço é entendido em sua 

materialidade, com objetivações e subjetivações (QUEIROZ, 2014). A segunda 

corrente, se fundamenta no existencialismo2, enfatizando o conceito de lugar, 

 
1 Expressão que designa o corpo central de doutrina da concepção materialista da história, núcleo 

científico e social da teoria marxista. Segundo Engels, “o materialismo histórico designa uma visão do 
desenrolar da história que procura a causa final e a grande força motriz de todos os acontecimentos 
históricos importantes no desenvolvimento econômico da sociedade, nas transformações dos modos 
de produção e de troca, na consequente divisão da sociedade em classes distintas e na luta entre 
essas classes” (BOTTOMORE, 2013, p. 411). 
2 Denomina-se existencialismo uma série de doutrinas filosóficas que, mesmo diferindo radicalmente 
em muitos pontos, coincidem na ideia de que é a existência do ser humano, como ser livre, que 
define sua essência, e não a essência ou natureza humana que determina sua existência. Baseia-se 
principalmente nas ideias de Heidegger e de Kierkegaard, tem em Jean Paul Sartre um de seus 
maiores representantes. 



19 
 

entendido como espaço vivido (QUEIROZ, 2014). A partir dessas perspectivas, 

procurou-se compreender os espaços apropriados para a prática do turismo. 

Frequentemente, o turismo não é compreendido de forma ampla e 

multidisciplinar, levando a um entendimento parcial das suas características e 

implicações. Em muitos casos, seu corpo teórico costuma ser formulado sob a 

análise de uma única vertente, principalmente a da dimensão econômica 

(FRATUCCI, 2014). Segundo Ireleno Benevides (2007), a análise do turismo por um 

único viés colabora para uma compreensão parcial do que realmente ele é, podendo 

contribuir para a formação de uma visão reducionista de sua totalidade. À vista 

disso, torna-se necessário abordar as relações socioespaciais do turismo para 

compreendê-lo de maneira mais profunda e complexa. Destaca-se que esta 

abordagem combina diferentes dimensões - social, cultural e econômica - que 

contribuem para as transformações dos territórios e consequentemente, do espaço 

produzido para o turismo (SOUZA; BAHL; KUSHANO, 2013; FRATUCCI, 2000, 

2008). 

Tendo em consideração as dimensões supracitadas, adotou-se como 

fundamentação teórica a concepção de espaço de Milton Santos para quem “o 

espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, 

de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas 

como quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 2014, p. 63). 

Sob perspectiva semelhante, alguns conceitos como o de território são 

incorporados ao estudo do turismo e necessitam de contextualização. Segundo 

Souza, "o território é um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais que, 

a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma 

alteridade: a diferença entre 'nós' (o grupo, os membros da coletividade ou 

'comunidade', os insiders) e os 'outros' (os de fora, os estranhos, os outsiders)" 

(SOUZA, 1995, p. 78). Por isso, os sujeitos não podem ser excluídos e/ou estarem 

de fora de qualquer análise, mesmo pertencendo ou não ao território. Desta forma, o 

território pode ser ressignificado em função das diferentes lógicas de apropriação 

inseridas na dimensão socioespacial. 

Segundo Milton Santos (2004), o território engloba relações econômicas, 

simbólicas e de poder. O autor compreende que não é o território em si uma 

categoria de análise social, mas sim o território usado, entendido também como 
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espaço geográfico. Para melhor compreensão da categoria de território usado, 

Queiroz (2014) explica que: 

 
 
o território usado é simultaneamente material e social, composto por 
uma dialética, como o espaço geográfico. O território-forma é o 
espaço material e o território usado é o espaço material mais o 
espaço social. O território usado é constituído pelo território forma – 
espaço geográfico do Estado – e seu uso, apropriação, produção, 
ordenamento e organização. (QUEIROZ, 2014, p. 157). 
 
 

Nesse sentido, para Santos (2004) o espaço geográfico, lócus da 

reprodução das relações sociais, deve ser analisado a partir da sua totalidade e por 

meio do uso associado das categorias de análise espacial, definidas por estrutura, 

processo, função e forma: 

 
 
O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações 
realizadas através de funções e formas que se apresentam como 
testemunho de uma história escrita por processos do passado e do 
presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de formas 
representativas de relações sociais do passado e do presente e por 
uma estrutura representada por relações sociais que se manifestam 
através de processos e funções. (SANTOS, 2004, p. 153). 
 
 

Portanto, a definição complexa de espaço e sua sistematização por meio 

das categorias apresentadas por Santos (2004) se mostram adequadas para a 

interpretação do espaço geográfico, neste caso, do espaço apropriado para o 

turismo. Santos (1985) entende forma, função, estrutura e processo como: 

 

 
Forma é o aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais, ao 
arranjo ordenado de objetos, a um padrão. Tomada isoladamente, 
temos uma mera descrição de fenômenos ou de um de seus 
aspectos num dado instante do tempo. Função, de acordo com o 
Dicionário Webster, sugere uma tarefa ou atividade esperada de uma 
forma, pessoa, instituição ou coisa. Estrutura implica a inter-relação 
de todas as partes de um todo; o modo de organização ou 
construção. Processo pode ser definido como uma ação contínua, 
desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer, implicando 
conceitos de tempo (continuidade) e mudança. (SANTOS, 1985, p. 
50). 
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Como visto, o autor enfatiza que as quatro categorias não devem ser 

analisadas separadamente; elas só podem funcionar como base teórica para 

compreensão da totalidade do espaço se aplicadas em conjunto, de forma 

articulada; caso contrário, o uso de uma ou duas categorias resultará em uma visão 

parcial e fragmentada do espaço. Assim, é preciso uma análise de cada uma das 

categorias, que se faz conceitual e metodologicamente e não concreta e 

organicamente, como também de suas inter-relações e da funcionalidade do todo. A 

figura 1 ilustra as categorias de análise espacial apontadas por Milton Santos na 

qual pode-se perceber que cada categoria se inter-relaciona com as demais e que 

todas estão sob um espaço temporal (processo). 

 
 

Figura 1: Categoria de análise espacial segundo Milton Santos. 

 
Fonte: Rodrigues (1996, p. 71). 

 
 

A implantação de um conjunto de novas formas (sejam elas criadas ou 

refuncionalizadas) provoca alterações na paisagem do território usado. Para Santos 

(2014): 

 
 

A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais-concretos. 
Nesse sentido a paisagem é transtemporal, juntando objetos 
passados e presentes, uma construção transversal [...]. Cada 
paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de formas-
objetos, providas de um conteúdo técnico específico. (SANTOS, 
2014, p. 103). 
 
 

À vista disso, entende-se que em função do decorrer dos anos, há na 

paisagem traços herdados que são produtos das relações entre homem e natureza. 
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Para Santos (2014), os objetos construídos em contextos e com funções específicas 

no passado que permanecem e resistem às modificações do presente são 

rugosidades, entendidas como aquilo “que fica do passado como forma, espaço 

construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, 

superposição, com as coisas que se substituem e acumulam em todos os lugares” 

(SANTOS, 2014, p. 140). À vista disso, observa-se a presença de rugosidades em 

vários territórios usados que são apropriados para a prática do turismo. 

Se o território é uma porção do espaço, o lugar é a porção do território 

dotada de identidade. Segundo Carlos, o lugar “é a porção do espaço apropriável 

para a vida – apropriada através do corpo – dos sentidos – dos passos de seus 

moradores, é o bairro, é a praça, é a rua” (1996, p. 20). Santos (2014), ao pensar 

nas dimensões e relações inerentes aos lugares, considera o cotidiano como 

categoria de existência e de mundo vivido. Apesar de acreditar que muitas coisas 

são impostas aos lugares, aquele autor afirma que o lugar é “também o teatro 

insubstituível das paixões humanas, responsáveis, por meio da ação comunicativa, 

pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade” (SANTOS, 

2014, p. 322). 

É no lugar que as relações humanas entre homem e natureza são tecidas a 

partir das relações sociais. Por isso, lugar e espaço não podem ser pensados 

separadamente. Segundo Tuan, “quando o espaço nos é inteiramente familiar, 

passa a ser lugar” (TUAN, 1983, p. 83). Por isso, são inerentes ao lugar o espaço de 

vivência, os laços de identidade, a história e a memória. 

Desta forma, procurou-se ter uma compreensão do conceito de espaço para 

pensar o espaço apropriado para a prática do turismo, considerando a totalidade das 

interações sociais. Além disso, acredita-se que a análise geográfica do turismo pode 

levar à compreensão das relações entre sociedade e território de forma mais 

complexa. Assim, pode-se considerar espaço, território e tempo como categorias 

relevantes para se pensar o turismo e seus processos de turistificação, uma vez que 

a prática do turismo está contida no espaço, interferindo nos lugares e nos 

cotidianos. 
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1.2  TURISTIFICAÇÃO DE ESPAÇOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Na contemporaneidade observa-se a produção espacial de lugares turísticos 

em função do fomento à prática do turismo como geradora de renda. A partir de uma 

lógica de produção é possível transformar espaços desvalorizados, economicamente 

e socialmente, em lugares turísticos de interesse, sobretudo, para investidores. 

Conforme Fratucci (2000), o turismo como “prática socioespacial vai se apropriando 

de determinados espaços, transformando-os e, a partir disso, produzindo territórios e 

territorialidades flexíveis e descontínuos, e ‘turistificando’ os lugares” (FRATUCCI, 

2000, p. 122). Nesse sentido, adota-se nesta pesquisa o conceito de lugar turístico 

proposto por aquele autor, entendido como: 

 
 
território [usado] onde o turismo se realiza, e onde há a ocorrência de 
interações e inter-relações temporárias entre o anfitrião e o turista, 
aos quais irão permitir um contato direto, sem barreiras (físicas ou 
simbólicas) entre eles e o reconhecimento da existência do outro, 
recíproca e simultaneamente. (FRATUCCI, 2000, p. 131). 

 
 

Segundo Knafou (2012), o lugar que se torna turístico muda de status e de 

utilização. A ‘invenção’ de um lugar turístico e o surgimento de um novo território 

consiste em uma utilização diferente de um lugar já existente, chegando a 

transformá-lo e, ao mesmo tempo, a ampliá-lo (KNAFOU, 1991)3. Nessa perspectiva, 

o autor também menciona haver um contrato tácito entre a população local e os 

primeiros turistas, sendo essa relação determinante para a evolução ou não de 

determinado território turístico (KNAFOU, 1991). 

Para Knafou (1996), existem três tipos de relações entre turismo e território: 

a) território sem turismo; b) turismo sem território; c) territórios turísticos. Knafou 

define que os territórios turísticos são inventados e produzidos pelos turistas, pelos 

operadores turísticos ou pelos planejadores, ou seja, o autor considera que há três 

fontes possíveis de turistificação de lugares e espaços: a) os turistas que estão na 

origem do destino; b) o mercado, entendido como operadores do mercado turístico; 

c) os planejadores e promotores territoriais. Nesta compreensão do território 

turístico, a primeira fonte é um agente exógeno que pouco se territorializa devido a 

 
3 L'« invention » en question consiste en une utilisation nouvelle d'un lieu existant qui aboutit, à la fois, 
à le subvenir et à l'agrandir (KNAFOU, 1991, p. 11). 
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sua pouca permanência nos territórios turistificados. De forma similar, apesar das 

operadoras do mercado turístico se territorializarem, são consideradas um agente 

exógeno pois não têm comprometimento com o lugar; caso determinado destino 

turístico entre em decadência elas procuram outro destino turístico para 

comercializar. De fato, a única fonte que de certa forma se territorializa é a dos 

planejadores e promotores de turismo, sendo designado a eles a tarefa de pensar, 

planejar, executar e promover os territórios turistificados (KNAFOU, 1996). Vale 

destacar que as três fontes de turistificação raramente são verificadas isoladas, 

ocorrendo quase sempre de forma complementar uma à outra. De qualquer forma, 

ignorar uma dessas bases do tripé da turistificação apresentada por Knafou (1996), 

pode acarretar problemas de planejamento que não se restringem somente ao 

território usado para a prática do turismo, mas atingem a sociedade como um todo. 

Por isso, nos territórios usados (re)criados para a prática do turismo, segue-

se lógicas de apropriação do espaço pelos agentes sociais produtores do turismo 

(FRATUCCI, 2008), culminando no processo de turistificação, entendido como: 

 
 
o processo de apropriação de trechos do espaço pelos agentes do 
turismo para a implantação da atividade turística, pela inclusão de 
novos fluxos e/ou da refuncionalização de outros já existentes e de 
novos fluxos e relações que caracterizam o turismo como fenômeno 
socioespacial contemporâneo. (FRATUCCI, 2008, p. 66). 
 
 

Considera-se a compreensão das três possíveis fontes de turistificação, 

apresentadas por Knafou, importante para o estudo do território turístico. No entanto, 

percebe-se que esse entendimento é de certa forma insuficiente, pois não contempla 

outros agentes como, por exemplo, os moradores ou os trabalhadores envolvidos 

pela prática turística. Portanto, a fim de obter uma visão mais abrangente da 

territorialização do turismo, adota-se o pensamento de Fratucci (2008). O referido 

autor considera que a apropriação de trechos do espaço para a prática do turismo 

ocorre por meio das ações dos agentes sociais produtores do turismo compostos por 

pessoas, grupos sociais, empresas/firmas e instituições, sendo que cada agente tem 

poder para intervir, modificar e influenciar o turismo em determinado lugar 

(FRATUCCI, 2008). 

Além disso, Fratucci (2014) entende que a apropriação do espaço por parte 

dos agentes sociais produtores do turismo se dá segundo duas lógicas: a lógica 
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zonal e a lógica reticular, em que “a lógica zonal parte de uma concepção espacial 

de território como superfície contínua, enquanto a lógica reticular incorpora o 

movimento como ponto importante na constituição dos territórios e territorialidades” 

(FRATUCCI, 2014, p. 44). No Quadro 1 são apresentados os agentes sociais 

produtores do turismo e suas respectivas lógicas de apropriação do espaço de forma 

mais sistemática e concisa. 

 

Quadro 1 - Agentes sociais produtores do turismo: lógica de apropriação dos 
espaços 

Agentes Sociais 
Lógicas de apropriação do 

espaço 

Turistas (Visitantes) 

Turista  

Excursionista 

Veranista 

Predominante reticular 

Poder Público 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Predominantemente zonal 

Agentes de Mercado 

Grandes empresas/Cadeias internacionais 

Empresários Locais 

Fornecedores de Serviços e Matérias-

primas 

Reticular (mais estável) e 

zonal. 

Zonal e Reticular 

Trabalhadores diretos 

Formais 

Informais 

Zonal e Reticular (mais 

permanente) 

Zonal e Reticular (sazonal) 

Trabalhadores Indiretos 

Formais  

Informais  

Zonal e Reticular (mais 

permanente) 

Zonal e Reticular (sazonal) 

População Local 

Envolvida diretamente com o turismo 

Sem envolvimento direto com o turismo 

Predominantemente zonal 

Fonte: Adaptado Fratucci (2014, p. 44). 

 

De acordo com o exposto no Quadro 1, Fratucci (2014) desenvolve 

categorias e subcategorias de agentes sociais produtores do turismo e suas 

respectivas lógicas de apropriação do espaço. O autor inclui dentre as categorias de 

agentes sociais: os turistas; o poder público; o poder privado; os trabalhadores 

diretos; os trabalhadores indiretos e a população local. Fazendo um paralelo entre 

os pensamentos de Fratucci (2014) e de Knafou (1996), percebe-se que Fratucci 

engloba as três fontes de turistificação de Knafou (1996) de forma mais estratificada. 

Por exemplo, na categoria de turista, Fratucci (2014) distingue turistas, veranistas e 

excursionistas. Além disso, observa-se que, apesar de Knafou (1991) ter 

mencionado em outros momentos a importância da população local para o 

desenvolvimento ou não da prática do turismo, esta é tida como categoria/fonte de 

turistificação apenas no entendimento de Fratucci (2014). 
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Nessa perspectiva, o processo de turistificação se dá de maneira complexa 

envolvendo várias lógicas de apropriação do espaço. Dentre as ações dos agentes 

sociais produtores do turismo, está a produção da imagem de determinada atração 

ou lugar, seja pelo poder público e/ou pelos agentes de mercado. Como mencionado 

no início desta seção, a turistificação se dá sobretudo, a partir da refuncionalização 

de lugares ordinários em lugares turísticos. Por isso, concorda-se com o 

pensamento de Castro (2006), no qual não existe um lugar ‘naturalmente’ turístico: 

 
 

Seria ingenuidade, no entanto, pensar que um local possa ser 
“naturalmente” turístico. Seu reconhecimento como “turístico” é uma 
construção cultural – isto é, envolve a criação de um sistema 
integrado de significados através dos quais a realidade turística de 
um lugar é estabelecida, mantida e negociada. (CASTRO, 2006, p. 
81). 
 
 

Além disso, Castro (2006) relembra que neste processo de construção do 

“caráter turístico” de um local, há seleções nas quais alguns elementos são postos 

em evidência, enquanto outros não. Ainda nesse enfoque, o referido autor explica 

que a natureza turística de um lugar é também construída “pelos guias de viagem e 

folhetos turísticos” (CASTRO, 2006, p. 81). Com isso, é importante considerar o 

processo histórico dos locais inventados e/ou ressignificados para o turismo a fim de 

compreender os aspectos socioculturais e socioambientais que possam estar 

relacionados a atividade turística. 

Desta maneira, considera-se que o turismo, incluindo o processo de 

turistificação, baseia-se no poder do imaginário, na eleição dos lugares turísticos 

e/ou atrações turísticas e na constante reinvenção dos mesmos (KNAFOU, 2012). 

Ao estudar a construção imaginária do turismo na ilha panamenha de Kuna Yala, 

Pereiro e León (2007) consideram que esta foi construída a partir de um conjunto de 

imagens de diferentes agentes sociais produtores do turismo, a saber: imagens 

turísticas oficiais, produzidas pelo sistema turístico hegemônico; imagens turísticas 

produzidas pelo trade turístico; imagens turísticas produzidas pela comunidade e 

imagens turísticas produzidas pelos turistas (PEREIRO; LÉON, 2007)4. Conforme 

 
4 Las imágenes son para el turismo parte de su sangre, pues es a través de ellas que circula la 
información cultural necesaria para movilizar turistas. En este apartado analizamos las imágenes 
turísticas como objeto o contenido de un discurso ideológico sobre las identidades kunas. En primer 
lugar pasaremos revista a los de las imágenes turísticas “oficiales”, es decir producidas por el sistema 
turístico hegemónico; en segundo lugar revisaremos las imágenes turísticas que sobre Kuna Yala 
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relatado pelos autores, essas diferentes imagens do turismo naquela comarca 

indígena do Panamá produzem diferentes opiniões sobre a atividade turística na 

ilha, que acarretam mudanças na estrutura social, econômica e cultural daquele 

destino. 

Assim, ao analisar um lugar turístico é preciso primeiramente, ter ciência de 

que ele foi “inventado” (KNAFOU, 1991). Em segundo lugar, considerar que a 

apropriação do espaço para a prática do turismo ocorre a partir da ação dos seus 

agentes sociais produtores, de maneiras distintas, e conforme às suas respectivas 

lógicas (FRATUCCI, 2008, 2014). Por fim, compreender que o espaço produzido 

para o turismo gera novas relações socioespaciais, econômicas, ambientais e 

culturais, especialmente para a população local, foco da presente pesquisa. 

Em suma, a turistificação pode ser estabelecida a partir de diferentes 

interesses e por diferentes lógicas de apropriação espacial. Contribuindo para tal, a 

produção e a difusão de imagens sobre determinada atração turística e/ou lugar 

turístico fomentam o processo de turistificação. Dentre os interesses que 

impulsionam a turistificação de lugares, está a reurbanização turística, como forma 

de trazer melhorias principalmente para a população, e a geração de renda por meio 

da prática do turismo. 

 

1.2.1 Relações entre os processos de reestruturação urbana e de turistificação 

 

Conforme Vasconcellos e Mello (2006), foi a partir da década de 1960 que 

os planos urbanísticos aderiram denominações acompanhadas do prefixo RE: 

reabilitação, revitalização, reestruturação etc. Eles alegam que há interesse na 

“universalização não só na nomenclatura, mas também na tipologia dos projetos que 

os acompanha” (VASCONCELOS; MELLO, 2006, p. 54). 

Nessa perspectiva, nas últimas décadas tem-se observado, principalmente 

em cidades globais e grandes metrópoles, a implantação de processos de 

reestruturação urbana com a finalidade de fomentar a prática do turismo. Essas 

cidades têm sido palco de um novo pensamento urbanístico inserido na lógica do 

múltiplo uso do espaço, baseado em modelos híbridos (Urbano + Turístico + 

Cultural). Observa-se a adoção desse pensamento, sobretudo nas áreas portuárias 

 
promueven los empresarios turísticos kunas, las producidas por las comunidades kunas y finalmente 
las producidas por los turistas (PEREIRO; LÉON, 2007, p. 76). 
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das cidades que são transformadas em centro de lazer, negócios, entretenimento; 

como por exemplo, Buenos Aires (Argentina), San Francisco (EUA), Liverpool 

(Inglaterra), Rio de Janeiro (Brasil) etc. Percebe-se que esse modelo de 

reurbanização tem seguido determinado receituário internacional de urbanização, 

que tem dentre os vários objetivos, a reinvenção das cidades inserido em um 

contexto mercadológico. 

Harvey (2005) nomeia tal lógica de empresariamento urbano, que tem como 

finalidade a adoção de políticas que possam inserir determinadas cidades no 

contexto global. Para que se alcance a tão desejada visibilidade global, surgem 

projetos grandiosos que têm como um dos objetivos, fomentar a atratividade turística 

nas cidades (MASCARENHAS, 2014). 

Vainer (2000) ressalta que houve uma mudança no planejamento e na 

gestão das cidades, abandonando a matriz modernista-funcionalista de 

planejamento e passando para o chamado planejamento estratégico. Segundo 

Mascarenhas, Bienenstein e Sánchez (2011), o planejamento modernista 

funcionalista tinha como objetivo o ordenamento físico-territorial de caráter holístico, 

enquanto o segundo, por meio dos grandes projetos de desenvolvimento urbano 

(GPDUs) pretende, sobretudo, a projeção da imagem urbana no contexto global e 

contemporâneo. A maioria dos GPDUs é formado por parcerias público-privada e 

“constituem novos arranjos econômicos e políticos, conferindo a determinados 

agentes econômicos centralidade na cena política urbana e redefinindo novas 

relações entre o capital e o Estado” (MASCARENHAS; BIENENSTEIN; SÁNCHEZ, 

2011, p. 54). 

Segundo Paiva, o turismo “interfere no processo de urbanização 

contemporânea na medida que reforça as transformações funcionais, técnicas, 

estruturais, formais e estéticas da cidade contemporânea, ligada às práticas sociais 

da atividade turística” (PAIVA, 2013, p. 135). Além disso, destaca que a maioria dos 

processos de produção do espaço é guiada pela dimensão econômica. 

Partindo do pressuposto de que o turismo pode ser considerado um 

fenômeno contemporâneo eminentemente urbano, dado ter a cidade como principal 

centro emissor e receptor de turistas, pode-se dizer que a urbanização gera turismo, 

assim como o turismo induz à urbanização (PAIVA, 2013). 

Essa relação, turismo e urbanização, desencadeou diversos estudos sobre o 

turismo urbano e a urbanização turística. Para Gladstone (1998), há dois tipos de 



29 
 

urbanização turística em cidades: a) sol, mar e areia (cidades de lazer); b) alto 

capital aplicado em atrações turísticas (metrópoles turísticas). 

Sob a perspectiva de “cidades de lazer”, no Brasil, na década de 1990, foi 

criado o Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) entendido com 

política territorial precursora de ações para o fomento da atividade turística 

planejada. As primeiras edições do PRODETUR se direcionavam para a região 

Nordeste; posteriormente o programa foi implantado em praticamente todo o 

território nacional, a partir de diferentes recortes regionais. Referente ao contexto 

das metrópoles turísticas, houve também incentivo à instalação de infraestrutura 

com a finalidade de fomentar o turismo, sobretudo em função do número expressivo 

de megaeventos que ocorreram nas principais metrópoles do Brasil nas últimas três 

décadas. 

No entanto, o que se tem observado nos dois casos é que o reordenamento 

do espaço passa a atender às necessidades de grupos sociais específicos que não 

fazem parte do contexto dos lugares, por exemplo, os turistas. Isso ocasiona 

problemas de valorização fundiária, desigualdades sociais, desapropriações de 

terras etc. Portanto, apesar da urbanização turística se utilizar do discurso de 

melhoria da infraestrutura e dinamização econômica para a população local, tem-se 

identificado o não cumprimento disso (COELHO, 2013; LEITE, 2017). 

Segundo Mullins (1999), a urbanização turística “refere-se ao processo de 

construção de cidades e vilas inteiras para funcionar exclusivamente como centros 

de turismo” (MULLINS, 1999, p. 245 apud ALLIS, 2012, p. 44). Além disso, 

considera a urbanização turística como uma urbanização baseada na venda e no 

consumo do prazer, favorecendo a expansão de serviços relacionados à atividade 

turística (MULLINS, 1991). Ao estudar algumas cidades urbanizadas a partir do 

turismo, Mullins entende que essas cidades se desenvolveram sobretudo, como 

locais de consumo. Em se tratando de locais de consumo e de prazer, percebe que 

esse tipo de urbanização contribui para a “[...] formação de enclaves, como 

redutores espaciais de consumo hedonista [...] nestes espaços de realização de 

desejos, o bem-estar do turista não pode ser molestado pela presença de 

personagens e usos alheios à fantasia do consumo” (MASCARENHAS, 2014, p. 62). 

Já para Luchiari (1999), a urbanização turística na atualidade tem como 

finalidade colocar “[...] as cidades no mercado de paisagens naturais e artificiais. 

Algumas cidades chegam a redefinir toda a sua vida econômica em função do 



30 
 

desenvolvimento turístico, reorganizando-se para produzir paisagens voltadas para o 

consumo e o lazer” (LUCHIARI, 1999, p. 118). 

Esse consumo de cidades, e consequentemente de espaços turísticos, pode 

ser entendido em um quadro teórico mais amplo, do qual destaca-se os processos 

de city marketing que, na perspectiva de Sánchez, seriam como um “mecanismo 

institucional de promoção e venda das cidades” (2003, p. 298). Vale ressaltar que o 

Estado tem utilizado de estratégias de city marketing sendo um dos principais 

responsáveis no processo de promoção da imagem turística dos lugares a fim de 

atrair investidores e turistas. 

Ampliando esse entendimento, Sánchez (2003) interpreta a 

refuncionalização dos espaços urbanos para além do âmbito local, estatal ou 

nacional, apontando que a reinvenção das cidades está direcionada pelo e para o 

mercado mundial. Desta forma, as intervenções urbanas estariam inseridas no 

contexto de produção capitalista e são realizadas a fim de transformar a cidade em 

mercadoria: 

 
 
Os espaços capturados pelas relações de produção capitalista, que 
são incorporados aos processos de reestruturação urbana em curso, 
podem se destinar à produção (por intermédio de obras de 
infraestrutura, operações logísticas de otimização de fluxos 
produtivos e obras de modernização tecnológica que agregam 
densidade técnica aos lugares para atração de empresas 
multinacionais) ou propriamente ao consumo do espaço (por meio de 
operações vinculadas ao turismo e lazer, operações imobiliárias e, 
finalmente, operações voltadas ao consumo da cidade, estimuladas 
pela publicidade). (SÁNCHEZ, 2003, p. 45). 
 
 

Portanto, para Sánchez (2003), o turismo potencializa as transformações no 

ordenamento espacial voltadas para o consumo na cidade contemporânea. Sob a 

mesma perspectiva, Paiva (2013) explica que “o suporte espacial é imprescindível 

para o turismo, as práticas econômicas de produção, consumo e distribuição se 

verificam na transformação do espaço, que passa a ser produzido e consumido 

como mercadoria” (PAIVA, 2013, p. 131). Desta forma, a cidade transfigurada em 

mercadoria é posta em circulação, e mediante imagens que operam a serviço dessa 

visão mercadológica (city marketing), são descortinados seus atrativos comerciais, 

turísticos e culturais, na busca de atração de investimentos. 
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Para entender a complexidade que determinadas cidades se impõem para 

se transfigurar em mercadorias, faz se necessário entender a gênese do “fetiche da 

mercadoria”. Conforme Sánchez (2003), a mercadoria-cidade imposta na 

contemporaneidade é: 

 
 
[...] produto aparentemente terminado e traduzido em imagem 
urbana, pronta para entrar em circuitos e fluxos de informação e 
comunicação internacional, não permite identificar como se deu sua 
construção; sua história aparece velada, sua gênese esquecida 
(SÁNCHEZ, 2003, p. 72). 
 
 

Carlos (2015) corrobora com essa linha de pensamento ao defender que 

trechos do espaço urbano estão se transfigurando em espaços mercadoria, onde o 

capital financeiro cria um ciclo de acumulação com a expansão de diversas 

atividades (turísticas, culturais, entretenimento, moradia e negócios). No entanto, 

esse ciclo é incentivado principalmente pela atração de “[...] capitais que migram de 

outros setores da economia, em crise, com o objetivo de ampliar as possibilidades 

de acumulação” (CARLOS, 2015, p. 26). 

Nas cidades onde os atrativos turísticos já existem, “as intervenções físicas 

são de menor intensidade, e o lugar é muito mais ressignificado, que propriamente 

construído ou produzido” (PAIVA, 2013, p. 135). No entanto, a comercialização e 

consumo do espaço turístico é diferenciado, pois “[...] não se comercializa a terra, o 

recurso natural ou o local de qualidade singular, mas a mercadoria ou serviço 

produzido por meio de seu uso” (HARVEY, 2005, p. 28). 

Os GPDUs, principalmente aqueles decorrentes de megaeventos como os 

Jogos Olímpicos, anunciam as transformações que irão ocorrer em determinadas 

áreas associando os benefícios para a comunidade local como possíveis legados 

dos eventos. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a Operação Urbana Porto 

Maravilha, modelo de “hibridismo urbano”, divulgou as ações com finalidade de 

estreitar o diálogo com a população residente e a fim de realizar programas de 

valorização de indústrias, incentivo aos micro e pequenos empreendedores, 

responsabilidade ambiental, manutenção e conservação de monumentos turísticos e 

históricos, até questões de cunho social como atividades que promovem a equidade 

de gênero e etnia (PORTO MARAVILHA, 2018). 
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No entanto, observa-se que nesse jogo entre as cidades e nas cidades, 

grande parte da população não é de fato diretamente beneficiada com as promessas 

de “paraíso urbano” (MELO, 2007; PLATONOW, 2008). Portanto, a partir das 

contradições geradas pelas ações de intervenção urbana e turística, torna-se 

importante captar as impressões dos sujeitos pertencentes à comunidade local em 

relação a tais processos. Afinal, como afirma Igrejas (2012): 

 
 
As externalidades resultantes da intervenção urbana merecem maior 
atenção, pois, ao mesmo tempo em que proporciona uma 
significativa melhoria urbanística, ampliando ou mesmo instaurando 
redes urbanas básicas de água, esgoto, de acessibilidade, etc.; por 
ser pontual também traz efeitos sociais perversos com a 
consequente valorização fundiária das áreas que recebem tais 
melhorias e a especulação imobiliária dela advinda. Ou seja, a 
implantação de tais empreendimentos, ainda que trazendo impactos 
positivos sobre o território em que se insere, não necessariamente se 
convertem em melhorias para os moradores da área. De forma 
contraditória, tais melhorias urbanísticas e mesmo os novos espaços 
dela resultantes acabam por ser apropriados e desfrutados pelo 
capital imobiliário em detrimento dos interesses da comunidade local. 
(IGREJAS, 2012, p. 102). 
 

 

Tem-se identificado que os planos de reurbanização atrelados ao fomento 

da prática do turismo têm acarretado problemas nos lugares, como por exemplo, 

processos de gentrificação. Segundo Lees, Slater e Wyly (2008), a gentrificação é 

um processo de deslocamento espacial de uma população de menor perfil 

econômico por outra de maior renda e capital cultural. Para Mullins (1991), esse 

processo está inserido na cidade pós-moderna e, de certa forma, a turistificação 

contribui para isso ao fomentar a especulação imobiliária, e consequentemente, 

impulsionando uma reurbanização desigual. Por isso, por mais atrativas que sejam 

as propostas de reurbanização turística é preciso olhar o espaço turistificado para 

além da prática da atividade turística. É importante indagar para quem estão sendo 

feitas tais intervenções e como elas estão relacionadas ao lugar (identidade, história, 

espaço de vivência). Além disso, na maioria das vezes, as intervenções urbanas são 

para chamar novos moradores, mas não qualquer morador. 

Nessa perspectiva, o direito à cidade não se estende a todos os cidadãos. 

Segundo Lefebvre (2011), o espaço urbano das grandes metrópoles tem sido cada 

vez mais preenchido por projetos baseados no pensamento de Cidade-Mercadoria e 

Empresa-Cidade-Pátria. Com isso, a cidade vai deixando de ser um lugar de 
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construção da cidadania. Por vezes, o urbanismo e a arquitetura fazem projetos que 

não têm identificação com a população que não usa esses ‘novos espaços’, 

contribuindo para a não circulação dos moradores em determinados trechos do 

espaço urbano. Segundo Vasconcellos e Mello (2006): 

 
 
o paraíso urbano prometido pelos planos de refuncionalização e/ou 
reestruturação urbana, segue pelo curso da história por meio de 
inúmeras injunções políticas e econômicas, as quais esbarram com 
questões importantes, como as da propriedade da terra e do capital, 
nem sempre equacionadas de acordo com a visão mágica e o 
discurso fácil de que um projeto poderá garantir uma nova vida para 
determinada área. (VASCONCELOS; MELLO, 2006, p. 64). 
 
 

A articulação entre os processos de reestruturação urbana e a turistificação 

vem se materializando sobretudo nas cidades que ganham o direito de sediar 

megaeventos. Nesse cenário, os megaeventos esportivos são a ‘bola’ da vez por 

articular, por meio do trio, mídia-esportes-negócios, a promoção planetária das 

cidades sede e proporcionar as intervenções urbanas, chamadas popularmente de 

legados. Essa conjuntura contribui para a consolidação das cidades e de seus 

espaços em mercadoria. No entanto, é válido ressaltar que apenas determinados 

trechos do espaço urbano são de interesse do grande capital, enquanto outros são 

ignorados ou deixados à margem do processo de intervenções, estimulando ainda 

mais as desigualdades no “tecido” urbano. 

 

1.3 O PAPEL DOS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS NAS GRANDES CIDADES 
 

Os megaeventos têm estado em situação de destaque nas últimas décadas, 

tendo como discurso a dinamização da economia local e a redefinição da imagem 

das cidades e dos países no competitivo cenário mundial (MASCARENHAS; 

BIENENSTEIN; SANCHEZ, 2011). Por isso, grande parte das cidades globais tem 

se planejado para conseguir conquistar o direito de realizá-los. Mas, o que significa a 

palavra megaevento? 

Segundo Roche (2000)5, os megaeventos são eventos culturais (comerciais 

ou esportivos) de grande escala, com apelo popular em massa e abrangência 

 
5 Mega-events’ are large-scale cultural (including comercial and sporting) events which have a 

dramatic character, mass popular appel and international significance (ROCHE, 2000, p.1). 
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internacional. Para Hall (2006)6, os megaeventos são também eventos marcantes ou 

especiais, são as grandes feiras, os festivais, as exposições, os eventos culturais e 

desportivos que se realizam regularmente ou pontualmente. 

As duas definições apresentadas de certa forma se complementam, pois 

como afirma Roche (2000)7, todos gostam de desfiles8, inclusive os governos, 

instituições. Todos esperam que eles ocorram. Nesse sentido, Roche afirma que 

fazem parte da sociedade moderna e/ou contemporânea as paradas, shows, 

festivais, e os considera como megaeventos. Por exemplo, no contexto brasileiro, o 

carnaval pode ser considerado como um megaevento. 

Além disso, Roche (2000) destaca duas características dos megaeventos 

contemporâneos, principalmente, dos megaeventos esportivos9: a) consequências 

significativas para a cidade anfitriã; b)  relevante cobertura midiática. A partir disso, 

pode-se dizer que certos eventos se tornam “mega” por terem a capacidade de 

transmitir mensagens promocionais em escala planetária. 

Hall (2006)10, critica os megaeventos esportivos, como os Jogos Olímpicos, 

devido aos gastos públicos em larga escala, construção de instalações e infra-

estrutura, estratégias de reurbanização que podem ter consequências indesejáveis a 

longo prazo para o poder público, embora algumas corporações alcancem lucros em 

curto prazo. Contudo, é válido ressaltar que esses gastos públicos com os Jogos 

Olímpicos passaram a ocorrer a partir da década de 1980; antes disso, esses 

eventos não deixavam tantos vestígios na paisagem urbana e na sociedade 

(MASCARENHAS; BIENENSTEIN; SANCHEZ, 2011). 

No que tange ao turismo, Hall (2006) afirma que os megaeventos assumiram 

um papel fundamental no marketing e na promoção do turismo urbano, e as cidades 

e/ou países se aproveitam desses eventos para promover uma imagem favorável no 

 
6 Mega-events, otherwise referred to as hallmark or special events, are major fairs, festivals, 
expositions, cultural and Sporting events which are held on either a regular or a one-off basis (HALL, 
2006, p. 59). 
7 Everyone loves a parade, as the saying goes. At least, governments and the powerful often hope 
that we do (ROCHE, 2000, p.1). 
8 Considerou-se mais apropriada a tradução da palavra ‘parade’ para o idioma português como 
‘desfile’. 
9 Segundo Mascarenhas (2014), “os megaeventos esportivos se definem por um conjunto de 
competições periódicas, geralmente quadrienais e que abrangem eventos de alcance planetário” 
(MASCARENHAS, 2014, p. 54). 
10 Mega sports events such as the Olympic Games have been associated with large-scale public 
expenditure, the construction of facilities and infrastructure, and urban redevelopment and 
revitalization strategies which may have undesirable long-term consequences for public stakeholders 
although significant short-term gains form for some corporate interests (HALL, 2006, p. 59). 
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mercado turístico internacional e no mercado de negócios. Nessa conjuntura, há a 

relação entre turismo, megaeventos e a utilização do city marketing no contexto de 

competição entre as cidades. Se, no final do século XIX e início do século XX, as 

feiras internacionais ou universais desempenhavam esse papel, no final do século 

XX e início do século XXI, são os megaeventos esportivos que desempenham tal 

papel de promoção das cidades para se conquistar uma “identidade internacional”. 

Os megaeventos influenciam no processo histórico das cidades-sede e 

trazem com eles novas demandas que, de certa forma, orientam o modo de se 

planejar as cidades. Do ponto de vista urbanístico, os Jogos Olímpicos na atualidade 

têm produzidos projetos de reurbanização tanto por conta das construções das 

instalações onde ocorrerão as competições quanto das demais obras que são 

implementadas para melhoria das cidades (sistemas de circulação e transportes, 

áreas de lazer e entretenimento). A crítica feita a esse conjunto de intervenções 

urbanas é que elas são, na maioria das vezes, destinadas a preparar a cidade para 

os turistas e/ou visitantes, e não para atender o morador. 

Segundo Mascarenhas (2014), o urbanismo olímpico entendido por Muñoz 

(1996), “é um peculiar conjunto de pressupostos e intervenções sobre as cidades 

que acolhem os eventos olímpicos e que tem um caráter mais empresarial do que o 

interesse social” (MASCARENHAS, 2014, p. 57). Por isso, nos casos de cidades 

onde já existem conflitos sociais a realização dos megaeventos os torna mais 

evidentes, “revelando a vidraça que pode ser a embelezada vitrine da urbanização” 

(MASCARENHAS; BIENENSTEIN; SÁNCHEZ, 2011, p. 284). 

Faz-se necessário entender a cidade como bem comum. Por isso, apesar da 

existência da relação entre o global e o local, o primeiro não deve se sobrepor às 

necessidades concretas do segundo; caso contrário, a cidade tende a ser cada vez 

mais privatizada em função da concessão do bem público/bem comum para 

empresas de grande capital internacional e para as empreiteiras locais. E, nesse 

mercado mundial de cidades (cidade-empresa), as cidades competem entre si para 

se vender (cidade-mercadoria). Nessa lógica, a cidade vai deixando de ser lugar de 

cidadania, espaço de vida e vivido, e passa a ser lugar de negócios; ela deixa de ser 

o lugar de direitos e passa a ser o lugar de políticas regidas pela lógica da parceria-

público-privada; sob a qual a cidade é uma empresa que precisa ser entregue nas 

mãos de quem entende de negócios. Segundo Vainer (2011), o Banco Mundial 

declarou que: “o setor privado deve assumir a direção das estratégias econômicas 
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locais” (VAINER, 2011, p. 3). E o script da mercantilização urbana não é muito 

diferente, conforme descreve o mesmo autor: 

 
 
competição interurbana, marketing de cidades, favores e benefícios 
aos capitais globais, parcerias-público-privadas e gestão empresarial 
da cidade. Grandes projetos com forte apelo simbólico (grandes 
museus, por exemplo), megaeventos esportivos e exposições 
internacionais comparecem com uma monótona regularidade em 
estratégias que, paradoxalmente, não se cansam de proclamar 
originalidade e criatividade. Mas, sem dúvida, trata-se de negócio, e 
não de arte, quando se constroem novos e majestosos museus. 
Assim, como se trata de negócio, e não de esporte, quando se 
organizam Jogos Olímpicos e Copa do Mundo de Futebol. (VAINER, 
2011, p. 13). 
 
 

Ainda de acordo com Vainer (2011), a indústria dos megaeventos tem 

tornado as cidades em uma democracia direta do capital. A ascensão da cidade-

espetáculo ocorre a partir da “produção de espaços urbanos que se oferecem como 

vitrine global para o consumo turístico e para atração de investimentos” 

(MASCARENHAS, 2014, p. 54). Essas experiências de mercantilização e 

estetização de cidades tem efeitos de diferentes dimensões: há quem ganhe com 

isso, mas também há quem perca com isso. 

Neste contexto, o turismo tem se utilizado “amplamente da integração entre 

a estética e a produção de mercadorias, ao acoplar identidades culturais aos 

lugares, vendendo etnicidades e tradições locais” (MASCARENHAS, 2014, p. 56). 

Com a urbanização fomentada pelos megaeventos esportivos, principalmente os 

Jogos Olímpicos, há a produção de novos espaços turísticos. No entanto, segundo 

Sánchez (1999), “são criados verdadeiros cenários, que na maioria das vezes, 

omitem a realidade, aumentando a capacidade de atratividade do “produto cidade”, 

transformando os cidadãos em mero figurantes, atores secundários de seu roteiro” 

(SÁNCHEZ, 1999, p. 118). 

Apesar da força que é imposta por agentes exógenos ao território, há nas 

cidades forças endógenas que lutam contra tais imposições e defendem os seus 

direitos. Nas experiências dos megaeventos que ocorreram no Rio de Janeiro nos 

últimos quinze anos, pode-se observar grupos de resistência que emergiram para 

frear a lógica da cidade mercadoria, como foi o caso da Vila do Autódromo, do Morro 
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da Providência. É nessa constante tensão que as cidades dos megaeventos têm se 

configurado. 

Gravari-Barbas (2011) afirma que a cidade global da atualidade é uma 

metrópole festiva. As cidades querem ser protagonistas no cenário mundial, nem 

que seja por um curto período. A relação entre megaeventos, turismo e cidade se 

insere na atual sociedade do espetáculo, do simulacro e das representações. Vainer 

(2011) pensando nos megaeventos esportivos, diz que a palavra jogo dá a ideia de 

indeterminação, ou seja, não se sabe quem ganhará ou perderá. No entanto, no que 

tange as dimensões políticas, econômicas e sociais, não há indeterminação, já se 

sabe quem serão os ganhadores e perdedores. A estes últimos são reservados “a 

socialização dos custos e a privatização dos benefícios” (VAINER, 2011, p. 14). A 

maioria desses perdedores nem sequer pode participar da festa, eles são meros 

telespectadores e financiadores, ou seja, concedem a sua casa (cidade) para a 

festa, mas não são chamados a participar ativamente delas. 

Observa-se que a relação entre megaeventos, turismo e cidades é complexa 

e envolve várias dimensões (política, fundiária, simbólica, econômica, urbanística). É 

nesse contexto urbano contemporâneo que os moradores das cidades globais estão 

inseridos. A proposta que os organizadores dos megaeventos apresentam às 

cidades é bastante atrativa. No entanto, como visto, há vários interesses que 

precisam ser problematizados em conjunto com os moradores de determinados 

lugares para que seus espaços não sejam apropriados prioritariamente por agentes 

exógenos ao território, incluindo o turismo. 

Neste capítulo buscou-se realizar uma síntese teórica sobre alguns 

conceitos da geografia, do urbanismo e do turismo a fim de construir um quadro 

teórico que permitisse o diálogo com o objeto e o contexto desta pesquisa. Assim, o 

próximo capítulo aproxima as discussões teóricas às conjunturas de megaeventos, 

intervenção urbanística e turistificação nos bairros estudados. 
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2  OPERAÇÃO PORTO MARAVILHA E A TENTATIVA DE TURISTIFICAÇÃO DA 
ZONA PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

 

Este capítulo aborda a área e o objeto de estudo desta pesquisa. Para isto, 

em um primeiro momento apresenta-se, em ordem cronológica, os principais 

eventos de grande porte e os megaeventos realizados na cidade do Rio de Janeiro, 

e o contexto em que estavam inseridos. Em seguida, faz-se uma breve 

contextualização geográfica, histórica, social e demográfica da área de estudo. Em 

um terceiro momento, contextualiza-se a Operação Urbana Porto Maravilha, 

identificando as ações de fomento à prática do turismo apoiados nas leis de criação 

da referida operação urbana. Por fim, reconhecendo o viés de uma urbanização 

turística na área de estudo, apresenta-se alguns mapas e guias turísticos da cidade 

do Rio de Janeiro, fazendo o recorte na Zona Portuária, com destaque para os 

bairros da Gamboa e da Saúde a fim de analisar a inserção, ou não, dos referidos 

bairros no contexto turístico da cidade do Rio de Janeiro, assim como seu processo 

de turistificação. 

 

2.1 A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E OS MEGAEVENTOS 

 

A cidade do Rio de Janeiro como palco para os megaeventos vincula-se a 

uma construção histórica apoiada em ações políticas, promessas de intervenções 

urbanísticas no espaço carioca, discursos proferidos pela mídia, classe política, 

poder público, setores da iniciativa privada e sociedade civil. Inserido neste contexto, 

encontra-se o projeto político-econômico para as cidades no século XXI, que 

segundo discurso proferido pelos consultores catalães na II Conferência Habitat, em 

Istambul, “as grandes cidades são as multinacionais do século XXI” (VAINER, 2011, 

p. 13). 

Apesar dos megaeventos e outros eventos relevantes internacionais terem 

sido realizados nas duas últimas décadas, desde o início do século XX a cidade do 

Rio Janeiro já demonstrava interesse na captação de determinados eventos. Dentre 

as diferentes justificativas, a então capital da República procurava conquistar o 

reconhecimento de ‘cidade moderna’ a fim de se inserir entre as principais cidades 

mundiais (TOMÉ, 2008). Além disso, ao conquistar alguma projeção internacional, a 

vinda de turistas estrangeiros também garantiria determinado prestígio à cidade. 
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Segundo Marcello Tomé, para tal projeção da cidade, a avassaladora 

política de urbanização adotada pelo Prefeito Pereira Passos no início do século XX, 

de certa forma contribuiu “para tornar a cidade mais saudável e bonita, dando um 

grande passo para o Rio de Janeiro alcançar plenamente a modernidade e torná-la 

atrativa, possibilitando o incremento do turismo” (TOMÉ, 2008, p. 83). Mesmo que à 

época não existissem políticas públicas de turismo, percebe-se certo interesse dos 

governantes em receber visitantes, sobretudo estrangeiros, em função da geração 

de receitas para a cidade. 

A partir destas perspectivas, na cidade do Rio de Janeiro é realizada a 

Exposição Nacional de 1908, inspirada na Exposição de Paris de 1889 e em 

comemoração ao centenário da abertura dos portos brasileiros às nações amigas 

(TOMÉ, 2008). Essa exposição teve como objetivo principal mostrar que o Rio de 

Janeiro se modernizava e se civilizava. A fim de atingir a visitação de uma 

expressiva quantidade de turistas nacionais e estrangeiros, foram implantadas 

políticas de isenção fiscal para a construção de hotéis na cidade. Segundo Tomé, 

este foi “considerado o primeiro grande evento a atrair turistas à cidade” (TOMÉ, 

2008, p. 104). 

Outro evento relevante ocorrido foi a Exposição Internacional comemorativa 

do Centenário da Independência do Brasil (1822-1922). Ela foi inaugurada no dia 7 

de setembro de 1922 e se prolongou até o dia 24 de julho de 1923, atraindo 

visitantes, sobretudo nacionais. Além disso, a criação e circulação de imagens do 

Rio de Janeiro por meio de estampas e cartões postais alcançou uma proporção 

maior. Neste contexto, foram realizados dois eventos esportivos: Campeonato Sul-

Americano de Seleções Nacionais e os Jogos Latino-Americanos (considerada como 

Olimpíada Continental e precursora dos Jogos Pan-Americanos). 

Já em 1950, foi realizado no Brasil a Copa do Mundo FIFA de Futebol. A 

cidade do Rio de Janeiro foi uma das cidades sede, onde foram disputados oito 

jogos, dentre os quais, a final do campeonato. Para acomodar o público de tais 

jogos, construiu-se o Estádio do Maracanã (principal palco da Copa). Esse evento 

também foi importante para atrair visitantes, turistas e receitas. 

Durante o período da ditadura civil-militar, não se verificou eventos de 

grandes proporções na cidade do Rio de Janeiro. Findo esse período, em 1985, foi 

realizado a primeira edição do Rock in Rio. Posteriormente, em 1992, a cidade 

sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
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Desenvolvimento (Eco-92), evento de grande visibilidade internacional. Considerada 

como um marco histórico, a Eco-92 teve papel decisivo no processo de 

conscientização ambiental no tocante à crise ambiental global. Em função daquele 

evento, a cidade do Rio de Janeiro recebeu um número expressivo de turistas 

nacionais e internacionais, incluindo as delegações de 178 países, jornalistas, 

pesquisadores. A Eco-92 de certa forma encerra o ciclo de megaeventos do século 

XX na cidade do Rio de Janeiro (MASCARENHAS, 1999). 

Se, durante o século XX havia o interesse na realização de eventos por 

parte dos governos e da inciativa privada, no século XXI isso é ainda mais 

incentivado. A cidade do Rio de Janeiro, em um curto período de 10 anos recebeu 

seis eventos de grande porte: Jogos Pan-Americanos (2007), Jogos Mundiais 

Militares (2011), Copa das Confederações (2013), Jornada Mundial da Juventude 

(2013), Copa do Mundo FIFA de Futebol (2014) e Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

(2016). 

Segundo Mascarenhas, Bienenstein e Sánchez (2011), os Jogos Pan-

Americanos foram “uma ‘vitrine’ para a cidade, o que a capacitaria para sediar as 

Olímpiadas no futuro” (MASCARENHAS; BIENENSTEIN; SÁNCHEZ, 2011, p. 201). 

Para isto, procurou-se construir instalações esportivas modernas, realizar 

intervenções na infraestrutura urbana e garantir uma agenda social. De certa forma, 

o Pan-2007 alcançou o êxito no que se refere à organização durante o evento. No 

entanto, no que tange à agenda social, foi insatisfatório (PLATONOW, 2008). 

Em seguida, foram realizados os Jogos Mundiais Militares (2011), 

considerado o quarto maior evento multiesportivo do mundo. Esse evento utilizou a 

mesma estrutura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, além de equipamentos 

esportivos internos dos centros militares das três forças armadas do país. Dois anos 

depois, a cidade do Rio de Janeiro foi de novo palco para dois grandes eventos, a 

Copa da Confederações da FIFA e a Jornada Mundial da Juventude, 

respectivamente em junho e em julho de 2013. Esses dois eventos movimentaram a 

cidade e garantiram projeção internacional, de certa forma positiva, apesar das 

manifestações de junho de 201311. 

 
11 Essas manifestações se caracterização por uma onda de protestos pelo Brasil. Em um primeiro 

momento, elas surgiram para contestar os aumentos nas tarifas de transportes públicos 
(Manifestação dos R$ 0,20); e depois abordaram temas diversos (violência policial, gastos públicos 
com os megaeventos esportivos internacional, má qualidade dos serviços públicos e corrupção). 
Essas manifestações tiveram uma grande repercussão nacionalmente e internacionalmente. 
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Mesmo com o clima de ‘indignação’ devido aos gastos para realização da 

Copa do Mundo no Brasil, em 2014, a cidade do Rio de Janeiro se tornou a principal 

cidade sede, sendo o portão de entrada de muitos atletas e turistas. E mais uma 

vez, o Maracanã foi o palco para a final da Copa do Mundo FIFA de Futebol. No 

entanto, diferentemente do estádio construído para a Copa de 1950, o Maracanã foi 

‘revestido ao padrão Fifa’, descaracterizando-o e causando muita polêmica e 

descontentamento por parte da sociedade civil. Entre tantos protestos, as 

competições ocorreram de forma satisfatória, mas o ‘legado’ desse megaevento 

também não foi cumprido (VAINER, 2014). 

Fomentado também por esse discurso de ‘legado’, é chegada a vez dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 abrir as portas da ‘sua casa’ (cidade do Rio de 

Janeiro) para receber as inúmeras delegações, turistas, jornalistas. Enquanto na 

Copa do Mundo houve distribuição dos investimentos e intervenções entre 10 e 12 

cidades brasileiras, nas Olimpíadas eles se concentraram em uma única cidade: o 

Rio de Janeiro. E, não diferentemente das outras cidades que sediaram outras 

Olímpiadas, a cidade do Rio de Janeiro seguiu também a lógica de urbanismo 

olímpico, que segundo Munõz (1996), é um conjunto de pressupostos e intervenções 

que as cidades devem cumprir. Esse conjunto englobou obras relacionadas 

diretamente às instalações esportivas, instalações de apoio às delegações, à 

imprensa e aos comitês olímpicos, infraestrutura da cidade (melhoria no transporte, 

saneamento, moradia). 

Com base nessa cartilha e no discurso de dinamizar e estimular o 

crescimento econômico, social e ambiental, a cidade do Rio de Janeiro foi se 

reconfigurando. No entanto, parte do que foi prometido como legado não foi ainda 

concretizada e outras foram realizadas à base de violência por parte do estado, 

como os casos da reurbanização da Zona Portuária e da construção do teleférico do 

Morro da Providência (RODRIGUES, 2014). Apesar disso, durante os Jogos 

Olímpicos a cidade esteve em clima de festa, e poucos protestos tiveram vez. A 

cidade do Rio de Janeiro recebeu muitos turistas, gerou renda, alcançou projeção 

planetária, mas e depois? Essa pergunta continua sendo problematizada, pois 

inserido em um cenário de crise econômica, o legado olímpico se aproxima mais a 

dívidas do que a ganhos sociais, ambientais e/ou econômicos (BARTHOLO; 

BURSZTYN; FRATUCCI; ASSAD, 2016). 
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A partir dessa breve cronologia dos eventos ocorridos na cidade do Rio de 

Janeiro, pode-se perceber o constante interesse por parte dos seus gestores 

públicos e privados, em sediá-los, pelas dimensões simbólica, institucional, política, 

arquitetônica-urbanística, fundiária, socioambiental e/ou econômico-financeira. 

Observa-se que desde o início do século XX, os eventos fazem parte da pauta 

governamental da cidade, seja para atrair turistas nacionais e/ou internacionais, seja 

para a promoção de uma cidade civilizada, moderna, contemporânea ou 

cosmopolita. Assim, a cidade do Rio de Janeiro tem seguido a cartilha dos 

consultores catalães ao transformar essa cidade em uma empresa, ou seja, a cidade 

como uma multinacional do século XXI (VAINER, 2018, comunicação oral). 

Em resumo: seja na Exposição de 1908 ou nos Jogos Olímpicos 2016, a 

cidade do Rio de Janeiro precisou se ‘adaptar’ para sediar tais eventos e receber 

prováveis visitantes. Em ambos momentos históricos, a área da Zona Portuária da 

cidade foi local de intervenções urbanísticas e de movimentos sociais de 

resistências. É nesse contexto e recorte urbano da cidade que a os bairros da Saúde 

e da Gamboa foram formados e continuam se transformando. 

 

2.2 FORMAÇÃO HISTÓRICA DOS BAIRROS DA SAÚDE E GAMBOA NO 
CONTEXTO DA ZONA PORTUÁRIA 

 

As transformações que a cidade do Rio de Janeiro sofreu em sua paisagem 

ao longo dos seus anos de existência contribuíram para a atual fisionomia da cidade. 

Desta maneira, pensar as modificações na paisagem da Zona Portuária da referida 

cidade é contar parte da história da sua geografia. Nessa perspectiva, o objetivo 

dessa contextualização histórica é conhecer os fatos das diferentes atividades e da 

própria ocupação dessa área. Com isso, espera-se compreender melhor a Zona 

Portuária desde o século XVII até o cenário atual de reestruturação urbana que 

acarretou a presença do turismo nessa área. 

Ao longo dos séculos XVII ao XX, lagoas, lagos e brejos praianos do 

Valongo foram dessecados, devido às particularidades do terreno dessa área 

(LAMEGO, 2007). Foi a partir da construção dos aterros e de outras obras de 

reestruturação urbana, que os espaços dos bairros da Zona Portuária começaram a 

ter diferentes formas no seu espaço. 
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O início da ocupação da área que corresponde ao atual bairro da Saúde 

data ao século XVII, quando os frades do Carmo se instalaram na Igreja da Nossa 

Senhora da Conceição, construída no alto do morro da Conceição. Nos últimos anos 

do século XVII, edificou-se também nesse bairro a capela de São Francisco da 

Prainha (LAMEGO, 2007). 

Já no século XVIII, a área dos atuais bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo 

foi marcada pelo o aumento no número de chácaras e o intenso tráfico de 

mercadorias e escravos, que desempenhou papel fundamental para povoá-la. 

Além disso, a transferência da capital da Colônia, de Salvador para a cidade 

do Rio de Janeiro, em 1763, contribuiu para o aumento populacional e para a sua 

expansão urbana. Nesse contexto, houve a transferência do mercado de escravos 

que se localizava na Rua Direita, no do centro do Rio de Janeiro, para o Valongo. 

Esse fato foi decisivo para que essa área se tornasse importante para as transações 

portuárias, e o estabelecimento do Cais do Valongo como o ponto central do 

comércio de escravos (Figura 2). 

 

Figura 2 - Desembarque de escravos no Rio de Janeiro. Rugendas, 1835 
 

 
Fonte: Rugendas, 1835. 

 

Segundo Cardoso et al. (1987), por conta do mercado de escravos, surgiram 

diversas atividades comerciais nessa área: construiu-se um ‘cemitério’ na atual Rua 

Pedro Ernesto para o enterro dos negros mortos; criou-se um sistema de transportes 

marítimo entre o Valongo e outros bairros; os brejos praianos começaram a ser 
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frenados e aterrados; foram realizadas melhorias na rua do Valongo, facilitando as 

condições de tráfego e a abertura de outras ruas próximas ao mercado de escravos. 

Tal incipiente processo de urbanização na área do Valongo contribuiu para 

que ao longo do século XIX, as chácaras fossem sendo divididas em lotes urbanos 

com a criação de logradouros públicos. No entanto, ainda no final do século XIX 

(Figura 3), apesar da cidade do Rio de Janeiro já se inserir no cenário internacional, 

a nova capital mantinha características coloniais, devido à ausência de 

equipamentos urbanos e serviços públicos de infraestrutura básica. Adicionando isso 

ao crescimento exponencial da população que habitava em grande parte em cortiços 

espalhados pelo centro, a cidade do Rio de Janeiro apresentava-se como uma 

cidade insalubre (TOMÉ, 2008). 

 

Figura 3 - Panorama do Rio de Janeiro em 1873 retratado por Emil Bauch 
 

  
Fonte: Cardoso et al. (1987, p. 9). 

 
 

Dada as condições levantadas anteriormente, e atrelado à abolição da 

escravidão, à proclamação da República e à chegada de estrangeiros, as palavras 

de ordem dos gestores públicos da época passaram a ser ‘modernizar, higienizar e 

civilizar’. Por conta de todas essas questões, surge a implementação de ampla 
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política de intervenção urbana, conhecida como Reforma Pereira Passos (TOMÉ, 

2008). 

A referida reforma urbanística ocorreu no mandato do prefeito Pereira 

Passos, no período de 1902 a 1906 (ABREU, 2013; TOMÉ, 2008). Paralelamente às 

ações de profunda transformação do espaço carioca, ocorreu também a ‘reforma 

sanitária’ comandada por Oswaldo Cruz que tinha como objetivo vacinar a 

população contra a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Nesse contexto, a 

área da Zona Portuária tornou-se palco para o movimento de resistência popular 

contra as medidas autoritárias do governo, conhecido como a Revolta da Vacina 

(Figura 4). O local principal desse movimento foi a atual Praça da Harmonia, na 

Gamboa. Considerando-se o que foi a Revolta da Vacina e em que contexto 

histórico e político se encontrava, chega a ser irônico, essa praça se chamar 

Harmonia (SEVCENKO, 2003). 

 

Figura 4 - Barricada contra a vacinação obrigatória comandada por Oswaldo Cruz 
 

 
Fonte: Centro Cultural do Ministério da Saúde. 

 
 

Sérgio Lamarão (2006) destaca que essa vasta operação de reestruturação 

urbana atrelada a uma política sanitária tinha também como objetivo “atender aos 

interesses diretos do capital, preocupado em desfazer a imagem da cidade 

empesteada que dificultava a realização de bons negócios” (LAMARÃO, 2006, p. 95) 
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Além disso, com o propósito de fomentar transações comerciais, foram 

inseridas novas formas na área da Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro, 

dentre as quais, têm-se, sobretudo as obras de construção e/ou modernização do 

porto. Estas eram prioridade do governo de Rodrigues Alves, pois até então o que 

se tinha eram trapiches e pequenos portos, principalmente nos atuais bairros da 

Saúde e da Gamboa. Em vista disso, em 1906, inaugurou-se o primeiro trecho do 

cais do porto, com 50m de extensão, e a finalização dessa obra ocorreu apenas em 

1911 (LAMARÃO, 2006; LAMEGO, 2007; CARDOSO et al., 1987). 

Em 1930 tem-se a finalização do primeiro Plano Diretor da cidade do Rio de 

Janeiro, elaborado por Albert Donat Agache, conhecido como Plano Agache. Este 

plano abrangia a zona sul e o centro da cidade, incluindo a área do bairro da 

Gamboa. Contudo, segundo Maurício Abreu, este plano “[...] propriamente dito 

jamais foi implantado, ainda que várias obras ali sugeridas fossem realizadas nas 

décadas seguintes” (ABREU, 2013, p. 86). 

No início dos anos 1940, tem-se a construção da longa e larga avenida 

Presidente Vargas, no centro da cidade do Rio de Janeiro, ocasionando a demolição 

de vários quarteirões edificados e densamente povoados. Essa construção 

ocasionou “uma ruptura na continuidade espacial da Pequena África12, separando a 

Saúde, a Gamboa e o Santo Cristo” (CARDOSO et al., 1987, p. 133). 

Já nas décadas de 1960 e 1970, foi construída a avenida Perimetral, viaduto 

elevado que se estendia13 ao longo de toda a zona portuária, desde a ponta do 

Calabouço até São Cristóvão, onde fazia conexões com um sistema de vias 

elevadas de acesso direto à avenida Brasil e à ponte Rio-Niterói. Essa obra 

acarretou a modificação na paisagem da Zona Portuária da cidade do Rio de 

Janeiro. E no final da década de 1980, foi elaborado o projeto SAGAS (Saúde, 

Gamboa e Santo Cristo), com a finalidade de proteção ambiental e preservação do 

patrimônio arquitetônico e cultural dessa área. 

Por fim, tem-se nas décadas de 2000 e 2010 a Operação Urbana Porto 

Maravilha, gerida pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto 

do Rio de Janeiro (Cdurp), tendo como um dos objetivos principais “promover, direta 

 
12 Segundo Soares, o termo Pequena África se refere ao “[...] perímetro urbano onde a presença 
africana era hegemônica” (2013, p. 5). No século XIX, habitavam na Zona Portuária da cidade do Rio 
de Janeiro, a densa população de africanos libertos, [...] espalhados nos labirintos de sobrados, 
casas, postigos e corredores que marcavam a paisagem” (SOARES, 2013, p.110). 
13 O Elevado da Perimetral foi demolido devido a Operação Urbana Porto Maravilha. A demolição foi 
feita por partes, sendo a primeira parte efetuada em novembro de 2013; e a última, em abril de 2014. 
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ou indiretamente, o desenvolvimento da Área de Especial Interesse Urbanístico 

(AEIU) da Região do Porto do Rio de Janeiro” (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 

2009). 

Os bairros objetos do estudo da presente pesquisa, localizam-se na Região 

Administrativa I (Portuária) da cidade do Rio de Janeiro (Figura 5), tendo o bairro da 

Gamboa uma área territorial de 111,29ha (em 2018) e população de 13.108 de 

pessoas (em 2010); referente ao bairro da Saúde, sua área territorial é de 36,38ha 

(em 2018) e sua população de 2.749 de pessoas (em 2010) (INSTITUTO PEREIRA 

PASSOS, 2018). 

A escolha dessa área de estudo se faz pela relevância do potencial turístico, 

tanto por seus atrativos materiais, quanto imateriais (Instituto Preto Novos, AquaRio, 

Centro Cultural José Bonifácio, Pedra do Sal, Sítio Arqueológico Cais do Valongo, 

Largo da Prainha, Moinho Fluminense, história do samba, dentre outros). 

 
Figura 5 - Imagem com limites dos bairros da Gamboa e da Saúde – RJ 

 

 
Fonte: Instituto Pereira Passos (IPP), 2018. 

 

Na figura 5, pode-se observar que os bairros da Gamboa e Saúde são 

limítrofes, o que contribui para que alguns trajetos dos roteiros turísticos perpassem 

por ambos. No entanto, apesar de serem bairros vizinhos, cada um apresenta 

características sociais, demográficas, espaciais e físicas distintas. A inserção dos 
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bairros da Zona Portuária nos mapas turísticos da cidade do Rio de Janeiro é 

recente e ocorre de forma mais sistemática a partir da Operação Urbana Porto 

Maravilha (ver seção 2.4 deste capítulo). Destaca-se que esta inclusão visou 

principalmente preparar parte desse território para receber turistas e visitantes 

durante os Jogos Olímpicos de 2016. Antes da referida Operação Urbana, poucas 

estruturas físicas da Zona Portuária estavam relacionadas ao turismo, incluindo Píer 

Mauá, tendo com função apenas de embarque e desembarque de passageiros de 

cruzeiros marítimos; a Cidade do Samba (inaugurada no início da década de 2000); 

e alguns passeios turísticos pelo Morro da Conceição. 

Pretendeu-se nesta seção, por meio do breve histórico de planos e obras de 

reestruturação, referentes à Zona Portuária, contextualizar as transformações sócio 

geográficas ocorridas na última década, sobretudo aquelas associadas ao projeto 

Porto Maravilha. Destaca-se que a referida região vem sofrendo, ao longo de mais 

de um século, transformações em seu espaço urbano, tendo sempre presentes 

tensões de interesses público e privado. 

Destaca-se também que o interesse de se fazer esse breve histórico de 

transformações urbanas não visava aprofundamento, tendo em vista os objetivos 

desta pesquisa. No entanto, ressalta-se a sua pertinência por uma questão de 

contextualização temporal, e sobretudo, a pretensão de se destacar historicamente 

os diversos interesses no desenvolvimento da região. 

 

2.3 OPERAÇÃO URBANA PORTO MARAVILHA – DA ORGANIZAÇÃO À 
PRODUÇÃO DO ESPAÇO TURÍSTICO 

 

Na última década, a Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro tem sido 

palco para a Operação Urbana Porto Maravilha, considerada a maior parceria 

público-privada14 do país. Tem-se como área total de intervenção cinco milhões de 

metros quadrados, que abrange os bairros da Gamboa, da Saúde, do Santo Cristo e 

setores dos bairros de São Cristóvão, Centro e Cidade Nova. Para gerir e fiscalizar 

as obras e as ações da operação urbana em questão, a Prefeitura da cidade do Rio 

 
14 De acordo com a Lei 11.079/2004, a Parceria Público-Privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Sendo a parceria público privada 
administrativa aquela em que o pagamento ao setor privado, prestador do serviço, vem unicamente 
dos cofres públicos. Já a parceria público-privada patrocinada, por outro lado, uma parte do 
pagamento vem dos recursos do governo, ao passo que outra parcela é originária dos cidadãos que 
utilizarem o serviço. 
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de Janeiro criou a Cdurp que foi responsável por contratar a Concessionária Porto 

Novo15, a partir de um processo público de licitação, para executar as obras e 

prestar serviços públicos até 2026 (OPERAÇÃO URBANA PORTO MARAVILHA, 

FOLHETO, s.d.). 

Segundo o Plano Diretor da referida operação urbana (PORTO 

MARAVILHA, s/d), os principais objetivos para tal reestruturação urbana englobam 

ações que visam à: 

 
 
Infraestrutura: Recuperação completa da infraestrutura urbana, de 
transportes e do meio ambiente da área, de acordo com os novos 
usos do solo. 
Habitação: Melhoria das condições habitacionais da população 
existente e atração de novos moradores. 
Cultura e Entretenimento: Criação de um novo Polo Turístico para o 
Rio de Janeiro, com a recuperação do patrimônio histórico e cultural 
já existente e a implantação de novos equipamentos culturais e de 
entretenimento. 
Comércio e Indústria: Atração de sedes de grandes empresas, 
empresas de tecnologia e inovação, modernização e incremento da 
atividade portuária de carga e do turismo marítimo. (PORTO 
MARAVILHA, s/d, p. 16) 
 
 

Destaca-se que a Operação Urbana Porto Maravilha foi planejada para 

ocorrer em duas fases. A primeira fase contou com o aporte público da Prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro, e foi iniciada no final de 2011 e finalizada em 2016. A fase 

seguinte, iniciada no segundo semestre de 2012, tem previsão de término em 2026. 

Esta fase é caracterizada pelo financiamento de investimentos provenientes da ideia 

de Operação Urbana Consorciada, ou seja, a partir da cobrança de outorga para a 

construção acima do índice de aproveitamento básico (via emissão de Certificados 

de Potencial Adicional Construtivo - CEPACs16). 

Com intuito de elucidar o que corresponde cada fase, apresenta-se na figura 

6 as áreas correspondentes às intervenções propostas. 

 

 
15 Consórcio formado pelas construtoras OAS Ltda., Norberto Odebrecht Brasil S/A e Carioca 
Christiani-Nielsen Engenharia S/A. 
16 Os CEPACs são títulos mobiliários, regulados pela comissão de Valores Mobiliários, e que podem 
ser negociados no mercado até a sua vinculação a um determinado lote. Segundo Aercio de Oliveira 
(2016), “para obter parte desses recursos e dar início às obras, a prefeitura emitiu títulos que foram 
colocados no mercado de valores mobiliários (6,4 milhões de CEPACs) e arrematados por R$ 3,5 
bilhões pelo Fundo de Investimento Imobiliário do Porto Maravilha (FIIPM), criado com recursos do 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), uma espécie de garantia pecuniária dos 
trabalhadores e administrado pela Caixa Econômica Federal (CEF)”. 
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Figura 6 - Imagem da área de Intervenção das Fases 1 e 2 

 
Fonte: Apresentação em Power Point. Tema: Operação Urbana Porto Maravilha. Permanências e 

Mudanças (Alberto Gomes da Silva, 2012).17 

 

Com base na figura 6, percebe-se que a área de intervenção correspondente 

à Fase 2 é bem mais extensa que a correspondente à Fase 1, o que justifica o prazo 

mais longo para sua conclusão (2026). 

Tendo em vista que a fase 2 concentra a maior parte das obras, a estratégia 

do financiamento com investimentos provenientes do CEPAC foi defendida por seus 

idealizadores como a solução viável para concretização da Operação Urbana Porto 

Maravilha. No entanto, no dia 27 de junho de 2018, a Assessoria de Imprensa da 

Cdurp emitiu uma nota oficial informando que a Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou a 

operação de contingenciamento na Zona Portuária. A explicação dada foi que “a 

Caixa Econômica Federal declarou a iliquidez do Fundo de Investimento Imobiliário 

Porto Maravilha (FIIPM), responsável pelos pagamentos da operação urbana 

consorciada e que tem o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como 

cotista e principal investidor” (PORTO MARAVILHA, 2018). Com isso, declarou-se 

que o FIIPM deixa de cumprir a obrigação de financiar a operação urbana 

consorciada Porto Maravilha, e consequentemente, a Cdurp interrompe a operação 

 
17 Alberto Gomes da Silva foi Diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da 
Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) entre 2012 a dezembro de 2016. 
Disponível em: < https://slideplayer.com.br/slide/10170806/ >. Acesso em 18 ago. 2018. 

https://slideplayer.com.br/slide/10170806/
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com a concessionária Porto Novo. Em decorrência desse fato, os serviços que eram 

de responsabilidade da referida concessionária, passam a ser do poder público, 

conforme a nota oficial emitida pela Assessoria de Imprensa da Cdurp, em 27 de 

junho de 2018: 

 
 
[...] a Cdurp interrompe a operação com a concessionária contratada 
e convoca secretarias e órgãos municipais para atuar nas atividades 
de limpeza e coleta de lixo, operação de tráfego, dos túneis, vias, 
praças e jardins da Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da 
Região do Porto do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de 
Conservação e Meio Ambiente (Seconserma), a Secretaria Municipal 
de Transportes (SMTR), a CET-Rio, a Comlurb, a Rioluz e a 
Fundação Parques e Jardins voltam a atuar no Porto Maravilha a 
exemplo da operação de emergência do ano passado para que a 
população continue recebendo os serviços municipais. A central de 
atendimento da Concessionária Porto Novo deixa de receber 
solicitações dos cidadãos, que devem concentrar pedidos na Central 
de Atendimento 1746 da Prefeitura do Rio. (PORTO MARAVILHA, 
2018). 
 
 

Nesse cenário, a Parceria Público-Privada e conceito de operação urbana 

consorciada indicam algumas fragilidades e incertezas da continuidade das obras e 

dos serviços. 

O objetivo deste subitem foi destacar, por meio da breve contextualização da 

Operação Urbana Porto Maravilha, que área da Zona Portuária abriu, 

fundamentalmente, espaço para o capital. Observa-se que o discurso de melhoria 

das condições urbanísticas, ambientais e sociais tem como finalidade a captação 

investidores para que fosse possível arrecadar recursos visando à concretização das 

obras e serviços. A lógica utilizada remete aos conceitos de cidade mercadoria 

(SÁNCHEZ, 2003) e espaço mercadoria (CARLOS, 2011). Além disso, revela a ideia 

de cidade onde os serviços à população se tornam competência de empresas 

privadas seguindo as leis do mercado. É nesse contexto que o fomento à prática do 

turismo na Zona Portuária se insere, tendo como um dos objetivos a criação de um 

novo Polo Turístico na Zona Portuária para a cidade do Rio de Janeiro. 

 

2.3.1  Os diversos interesses presentes na Operação Urbana Porto Maravilha 

 

Dentre as obras e serviços para promover o desenvolvimento da AEIU da 

Região do Porto do Rio de Janeiro, procurou-se aqui destacar e analisar aquelas 
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que direta e/ou indiretamente têm relação para o fomento à prática do turismo na 

área de interesse da pesquisa. Nesse sentido, ao pesquisar a Lei Complementar 

101/2009 (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2009), que modifica o Plano Diretor 

e autoriza o Poder Executivo a instituir a Operação Urbana Consorciada (OUC) da 

Região do Porto do Rio de Janeiro na AEIU, observou-se alguns princípios 

norteadores do planejamento, da execução e da fiscalização da OUC. Tais 

princípios visam à valorização da paisagem urbana e do patrimônio cultural material 

e imaterial; a recuperação de edificações com importância histórico-cultural; à 

criação do circuito histórico-cultural e à capacitação de profissionais na área de 

turismo e hotelaria a fim de promover o referido circuito (PREFEITURA DO RIO DE 

JANEIRO, 2009). 

Sob a perspectiva de fomentar o turismo, verifica-se na referida lei que “as 

áreas e atividades de interesse turístico obedecerão aos princípios do turismo 

sustentável, devendo ser observada a capacidade de carga de cada local” 

(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2009, s/d). Atrelado a isso, essa 

reestruturação urbana visa criar uma orla (waterfront) para a cidade do Rio de 

Janeiro, seguindo o exemplo de cidades como São Francisco, Buenos Aires e 

sobretudo, Barcelona. Nesse sentido, compartilha-se do pensamento de Carlos 

Vainer (informação verbal, 2018)18 ao considerar a Era Maia19 (24 anos) como 

fundamental para a construção do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 

(PECRJ) visando à captação de megaeventos para a cidade. Para isso, em 

novembro de 1994, mais de 40 empresas e associações empresariais instituíram o 

Consórcio Mantenedor do PECRJ, sob a consultoria catalã Tecnologia Urbanas 

Barcelona S/A (TUBSA). A partir de então, por meio da TUBSA, o receituário para a 

‘construção’ da vocação olímpica é ‘ensinado’ à cidade do Rio de Janeiro. 

Nesse contexto, observa-se que a recente preparação do espaço turístico da 

Zona Portuária está inserida na Operação Urbana Porto Maravilha, que por sua vez, 

foi uma ação estratégica do PECRJ a fim de organizar a cidade do Rio de Janeiro 

para receber os Jogos Olímpicos de 2016, dentre outros objetivos. Para entender 

 
18 Conferência de encerramento no IV Colóquio Turismo e Cidades (UNIRIO). Tema: Porto Maravilha 
e a produção da cidade de exceção  
19 Esse termo foi utilizado pelo professor Carlos Vainer durante sua apresentação na Conferência de 
Encerramento do IV Colóquio Turismo e Cidades (UNIRIO) para se referir ao longo período em que a 
prefeitura da cidade do Rio de Janeiro foi ocupada, sucessivamente, por prefeitos com o pensamento 
de empresariamento da cidade. Por isso, a expressão “Era Maia” se referente aos mandatos de 
César Maia (1993-1996), Luiz Paulo Conde (1997-2000), Cesar Maia (2001-2004, 2005-2008), 
Eduardo Paes (2009-2012, 2013 a 2016). 
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essa complexidade, apoia-se na compreensão da autora Fernanda Sánchez (2003) 

sobre a reinvenção das cidades estar direcionada pelo e para o mercado mundial. 

Nesse sentido, observa-se a transformação de determinadas cidades em cidades 

mercadoria, na qual determinados espaços podem ser capturados “[...] propriamente 

ao consumo do espaço (por meio de operações vinculadas ao turismo e lazer, 

operações imobiliárias e, finalmente, operações voltadas ao consumo das cidades, 

estimuladas pela publicidade)” (SÁNCHEZ, 2003, p. 45). 

Seguindo essa lógica, Carlos (2011) explica que a reprodução do espaço, na 

contemporaneidade e sob determinações do mundo mercadoria, é realizada em 

conformidade com as imposições capitalistas. Essa compreensão torna-se 

indispensável para o discernimento dos diferentes níveis de realidades e escalas. 

Segundo a autora, os níveis de realidades são o econômico, o político e o social, já 

ao que se refere aos níveis de escalas, consideram-se o espaço mundial, o lugar, e 

a metrópole como mediação entre o local e o global. 

Desta maneira, com base nas reflexões apontadas por Carlos (2011), ao 

analisar a Operação Urbana Porto Maravilha, ficam evidentes os supracitados níveis 

de realidades e de escalas na reprodução do espaço da referida operação urbana. 

Por exemplo, ao se considerar a reprodução do espaço como produto das 

estratégias políticas visando à dominação, principalmente por meio do planejamento 

estratégico, constata-se o nível político de realidade. Como mencionado 

anteriormente, tem-se na cidade do Rio de Janeiro a implementação do PECRJ sob 

a liderança da consultoria catalã TUBSA, que desencadeia anos mais tarde, a 

concretização da Operação Urbana Porto Maravilha. 

Feita essa reflexão sobre a reprodução do espaço da Zona Portuária estar 

vinculado à lógica do espaço mercadoria e da cidade mercadoria, pode-se indicar 

que as obras, de certa maneira, foram essenciais para ‘inventar’ um novo espaço 

turístico na Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro. 

 

2.3.2  O viés turístico da Operação Urbana Porto Maravilha 

 

Sob a perspectiva do turismo, a primeira fase da Operação Urbana Porto 

Maravilha foi marcada pelas construções do Museu de Arte de Rio (MAR), do Museu 

do Amanhã, do Aquário Marinho do Rio de Janeiro; pela restauração e conservação 

de edificações e monumentos históricos no Morro da Conceição, como o Jardim 
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Suspenso do Valongo; pela reestruturação da Praça Mauá e refuncionalização dos 

armazéns do porto que já não tinham mais a mesma funcionalidade para qual foram 

construídos no início do século XX. Considera-se que estas obras implantaram 

novas formas (fixos), assim como reestruturaram e refuncionalizaram formas antigas 

para uso do turismo. Entende-se por forma o aspecto físico e/ou visível de um objeto 

(SANTOS, 2004), que nesse caso, são os objetos turísticos-culturais na referida 

área. 

Esse conjunto de novas formas e funções provocou o surgimento de uma 

nova paisagem da Zona Portuária, sobretudo após a demolição do Elevado da 

Perimetral, construído nas décadas de 1960 e 1970. Para tanto, adota-se a 

compreensão do conceito de paisagem de Milton Santos: 

 
 
A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais-concretos. 
Nesse sentido a paisagem é transtemporal, juntando objetos 
passados e presentes, uma construção transversal [...]. Cada 
paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de formas-
objetos, providas de um conteúdo técnico específico. (SANTOS, 
2014, p. 103).  
 
 

A partir dessa compreensão, é possível apreender uma visão mais ampla da 

paisagem e das formas presentes na Zona Portuária carioca. Prioritariamente ao 

estudo do espaço faz-se necessário analisar a forma associadamente às outras 

categorias de análise propostas por Milton Santos (1985): função, estrutura e 

processo. No entanto, ressalta-se que o objetivo principal desta seção é identificar 

os objetos turísticos (fixos) presentes no momento histórico atual da Zona Portuária 

da cidade do Rio de Janeiro. 

Apesar de a Operação Urbana Porto Maravilha seguir o receituário 

internacional para o planejamento e execução da reestruturação urbana a fim de 

criar um polo turístico da cidade do Rio de Janeiro, esta operação se tornou singular 

por se deparar, em função das obras na Avenida Barão de Tefé, com o patrimônio 

encoberto do Cais da Imperatriz, por onde desembarcou a princesa Teresa Cristina 

de Bourbon-Duas Sicílias, em 1843; e anteriormente, por onde os escravos 

desembarcavam, conhecido como Cais do Valongo. Esse fato foi decisivo para 

mudanças no planejamento e na execução das obras nesse local, onde se projetava 
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somente a melhoria da referida avenida, sem a presença do sítio arqueológico do 

Cais do Valongo e da Imperatriz. 

É interessante notar que mesmo com todos os holofotes direcionados para o 

Museu do Amanhã como símbolo cultural e turístico da Zona Portuária, o Cais do 

Valongo e da Imperatriz entra em cena, desenterrando não somente objetos e 

artefatos, mas toda a história da escravidão e da cultura afro-brasileira, 

desencadeando uma série de questões. 

Concernentemente ao turismo, a partir da análise das Revistas Porto 

Maravilha (REVISTA PORTO MARAVILHA, 2010a, 2010b, 2011), especialmente as 

primeiras edições, verifica-se que as apostas dessa operação urbana dos possíveis 

locais para a prática do turismo seriam o Morro da Conceição; a Praça Mauá e a 

Orla Prefeito Luiz Conde, e que o circuito histórico-cultural proposto se estenderia só 

pelo Morro da Conceição. 

Contrariando o planejado, o Consórcio Porto Maravilha cria o Circuito 

Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, após várias 

discussões com o movimento negro (PINHEIRO; CARNEIRO, 2016), fazendo com 

que outros monumentos e locais relacionados à cultura afro-brasileira ganhassem 

mais visibilidade. Esse roteiro abrange a Praça Mauá, os bairros da Gamboa e da 

Saúde, apresentando o patrimônio material e imaterial da cultura negra, assim como 

outros acontecimentos que atingiram a população carioca, sobretudo os 

afrodescendentes, da Zona Portuária. 

Ao pensar nas formas, novas ou antigas, o Consórcio Porto Maravilha 

elenca como atrativos culturais e turísticos da Zona Portuária: Museu de Arte do Rio, 

Museu do Amanhã, Fortaleza Conceição, Pedra do Sal, Observatório do Valongo, 

Jardim Suspenso do Valongo, Igreja São Francisco da Prainha, Cais do Valongo, 

Armazém da Utopia, Aquário Marinho do Rio de Janeiro (AquaRio), Instituto de 

Pesquisa e Memória Pretos Novos, Centro Cultural José Bonifácio, Cemitério dos 

Ingleses e Galpões da Gamboa (OPERAÇÃO URBANA PORTO MARAVILHA, 

FOLHETO, s.d.). 

Em suma, pode-se observar a partir da análise da Lei 101/2009 que a 

Operação Urbana Porto Maravilha teve e tem como um dos pilares o fomento à 

cultura e ao entretenimento na Zona Portuária. Bem como, a recuperação do 

patrimônio histórico e cultural, a implantação de novos equipamentos culturais e de 

entretenimento e a realização de eventos nessa área, que ocasionam a circulação 
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de turistas e visitantes. Apesar de seguir o receituário internacional para uma ‘nova’ 

Zona Portuária, a operação urbana em questão foi surpreendida pelos alicerces da 

formação histórica dessa área, até então enterrados. Nesse sentido, o Cais do 

Valongo torna-se também o símbolo da cidade que se sobrepõe às intenções 

capitalistas da cidade mercadoria. Especialmente, no caso da prática do turismo, em 

que se contrapõem às narrativas turísticas projetadas para essa área. 

 

2.4 A INSERÇÃO DOS BAIRROS DA GAMBOA E DA SAÚDE NO CONTEXTO 
TURÍSTICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Como visto no primeiro capítulo, considera-se que o turismo se baseia no 

poder do imaginário e na eleição de lugares turísticos. Desta forma, segundo Knafou 

(2012)20 turismo é, por definição, negócio de lugares, de lugares sonhados e 

imaginados, de lugares habitados e frequentados. Nessa perspectiva, o turismo 

pode fomentar a constante reinvenção dos lugares turísticos. 

Nesse sentido, para que o turismo aconteça, os territórios vão se ajustando 

às necessidades inerentes à tal prática social (CRUZ, 2003). Para este fim, nos 

bairros estudados foram instaladas infraestruturas turísticas (fixos) – 

especificamente, o AquaRio, o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã – 

designando-os como territórios turísticos. A partir desse raciocínio, percebe-se certa 

correlação com a categoria “território usado” de Milton Santos (1994), para quem o 

uso do território ocorre a partir das diferentes cargas de técnicas inseridas em 

momentos históricos distintos. Essa compreensão, torna-se importante para o 

entendimento da totalidade da formação socioespacial, em especial do território 

turístico, estudado nesta pesquisa. 

Com base nas lógicas dos agentes sociais produtores do turismo discutidas 

no primeiro capítulo, destacam-se para a compreensão do recente processo de 

turistificação da Zona Portuária, o poder público e o mercado como seus agentes 

produtores. Como visto, esses dois agentes, por meio da Parceria Público Privada, 

foram os responsáveis pela implantação da Operação Urbana Porto Maravilha, em 

que se observa a presença da questão da urbanização turística. Nessa articulação, 

torna-se evidente a força que é outorgada aos referidos agentes sociais produtores 

do turismo, composta por grandes grupos empresariais brasileiros e estrangeiros. 

 
20 Car le tourisme est, par définition, affaire de lieux, de lieux rêvés et imagines, de lieux habités et 
pratiques (KNAFOU, 2012, p. 25). 
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Com a finalidade de compreender o processo de turistificação da Zona 

Portuária, especialmente dos bairros da Gamboa e da Saúde, realizou-se 

inicialmente, um estudo exploratório a partir de mapas turísticos e guias turísticos, 

apoiado em observação in loco, realizada durante o primeiro semestre de 2018. 

Foram selecionados cinco mapas turísticos publicados entre as décadas de 2000 e 

2010, sendo três do Guia turístico Lonely Planet, um do Guia Roteiros do Rio Antigo 

e outro da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur). Por esse 

estudo, buscou-se analisar o que esses guias destacavam como atrações turísticas 

na área de estudo da pesquisa. 

Mais uma vez, ressalta-se que o presente estudo analisou os mapas e guias 

turísticos para além de uma descrição sobre quais atrativos turísticos foram (e são) 

destacados ao longo dos anos. Nesse sentido, busca-se a partir de conceitos da 

geografia humana (SANTOS, 2004, 2014), entender as formas inseridas no espaço 

geográfico da Zona Portuária. Pretendeu-se também compreender como estas 

alteraram e continuam alterando a paisagem, e de que forma esta alteração 

colabora com a inserção de novas funções, especialmente as de caráter turístico. 

Para apoiar a reflexão proposta nessa seção, as figuras 8, 9, 10, 11 e 12 ilustram 

esse processo de turistificação. Para melhor visualização e compreensão, os pontos 

destacados pelos editores dos guias e mapas, foram apontados de acordo com a 

legenda apresentada na figura 7. 

 

Figura 7 - Legenda para os destaques dos atrativos culturais e turísticos apontados 
nos mapas das Figuras 8,10,11, 12 e 13. 

 

 Atrativos turísticos no bairro da Saúde 

 Atrativos turísticos no bairro da Gamboa 

 Outros atrativos turísticos da Zona Portuária 

 Praça Jornal do Comércio sem menção ao Cais do Valongo 

 Estação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) 

 Outros 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Na figura 8, apresenta-se mapa datado de 2001, onde são mencionadas a 

Praça Mauá, Píer Mauá, Praça Major Valô e a Praça Jornal do Comércio, sendo esta 

última, o local onde se encontra o Cais do Valongo. Observa-se que não há menção 

sobre locais de interesse turístico na Gamboa e no Santo Cristo, restringindo-se no 

bairro da Saúde apenas à Praça Major Valô e ao Centro (Píer Mauá e Praça Mauá). 
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A Praça Jornal do Comércio aparece no mapa sem nenhuma relação com 

patrimônio histórico cultural. Além disso, observa-se na figura 9, cinco locais, 

enumerados de 1 a 5, que não têm função turística direta, mas sim de apoio: (1) 

Polícia Marítima; (2) Cabaré Kalesa; (3) Unibanco; (4) Scandinávia; (5) Boate 

Flórida. No entanto, em relação ao Cabaré Kalesca e a Boate Flórida, suspeita-se de 

certo incentivo ao turismo sexual, comum naquela área quando o guia foi publicado. 

Por fim, ao analisar a seção ‘Coisas para ver e fazer’ nessa área, nomeada de 

Centro, não há nenhuma especificação sobre atrativos turísticos. 

 

Figura 8 - Mapa turístico da Cidade do Rio de Janeiro da Lonely Planet – 2001 

 
        Fonte: Adaptado Lonely Planet (2001). 
 
 

Desta forma, pode-se observar que no Guia Turístico Lonely Planet (2001), 

essa área, classificada como Centro, apresentava apenas a função turística de local 

de embarque e desembarque dos turistas de cruzeiros marítimos. Talvez, seja essa 

a razão de elencar locais como agência bancária, polícia marítima e boates. Sendo 

assim, considera-se que, apesar de algumas formas já existirem e se configurarem 
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atualmente no território usado para o turismo, no início da década de 2000 elas 

ainda não eram vinculadas ao turismo (pelo menos por este guia turístico). 

Em 2004, foi lançado pela editora O Globo, o Guia de Roteiros do Rio Antigo 

no qual havia uma seção intitulada ‘Praça Mauá’. Conforme figura 9, são destacados 

os seguintes locais de relevância histórica, cultural e turística: Largo de São 

Francisco da Prainha; Pedra do Sal; Cemitério Pretos Novos; Palácio Episcopal; 

Fortaleza da Conceição, Rua do Jogo da Bola; Praça Mauá e Rádio Nacional. 

Atualmente, causa estranhamento vincular geograficamente os atrativos de 

interesse turístico que estão localizados na Gamboa e na Saúde à Praça Mauá. Isso 

se dá, uma vez que esse território tem sido representado de outra maneira em 

decorrência da Operação Urbana Porto Maravilha. Além disso, mesmo que de forma 

incipiente, é notável a relevância histórica e cultural do patrimônio afro-brasileiro, 

antes da execução das obras da referida reestruturação urbana. 

 

Figura 9 - Tour Praça Mauá sugerido pelo Guia de Roteiros do Rio Antigo – 2004 

 
Fonte: Adaptado Guia de Roteiros do Rio Antigo (2004). 
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Figura 10 - Mapa turístico da Cidade do Rio de Janeiro da Lonely Planet – 2014 

 
Fonte: Adaptado Lonely Planet (2014). 

 

A figura 10 ilustra o aumento da área da Zona Portuária no mapa turístico 

publicado em 2014. No entanto é notório um número reduzido de atrativos de 

interesse turístico nesse território. Nota-se que não é elencado nenhum dos locais 

de relevância histórica, cultural e turística localizados na área dos bairros da 

Gamboa e da Saúde, vinculado como Praça Mauá na figura 9. Comparando as 

figuras 09 e 10, observa-se apenas a inserção do Cemitério dos Ingleses (Gamboa) 

e da Cidade do Samba (Santo Cristo) no mapa turístico. E, mais uma vez, a Praça 

Jornal do Comércio é destacada sem referência ao Cais do Valongo, apesar de que 

aquele momento (2014) ele já havia sido ‘revelado’ em função das obras em 2011. 

Por fim, diferentemente da figura 8, na Figura 10 não são destacados pontos como a 

Praça Mauá, as boates, agência bancária e a polícia marítima. 

Nas Figuras 10 e 11, nota-se a mesma delimitação territorial da Zona 

Portuária para o uso do turismo. No entanto, na Figura 11 constata-se a inclusão de 

novas formas nessa área, sobretudo nos bairros da Saúde e da Gamboa. De fato, os 

objetos turísticos construídos estão inseridos no contexto da Operação Urbana Porto 

Maravilha, que como mencionado, tem como um dos objetivos criar um polo turístico 

para a cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, identificam-se ações direcionadas 

para uma reestruturação urbana com fins turísticos. 
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Figura 11 - Mapa turístico da Cidade do Rio de Janeiro da Lonely Planet – 2016 

 
Fonte: Adaptado Lonely Planet, 2016. 

 

À vista disso, na edição de 2016 do Guia turístico Lonely Planet verifica-se 

um novo mapa turístico da Zona Portuária, no qual destacam-se a Praça Mauá, o 

Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, o AquaRio, o Morro da Conceição, o 

Cemitério dos Ingleses, os Armazéns do Rio e a Praça Jornal do Comércio. Em 

relação a esta última, é intrigante notar que mais uma vez não há referências ao 

Cais do Valongo. Aliás, nesse mapa não há menção a nenhum atrativo turístico 

cultural relacionado à cultura negra. 

Contudo, ao analisar a seção ‘Descubra o Rio de Janeiro’ e a área nomeada 

de ‘Centro & Praça Mauá’, verifica-se a explicação sobre a Operação Urbana Porto 

Maravilha com foco na urbanização turística que desencadeou a apropriação do 

espaço para a prática do turismo. Além disso, outros locais são elencados: (a) Morro 

da Providência; (b) Bar Imaculada e o Angu do Gomes, como opções de 

restaurantes; (c) Trapiche Gamboa e Pedra do Sal, como locais de entretenimento. 

Deste modo, refletindo no que foi encontrado como referência de formas que se 

tornaram objetos turísticos, percebe-se certo enfoque àqueles que foram instalados 

sob as imposições e interesses do capital articulado ao Poder Público. Observa-se, 

sobretudo, a divulgação do trio - Museu do Amanhã, MAR e AquaRio. 
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Figura 12 - Mapa turístico da Riotur – 2016 

 
Fonte: Adaptado Riotur (2016)21. 

 

Buscando refletir sobre o interesse turístico do Poder Público a figura 12 

apresenta o que foi divulgado pela Riotur no mapa turístico de 2016 (ano dos Jogos 

Olímpicos), como atração turística na área de estudo. Ao compará-la com a figura 

11, notam-se algumas similaridades e outras dissemelhanças, apesar de ambos 

terem sido editados em 2016. Concernente às semelhanças, no mapa da figura 12 

também se destacam o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, o Píer Mauá e 

a Praça Mauá. No entanto, outras formas são mencionadas, como a Igreja São 

Francisco da Prainha, o Observatório e Jardim do Valongo, a Cidade do Samba. 

Apesar desse mapa inserir dois atrativos turísticos que têm relação direta com a 

cultura negra, mais uma vez, o Cais do Valongo não é mencionado. Ademais, o 

AquaRio e a Praça Harmonia são destacados apenas como pontos de parada do 

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). 

Por outro lado, a revista Riotur Official Guide (PREFEITURA DO RIO DE 

JANEIRO, 2017, p. 39-41) dedicou uma seção intitulada Roteiros Zona Portuária, 

que divulga outros atrativos além dos já mencionados anteriormente, que são: Arte 

Urbana (Mural Etnias), Boulevard Olímpico, Pedra do Sal, Fortaleza Nossa Senhora 

da Conceição, Centro Cultural José Bonifácio e o Memorial Preto Novos. Outra 

constatação foi que nesse guia a cidade do Samba não foi listada como atrativo 

 
21 Mapa Turístico Oficial da cidade do Rio de Janeiro, distribuído pela Riotur. 
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turístico, causando certo estranhamento uma vez que o Carnaval é uma das festas 

mais importantes para o turismo na cidade do Rio de Janeiro. 

A partir da análise dos mapas e do conteúdo dos guias turísticos, é possível 

observar a evolução (em um breve período histórico) da apropriação de alguns 

trechos do território da Zona Portuária, especialmente os bairros da Gamboa e da 

Saúde, para uso do turismo após a operação urbana em curso na área. Nessa 

lógica, observa-se que algumas formas foram criadas com funções específicas de 

fomentar o turismo. Contudo, verifica-se que isso está inserido, primeiramente, a 

partir do interesse da reestruturação urbana turística promovida pela Operação 

Urbana Porto Maravilha. Constata-se também a relação entre cronograma da Fase 1 

da referida operação urbana com a preparação desse território para uso turístico, 

principalmente no período dos Jogos Olímpicos. 

Nota-se que apesar dos objetos turísticos relacionados ao turismo histórico 

da cultura afro-brasileira não estarem em evidência nos mapas da Lonely Planet 

(2011, 2014, 2016) e nem da Riotur (2016), eles compõem atualmente diferentes 

roteiros turísticos comercializados pelo mercado nos bairros da Gamboa e da Saúde 

sobre a história da escravidão e da cultura afro-brasileira. Em função disso, e 

contrariamente ao planejado pela referida operação urbana, observa-se que a Riotur 

por meio do Riotur Official Guide (2017) passa a incluir esse patrimônio histórico e 

cultural, indicando-os aos turistas e visitantes da cidade. 

Assim, entende-se, com base em Knafou (1996), que os bairros da Gamboa 

e da Saúde podem ser considerados territórios onde vêm ocorrendo processos de 

turistificação. Da mesma maneira, apoiado no pensamento de Fratucci (2008), esses 

bairros também se configuram como lugares turísticos. E, por fim, com base em 

Milton Santos (2014), entende-se que a inserção desses bairros no contexto turístico 

da cidade do Rio de Janeiro se dá a partir da apropriação do espaço para uso do 

turismo, considerando esse espaço turístico um conjunto de funções e formas que 

se apresentam por processos do passado e do presente (rugosidades), ligados a 

determinadas estruturas. 

Neste capítulo apresentou-se algumas espacialidades, temporalidades e 

sociabilidades dos bairros estudados, assim como a análise da Operação Porto 

Maravilha pelo viés do fomento da prática do turismo. Além disso, a análise 

documental dos mapas e guias turísticos contribuíram para a constatação da recente 

construção da imagem turística da Zona Portuária. As discussões aqui traçadas 
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serviram para se pensar no trajeto metodológico da pesquisa a fim de conhecer as 

percepções dos moradores a respeito do seu lugar de vida, do turismo em seus 

bairros e na Zona Portuária, do Porto Maravilha e outras obras anteriores, e se 

conhecem a cultura afro-brasileira. Portanto, o capítulo 3 trata das técnicas e 

métodos utilizados na parte empírica desta pesquisa. 
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3  TRAJETO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

Este capítulo apresenta o levantamento bibliográfico e os processos 

metodológicos que fundamentam esta pesquisa. Os trabalhos selecionados 

seguiram o critério de serem estudos somente sobre a percepção dos residentes a 

respeito do turismo em metrópoles. Fundamentalmente foram destacadas as 

metodologias que têm sido utilizadas em pesquisas com características semelhantes 

às do presente trabalho. Propõe-se uma análise das características metodológicas, 

das análises dos dados e dos resultados apresentados. Esta análise permitiu 

localizar a presente investigação em um conjunto significativo de pesquisas da área. 

Portanto, além da fundamental importância para a construção do quadro 

metodológico, o referido levantamento bibliográfico corrobora com a relevância deste 

trabalho investigativo. 

A segunda parte deste capítulo descreve as técnicas e métodos utilizados 

para realização da parte empírica desta pesquisa. Justifica-se a escolha pela 

abordagem qualitativa e explica o método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

destacando cada etapa e procedimentos necessários. No entanto, a pesquisa de 

campo não se restringiu apenas à aplicação do método DSC, realizou-se também, 

uma pesquisa exploratória por meio da participação em roteiros turísticos guiados, 

eventos culturais e acadêmicos no bairro, a fim de familiarizar-se com esses lugares 

e com as questões que se pretende investigar. 

 

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 

Como apresentado nos capítulos anteriores, o processo de turistificação se 

insere no conjunto de fenômenos sociais complexos, cujos fatores e influências são 

diversos. Tem-se a compreensão das diversas dimensões envolvidas neste 

processo, dentre as quais destaca-se àquelas relacionados às ações dos diferentes 

agentes sociais envolvidos com o fenômeno. O interesse desta pesquisa se limita à 

análise da percepção da população local dos bairros da Gamboa e da Saúde, 

localizados na metrópole do Rio de Janeiro. 

Apresenta-se uma síntese descritiva dos trabalhos analisados no 

levantamento bibliográfico realizado para se estudar o estado da arte atual das 

pesquisas na área foco deste estudo. Dentre alguns aspectos, buscou-se destacar 
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qual a natureza da pesquisa realizada (quantitativa, quantitativa, ou a combinação 

das duas), os métodos de coletas e de construção de dados para cada metodologia 

utilizada, e as análises dos resultados. 

Cordero (2008) realiza uma revisão teórica e metodológica dos estudos 

sobre a percepção dos residentes sobre o turismo, na qual identifica uma variação 

terminológica, ocasionando o uso de diferentes conceitos para se referir às 

observações dos moradores sobre o turismo. O referido estudo revela que há 

autores que usam o termo percepções dos residentes (DYER et al., 2007; AP, 

1992), alguns usam opiniões dos residentes (WILLIAMS; LAWSON, 2001) e outros 

utilizam atitudes da população local (FREDLINE; FAULKNER, 2000). 

Segundo Ap (1992), na relação entre os moradores (anfitriões) e o turismo, o 

uso do termo percepções é mais apropriado. A justificativa se dá porque os 

moradores podem atribuir significado aos impactos do turismo sem necessariamente 

ter conhecimento ou opiniões fundamentadas. Além do mais, não se pode presumir 

que os residentes tenham conhecimento e suposições sobre as mudanças que o 

turismo acarreta ou pode vir a acarretar seus lugares de vida. 

Ainda que para a presente pesquisa tenha sido adotada a concepção de Ap 

(1992), destaca-se que para o levantamento bibliográfico não foram descartados os 

estudos que utilizam as terminologias opiniões e atitudes dos moradores. 

A busca foi realizada em julho de 2018 e sem recorte temporal definido. 

Tomaram-se como bases para a busca: Scopus, Web of Science, Scielo, Redalyc22e 

o Catálogo de Dissertações e Teses da Capes. A referida escolha se justifica devido 

a relevância dessas bases, sobretudo pela concentração dos principais periódicos 

nacionais e internacionais que abordam o tema pesquisado. 

Incialmente utilizou-se como palavra-chave ‘turistificação’ e não foram 

obtidos muitos resultados. A combinação que apresentou mais resultados foi turismo 

AND23 ‘percepção do residente’. A busca da palavra-chave foi realizada como uso 

tópico e nos idiomas português, francês, espanhol e inglês. Na figura 13 apresenta-

se a relação entre a sentença utilizada na busca e os resultados nas bases 

selecionadas. 

 

 

 
22 Revistas Científicas de América Latina e Caribe, Espanha e Portugal. 
23 Essa palavra está em caixa alta pois dá diferença de resultados quando utilizada em minúscula. 
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Tabela 1 - Resultados da busca 

 Scielo Scopus Redalyc Web of 
Science 

Catálogo 
Capes24 

Turismo AND “percepção dos residentes”   1 0 25749 0 5947 
Tourism AND “residents perception” 1 389 9859 68 246 
Turismo AND “percepciones de los residentes” 0 0 75 0 1 
Tourisme AND “la perception du resident” 0 0 0 0 18 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A partir do levantamento bibliográfico, percebeu-se diferentes abordagens 

nos estudos a respeito das percepções dos residentes sobre o turismo. Identificou-

se considerável número de pesquisas que analisa a percepção dos residentes sobre 

o turismo em destinos considerados patrimônio da humanidade pela UNESCO 

(VAREIRO; REMOALDO; RIBEIRO, 2013; CHAND, 2013; JAAFAR; NOOR; 

RASOOLIMANESH, 2015); em destinos que recebem fluxo de cruzeiros marítimos 

(BRIDA; RIAÑO; ZAPATA-AGUIRRE, 2012; CHIAPPAA; ABBATEB, 2013; JORDAN; 

VOGT, 2017); em ilhas (NUNKOO; RAMKISSOON, 2007; DIMITRIADIS; 

PADOPOULOS; KALTSIDOU, 2013; MARZUKI, 2012; CANALEJO et al., 2015); em 

cidades litorâneas (ALMEIDA-GARCÍA et al., 2016; OZTURK; OZER; ÇALISKAN, 

2015) e em algumas regiões geográficas em geral (BERNINI; MATTEUCCI; 

MIGNANI, 2015; SINCLAIR-MARAGH; GURSOY; VIEREGGE , 2015). 

Além disso, há pesquisas sobre a percepção dos residentes com enfoque no 

turismo sustentável (COTTRELL et al., 2007; SCACCIA; URIOSTE, 2016; 

MONCAYO; RIBEIRO, 2005), no turismo em comunidades rurais (SMITH; 

KRANNICH, 1998 ; GU; RYAN, 2010), no turismo de base comunitária (CANALEJO; 

CAÑIZARES, 2017; ELLIS; SHERIDAN, 2014; CHIAPPA; ATZENI; GHASEMI, 

2016), no turismo em favelas (PEREIRA, 2017; ROSA, 2017), no turismo em 

parques nacionais (LONG; KAYAT, 2011; LU et al., 2006), no turismo de resort ( LI 

et al., 2014; WOOSNAM; ERUL, 2016), no dark tourism (WANG; LUO, 2017; 

WRIGHT; SHARPLEY, 2016), no turismo religioso (TERZIDOU; STYLIDIS; SZIVAS, 

2008; MUSTAFA, 2014; ALIPOUR; OLYA; FOROUZAN, 2017) e no desenvolvimento 

do turismo de vinho (XU et al., 2016). 

Por meio desse levantamento, identificou-se que a maioria das pesquisas se 

baseia na percepção e experiência da população adulta. No entanto, alguns estudos 

examinam como os jovens residentes veem, percebem e se adaptam ao turismo 

 
24 Catálogo de Teses e Dissertações da Capes. 
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(JAAFAR; NOOR; RASOOLIMANESH, 2015; CANOSA; MOYLE; WRAY, 2016), 

enquanto outros trazem a percepção da comunidade infantil sobre o turismo e as 

mudanças socioculturais (CORDERO; CORTÉS, 2011). 

Em vista da quantidade de estudos sobre a percepção do residente sobre o 

turismo em cidades (FRANZIDIS; YAU, 2017; ALMEIDA-GARCÍA et al., 2016; 

ROSS, 1992), conforme mencionado, considerou-se para o presente trabalho 

aqueles que tinham como objeto empírico cidades com uma população acima de 

1.000.000 de habitantes. 

Em relação ao levantamento bibliográfico na base de dissertações e teses 

da CAPES, identificou-se que a maioria das pesquisas realizadas no Brasil sobre 

percepções dos moradores a respeito do turismo, engloba também as percepções e 

opiniões de outros agentes sociais produtores do turismo. 

O mesmo recorte utilizado para análise dos artigos serviu de parâmetro para 

a seleção das teses e dissertações, a saber, foram consideradas as pesquisas 

realizadas em cidades com população acima de 1.000.000 de habitantes e que se 

restringem apenas às percepções dos moradores. Com esses critérios, foram 

descartados os estudos que incluíam as percepções de turistas, trade turístico e/ou 

poder público, restando para a análise três dissertações e uma tese. 

Com base nos resultados da busca, optou-se por fazer a análise dos 

trabalhos a partir das palavras-chave em inglês (tourism AND ‘residents perception’). 

No entanto, destaca-se que em relação a base Redalyc, o resultado que foi 

considerado teve como palavra-chave apenas “residents perception”. A escolha se 

deu em virtude do elevado número de artigos encontrados, mas, sobretudo, por 

encontrar diversos trabalhos sem relação direta com o objetivo do trabalho. Com a 

nova estratégia de busca, identificou-se incialmente 506 artigos, dos quais foram 

descartados 212 por fugir da temática proposta, 53 por serem duplicados, 7 por 

serem capítulos de livros e 12 por não estarem disponíveis, restando 222 artigos. 

Em relação ao Catálogo de Teses de Dissertações da Capes, levantou-se 

inicialmente 246 pesquisas, das quais foram descartadas 42 por não ter relação com 

o turismo; restando 180 dissertações e 24 teses. Não diferente dos critérios 

utilizados nas bases de busca, considerou-se para a presente pesquisa somente as 

que tinham como objeto de estudo cidades com população acima de 1.000.000 de 

habitantes, pois a área de estudo da presente pesquisa está inserida na cidade do 

Rio de Janeiro, e estudos com foco apenas na percepção dos moradores. Após 
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esses critérios, foram selecionados o total de 16 estudos para análise. Na tabela 2 

apresenta-se o resultado da busca inicial e quantidade de artigos selecionados. 

Além disso, no dia 12/07/2019 realizou-se uma busca no Portal periódicos 

Capes por assunto com a combinação das palavras chave: “discurso do sujeito 

coletivo” AND turismo. Obteve-se como resultado 6 artigos, sendo que apenas dois 

tinham relação com o turismo (ARAUJO et al., 2017; SILVA; SORIANO-SIERRA, 

2013). Em ambos os estudos há algumas similaridades com a presente pesquisa por 

terem como foco as percepções de moradores/habitantes locais. No primeiro, trata-

se das percepções dos moradores da cidade de Canela (RS) a respeito do evento 

Sonho de Natal e sobre turismo. Já no segundo, procura-se conhecer a percepção 

dos habitantes locais do município de Itapema (SC) sobre a gestão sustentável da 

fronteira marítima por meio do do Projeto de Gestão Intregrada da Orla Marítima 

(ORLA) que contribuiu para um planejamento sustentável para esse destino turístico. 

Apesar das áreas de estudo terem uma população inferior a 1.000.000 habitantes, 

ressaltam-se por, especificamente, terem como método o Discurso do Sujeito 

Coletivo. 

 

Tabela 2 - Palavras-chave tourism AND “residents perception” 

 Busca Inicial Artigos selecionados para 

análise 

Scielo  1 0 

Scopus 389 9 

Redalyc 48 0 

Web of Science 68 3 

Catálogo de Dissertações e Teses 

(Capes) 

246 4 

Total 752 16 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Apesar da diversidade de estudos sobre a percepção dos moradores a 

respeito do turismo, verificou-se no referido levantamento bibliográfico poucos 

estudos com esta temática em cidades consideradas metrópoles, o que dá à 

presente pesquisa características de pertinência e relevância. 
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3.1.1 Análises do levantamento bibliográfico 

 

A partir da leitura e das análises dos artigos selecionados, verificou-se a 

predominância de pesquisas que utilizaram a abordagem quantitativa. Dentre os 12 

artigos analisados, 7 lançaram mão de métodos quantitativos (YUN; ZHANG, 2016; 

HAMMAD; AHMAD; PAPASTATHOPOULOS, 2017; GUO; KIM; CHEN, 2014; 

KHIZINDAR, 2012; SHIN, 2010; MAKONI; TICHAAWA, 2017; SU et al., 2018;  

THYNE; WATKINS; YOSHIDA, 2018), 2 usaram métodos qualitativos (DAI et al., 

2017; SIU; LEE; LEUNG, 2013) e 1 fez o uso das duas abordagens, quantitativa e 

qualitativa (ZAIDAN, 2016). Destaca-se, que nem todos os artigos mencionaram 

qual o tipo de amostragem adotado. No entanto, dentre os que indicaram, se 

percebeu basicamente três categorias: amostragem por conveniência (GUO; KIM; 

CHEN, 2014; ZAIDAN, 2016; EGRESI; KARA, 2016), bola de neve (HAMMAD; 

AHMAD; PAPASTATHOPOULOS, 2017) e amostragem aleatória estratificada (DAI 

et al., 2017). Todos os estudos consideraram dados sociodemográficos dos 

entrevistados como variáveis. A maioria dos artigos analisou a percepção dos 

residentes sobre o turismo nas dimensões social, econômica, cultural e ambiental 

(YUN; ZHANG, 2016; HAMMAD; AHMAD; PAPASTATHOPOULOS, 2017; GUO; 

KIM; CHEN, 2014). Quanto aos itens dos questionários, nota-se que alguns não se 

diferem muito, sendo os itens mais frequentes: custo de vida, qualidade de vida, 

interferência do turismo no cotidiano dos residentes, melhoria da infraestrutura, 

geração de empregos, poluição do meio ambiente, conservação do patrimônio 

cultural, acesso aos atrativos turísticos e segurança pública. Em relação aos 

resultados, verifica-se que na maioria dos estudos analisados, os moradores têm 

percepções positivas do turismo (YUN; ZHANG, 2016; SIU; LEE; LEUNG, 2013; 

HAMMAD; AHMAD; PAPASTATHOPOULOS, 2017; GUO; KIM; CHEN, 2014; 

EGRESI; KARA, 2016; KHIZINDAR, 2012; SHIN, 2010). 

Em uma perspectiva de distribuição geográfica dos estudos levantados nas 

bases Scopus, Web of Science, Scielo e Redalyc, nota-se que as pesquisas 

realizadas se concentram em cidades do Oriente Médio e dos continentes asiático e 

africano. Concernentemente aos resultados das pesquisas, verifica-se que esses 

estudos pretendem auxiliar os poderes público e privado a minimizar os efeitos 

negativos e maximizar o apoio ao desenvolvimento do turismo entre certos membros 

da população local. 
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Em relação às limitações encontradas, destacam-se: a generalização das 

percepções dos moradores; a distribuição de questionários somente em áreas onde 

o turismo é bem desenvolvido, em oposição ao extenso território das metrópoles; e, 

em alguns casos, a dificuldade em diferenciar residentes permanentes de residentes 

temporários, devido ao período de coleta de dado ocorrer na alta temporada. 

Tomando como base algumas das precauções assinaladas, acredita-se que 

seja possível realizar um estudo que contribua na identificação das percepções dos 

moradores quanto às transformações sociais, econômicas, urbanísticas, ambientais 

e culturais no seu lugar de vida, ocorridas em virtude dos processos de turistificação. 

Por meio das análises das dissertações e tese selecionadas, verificou-se a 

predominância de pesquisas que utilizaram a abordagem qualitativa, diferentemente 

dos artigos selecionados. Dentre os quatro estudos analisados, três lançaram mão 

de métodos qualitativos (COELHO, 2017; ROSA, 2017; BESSA, 2015) e um usou 

método quantitativo (MONTEIRO, 2015). Todos os estudos consideraram dados 

sociodemográficos dos entrevistados como variáveis. A maioria dos estudos 

analisou a percepção dos residentes sobre o turismo nas dimensões social, 

econômica, cultural, ambiental e física. Quanto aos itens dos questionários, não se 

diferem muito dos artigos analisados. No entanto, observou-se que nas teses e 

dissertações, os autores não especificaram quais foram as ferramentas 

metodológicas utilizadas para as análises. Em relação aos resultados, verificou-se 

que os moradores têm percepções positivas do turismo, com ressalvas (ROSA, 

2017); percepções positivas do turismo (MONTEIRO, 2015); e percepções negativas 

do turismo (BESSA, 2015; COELHO 2013). 

Em uma perspectiva de distribuição geográfica dos estudos levantados no 

Catálogo de Teses e Dissertações notou-se que as pesquisas realizadas se 

concentram em cidades da Região Nordeste e Sudeste do Brasil. Por fim, observou-

se que há pesquisas no Brasil, sobretudo na área do Turismo, que têm por finalidade 

investigar as percepções, opiniões e/ou reações dos moradores a respeito do 

turismo. No entanto, verificou-se um número reduzido de estudos com enfoque 

apenas nos moradores. O quadro 2 faz-se uma síntese de cada 

artigo/dissertação/tese selecionado, sumarizando as metodologias de coleta e de 

análise dos dados, e apresentando uma breve análise dos resultados apontados 

pelos autores. 
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Quadro 2 - Resumo das abordagens, métodos e tamanho da amostra dos artigos, dissertações e teses analisados 

 Autor (es) Cidade/País Objetivo Abordagem Instrumento 
Amostra 

válida 
Resultados Observações 

1 YUN; ZHANG, 
2016. 
 

Zhangjiajie/China Investigar a relação entre 
a percepção dos 
residentes sobre o 
impacto do turismo, a 
reação sobre a 
conservação cultural e o 
desenvolvimento do 
turismo no estágio de 
consolidação 

Quantitativa Questionários 317 Indicou que a percepção e as atitudes 
dos residentes sobre conservação 
cultural e desenvolvimento do turismo 
ocupam um papel importante e são 
positivas mesmo no estágio de 
consolidação em que se encontra o 
turismo na cidade de Zhangjiajie. 

Área: Turismo 

2 ZAIDAN, 2016. Dubai/Emirados 
Árabes Unidos 

Discutir a importância de 
entender como a 
diferença cultural entre 
turistas e residentes 
influencia no 
desenvolvimento de uma 
interação cultural positiva 
e/ou negativa, e como os 
residentes percebem os 
impactos socioculturais do 
turismo 

Qualitativa e 
Quantitativa 

Entrevistas em 
profundidade e 
questionários 

428 
questionário

s 

Percepção dos moradores sobre os 
impactos negativos: preços mais altos 
de bens e serviços, conflito e tensão da 
comunidade, maior custo para imóveis e 
terras, desrespeito dos turistas quanto 
aos costumes locais e valores morais, 
perda de identidade cultural, aumento 
do crime, mudança no cotidiano dos 
moradores devido a presença de 
turistas, confrontos culturais, perda de 
acesso a lugares e atividades 
recreativas, e ‘erosão’ cultural ocorrida 
ao imitar o comportamento do turista. 
Percepções positivas: moradores com 
orgulho de Dubai, melhoria na qualidade 
de vida, mais variedades e instalações 
de compras, aumento oferta de atrações 
de lazer, melhoria na infraestrutura e 
instalações culturais, melhoria da 
imagem de Dubai, interação cultural, 
oportunidade de contato com pessoas 
de diferentes países, conservação do 
patrimônio e tolerância à diferença 
cultural 

Não há menção 
sobre a amostra 
das entrevistas em 
profundidade 
Área: 
Planejamento, 
Políticas de 
desenvolvimento 

3 SIU et al., 
2013. 

Hong 
Kong/Japão 

Examinar a percepção 
dos residentes em relação 
à onda de turistas 
chineses em Hong Kong 

Qualitativa Grupo Focal 3 grupos 
focais, 18 

participantes 
no total 

Percepção positiva dos residentes à 
‘onda de turistas chineses’ em Hong 
Kong em função dos benefícios 
econômicos significativos. No entanto, 
os custos sociais, culturais e ambientais, 
os levaram a perceber o turismo 
negativamente 

Área: Hotelaria e 
Turismo 
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4 HAMMAD et 
al., 2017. 
 

Abu 
Dhabi/Emirados 
Árabes Unidos 

Investigar as percepções 
dos residentes sobre o 
impacto do turismo e o 
apoio ao desenvolvimento 
do turismo em Abu Dhabi. 

Quantitativa Questionários 
Pesquisa on-line 

 

257 
questionário

s 
150 

pesquisas 
on-line 

Os residentes de Abu Dhabi têm 
percepções positivas sobre os impactos 
do turismo e apoiam o desenvolvimento 
do turismo 

Área: Gestão de 
Negócios 

5 EGRESI; 
KARA, 2016. 
 

Istambul/Turquia Investigar as reações dos 
residentes sobre o 
impacto do turismo em 
suas práticas religiosas 

Quantitativa Questionários 583 Os moradores veem de forma positiva o 
aumento do número de visitas de 
turistas nas mesquitas e que apoiam o 
turismo religioso. No entanto, as 
percepções dos residentes que rezam 
na mesquita mais conhecida eram mais 
negativas às visitas de turistas, 
enquanto as percepções dos residentes 
que frequentavam as mesquitas com 
turistas mulçumanos, eram menos 
negativas 

Área: Geografia 

6 GUO; KIM; 
CHEN, 2014. 
 

Xangai/ China Examinar as percepções 
dos residentes 
desenvolvimento do 
turismo e qualidade de 
vida, assim como as 
diferenças nos perfis dos 
residentes de acordo com 
os clusters formados pelo 
turismo 

Quantitativa Questionários 416 Em geral, os residentes de Xangai 
perceberam positivamente o impacto do 
desenvolvimento do turismo. No 
entanto, os autores ressaltaram que a 
distribuição desigual dos resultados 
positivos do desenvolvimento do turismo 
pode trazer problemas sociais ou falta 
de unidade social. 

Área: Turismo 

7 KHIZINDAR, 
2012. 
 
 

Jidá/Arábia 
Saudita 

Investigar os efeitos 
diretos dos impactos 
econômicos, sociais, 
culturais e ambientais do 
turismo nas percepções 
da qualidade de vida dos 
residentes. 

Quantitativa 
 

Questionários 775 
 

O impacto econômico do turismo 
influenciou negativamente a qualidade 
de vida geral enquanto os impactos 
sociais, culturais e ambientais tiveram 
uma influência positiva na qualidade de 
vida 

Área: Economia e 
Administração de 
empresas 

8 SHIN, 2010. 
 

Gwangiu/Coréia 
do Sul 

Examinar as percepções 
dos residentes sobre o 
turismo cultural. 

Quantitativa Questionários 324 Maioria dos entrevistados estava ciente 
da importância do turismo cultural, 
entendendo que ele contribui para o 
desenvolvimento urbano, imagem 
urbana, exploração cultural, 
investimentos e transporte, mas não em 
grande medida.  

Área: Turismo 

9 MAKONI; 
TICHAAWA, 
2017. 
 

Harare/Zimbabw
e 

Avaliar as percepções dos 
residentes sobre o 
turismo urbano, 
especialmente em relação 
a oferta de produtos 
turísticos, e a sua 
contribuição para 
subsistência dos 

Quantitativa Questionários 246 Percepções negativas das ofertas de 
produtos turísticos e as atitudes em 
relação ao desenvolvimento do turismo. 
Além disso, verificou-se a não 
participação deles no planejamento e no 
desenvolvimento do turismo de suas 
áreas, isso pode ter contribuído para a 
não distribuição de benefícios do 

Área: Turismo e 
Hospitalidade 
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moradores turismo. 
 

10 DAI et al., 
2017. 
 
 

Bairro 
Nanluoguxiang 
em 
Pequim/China. 

Examinar a relação entre 
as características 
sociodemográficas dos 
moradores locais e suas 
percepções sobre o 
desenvolvimento do 
turismo no bairro 
Nanluoguxiang., 

Qualitativa 
 
 
 

Entrevistas em 
profundidade 
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Verificou-se que quanto mais forte for a 
percepção cultural dos moradores e 
quanto mais forte for o seu apego ao 
lugar, mais o impacto negativo do 
turismo é percebido e maior será a sua 
demanda por proteção cultural. 
Ademais, os moradores que residem há 
mais tempo, os moradores com 
ocupações não relacionadas ao turismo; 
e os moradores que vivem adjacentes 
às atrações turísticas perceberam 
muitos impactos negativos do turismo 

Área: Urbanismo e 
Arquitetura 

11 THYNE; 
WATKINS; 
YOSHIDA, 
2018. 

Tokyo, Osaka, 
Fukuoka, Kyoto e 
Sapporo/Japão 

Investigar as percepções 
dos japoneses quanto ao 
desenvolvimento do 
turismo, especialmente o 
impacto que a distância 
social tem sobre essas 
percepções. 

Quantitativa Questionários 1569 Os resultados confirmaram diferenças 
significativas na distância social 
percebida entre as nacionalidades dos 
visitantes. Ademais, observou-se que a 
distância social tem uma influência mais 
significativa nas percepções dos 
moradores em relação ao turismo e o 
seu desenvolvimento. 

Área: 
Administração e 
Marketing 

12 SU et al., 
2018. 

Ilha de Gulangyu, 
destino turístico 
da ilha de 
Xiamen/China 

Desenvolver um modelo 
integrado para 
demonstrar que a 
responsabilidade social 
do destino (DSR) 
influencia os impactos do 
turismo (impactos 
positivos e negativos), a 
satisfação geral da 
comunidade e influencia 
direta e indiretamente o 
comportamento residente 
ambientalmente 
responsável (ERB). 

Quantitativa Questionários 453 Os resultados mostraram que o DSR 

aumenta a percepção dos moradores a 

respeito dos impactos positivos do 

turismo, melhora a satisfação geral da 

comunidade e contribui positivamente 

para o ERB. Em relação ao efeito do 

DSR nos impactos negativos do turismo, 

este não foi significativo. 

Área: Gestão de 
Negócios  

13 MONTEIRO, 
2015. 

Capitais da 
Região Sudeste 
do Brasil 

Identificar quais são as 
variáveis que permitem 
avaliar os benefícios que 
a população percebe na 
atividade turística e as 
variáveis que fazem com 
que os moradores 
percebam o 
desenvolvimento turístico 
promovido nas capitais da 

Quantitativa Questionários 
estruturados 

482 Os resultados encontrados sugeriram 
que há correlação entre a percepção 
positiva do turismo e o impacto 
econômico, apontando que o sucesso 
da atividade passa necessariamente, 
mas não unicamente, pela geração de 
benefícios econômicos. Além disso, a 
percepção positiva dos moradores em 
relação a atividade turística está 
associada a proatividade 

Área: 
Administração 
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Região Sudeste do Brasil governamental. 

14 COELHO, 
2013. 

Bairro Pirambu, 
cidade de 
Fortaleza/Brasil 

Conhecer a visão dos 
moradores acerca da 
inserção do referido bairro 
no contexto turístico de 
Fortaleza, sobretudo a 
partir do Projeto de 
requalificação urbana Vila 
do Mar. Além disso, 
procurou-se identificar a 
opinião dos moradores a 
respeito da implantação 
do referido projeto e o 
grau de satisfação após a 
conclusão das obras. 

Qualitativa Questionários 
semiestruturado

s 

150 Conclui-se que o bairro Pirambu é uma 
área em constante transformação onde 
abriga moradores insatisfeitos com a 
atual situação. Esses moradores 
acreditam que o Pirambu será um 
espaço destinado ao turismo sem a 
participação da comunidade, assim 
como o que acontece nos bairros da 
Avenida Beira Mar – Fortaleza. 

Área: Gestão de 
Negócios 
Turísticos 

15 BESSA, 2015. Poço da Draga, 
Fortaleza/Brasil 

Realizar um breve 
panorama sobre as 
vivências dos moradores 
em relação às 
transformações espaciais 
promovidas por agentes 
externos, especialmente a 
construção do Acquário 
Ceará. 

Qualitativa Etnografia 15 
entrevistas 

Percebeu-se que as transformações 
urbanas ocorridas na região da Praia de 
Iracema, que abrange o Poço da Draga, 
se caracterizam como projetos atrelados 
ao fomento da prática do turismo e que 
causam impactos sociais espaciais 
negativos para os moradores 

Área: Antropologia 

16 ROSA, 2017. Rocinha e do 
Morro Santa 
Marta, Rio de 
Janeiro/Brasil 

procurou saber se os 
estereótipos 
desfavoráveis influenciam 
a percepção e o 
comportamento de 
moradores da Rocinha e 
do Morro Santa Marta 
(Rio de Janeiro) em 
relação ao turismo de 
favela 

Qualitativa Entrevistas e 
Observação 

sistematizada 

48 
entrevistas 

Revelou que, em ambas as favelas, os 
moradores mostraram-se favoráveis ao 
turismo, mas com ressalvas em relação 
à sua exploração por agentes externos. 

Área: 
Administração de 
empresas 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 



76 
 

O levantamento bibliográfico e análises das metodologias foram importantes 

para se estabelecer uma dimensão do tema proposto pela presente pesquisa e para 

contribuir na construção de seu trajeto metodológico. 

 

3.2 METODOLOGIA DA PESQUISA APLICADA 

 

A partir das alternativas metodológicas apresentadas durante a disciplina 

Metodologia da Pesquisa em Turismo do PPGTUR-UFF25, das reflexões 

provenientes da leitura dos artigos, dissertações e teses levantados na busca 

bibliográfica e das contribuições da banca de qualificação do projeto de pesquisa, 

considerou-se adequado aos objetivos deste trabalho a adoção de uma abordagem 

de pesquisa qualitativa, com a adoção do método o Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC). 

O DSC é um método elaborado pelos professores Ana Maria Lefèvre26 e 

Fernando Lefèvre27 baseado na Teoria de Representação Social (TRS). Segundo os 

autores, ele possibilita resultados que permitem “o acesso às representações sociais 

presentes num dado tempo e espaço” (LEFÈVRE, 2017, p. 15). Assim, torna-se 

possível pesquisar os ‘modos sociais de pensar’ a partir do entendimento de que 

“como pessoas comuns, no dia a dia, pensamos segundo determinados esquemas 

ou modelos compartilhados com os que vivem em nosso meio social e cultural” 

(LEFÈVRE, 2017, p.10). 

Segundo Jodelet (1989), a representação social (RS) como conhecimento do 

senso comum está presente nos julgamentos, opiniões ou manifestações do sujeito. 

O indivíduo é considerado produto e produtor de determinada realidade social, ou 

seja, o sujeito não é “apenas produto de determinações sociais nem produtor 

independente, pois que as representações são sempre construções 

contextualizadas, resultados das condições em que surgem e circulam” (SPINK, 

1993, p. 303). Não diferente, Moscovici (1970, 2000) defende que na RS não se 

pode conceituar o social e o individual como duas entidades separadas porque há 

interface dos fenômenos individual e coletivo no conhecimento desse homem 

 
25 Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo da Universidade Federal Fluminense. 
26 Doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP) e professora da Faculdade de 
Saúde dessa Universidade. 
27 Doutor em Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) e professor titular dessa 
Universidade. 
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comum. Baseado nessa perspectiva, para o DSC o indivíduo é um sujeito 

falando/falado: 

 
 
Este indivíduo/coletivo é um sujeito (de discurso) falando/falado, já 
que carrega, além dos conteúdos da RS que pessoalmente (falando) 
adota como prática discursiva (SPINK, 1999), também “os conteúdos 
(falados) dos outros, ou seja, das representações semanticamente 
equivalentes disponíveis na sociedade e na cultura e adotadas por 
seus colegas de representação. (LEVÈFRE, 2017, p. 17). 
 
 

Com isso, esse método reconstitui RS a partir de depoimentos coletivos. 

Assim, de acordo com os autores, o DSC é: 

 
 
uma forma (dentre várias possíveis) de resgatar e apresentar as RS 
obtidas de pesquisas empíricas, em que as opiniões ou expressões 
individuais que apresentam sentidos semelhantes são agrupadas em 
categorias semânticas gerais, como normalmente se faz quando se 

trata de perguntas ou questões abertas. (LEFÈVRE, 2017, p. 16) 
 
 

A construção do DSC é um “processo complexo subdivido em vários 

momentos e efetuado por meio de uma série de operações realizadas sobre o 

material verbal coletado” (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005, p. 21). Para a produção do 

DSC são necessárias operações/operadores, a saber: Expressões-chave (ECs); 

Ideias Centrais (ICs) e Ancoragens (ACs) e DSCs (Discursos do Sujeito Coletivo 

propriamente ditos). No quadro 3, tem-se a explicação de cada uma delas para 

melhor entendimento. 

 

Quadro 3: Operações do DSC 

Expressões-chave 
(ECs) 

São trechos selecionados do material verbal de cada depoimento, que 
melhor descrevem seu conteúdo. 

Ideias Centrais (ICs) 

São fórmulas sintéticas que descrevem o(s) sentido(s) presentes nos 
depoimentos de cada resposta e nos conjuntos de respostas de 
diferentes indivíduos, que apresentam sentido semelhante ou 
complementar. 

Ancoragens (ACs) 

São como as ICs, fórmulas sintéticas que descrevem não os sentidos, 
mas as ideologias, os valores, as crenças, presentes no material verbal 
das respostas individuais ou das agrupadas, sob a forma de afirmações 
genéricas destinadas a enquadrar situações particulares. 

Discursos do Sujeito 
Coletivo (DSCs) 

É a reunião das ECs presentes nos depoimentos, que têm ICs e/ou ACs 
de sentido semelhante ou complementar. 

Fonte: Adaptado Lefèvre e Lefèvre (2005, p. 22). 
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Segundo Lefèvre (2017), são cinco as etapas que devem ser seguidas para 

o processamento do DCS: (1) a primeira etapa é referente à obtenção dos 

depoimentos, este momento é muito importante pois caso não seja bem realizado, 

todo resto ficará prejudicado; (2) a segunda etapa corresponde à redução do 

discurso, por meio da análise de cada depoimento, e da seleção dos conteúdos 

significativos – as Expressões-Chave; (3) A etapa seguinte, busca construir as Ideias 

Centrais e as Ancoragens a partir do(s) sentido(s) das ECs de cada depoimento, 

segundo o autor, todos os depoimentos têm IC, contudo alguns apoiam-se em 

Ancoragens, entendidas como marcas linguísticas de generalidade; (4) na quarta 

etapa ocorre o processo de categorização. Este se constitui um processo indutivo, 

no qual as categorias são constituídas a partir da síntese de elementos semelhantes 

presentes nas ICs e ACs dos respectivos depoimentos; (5) a última etapa 

corresponde à elaboração do DSC, que corresponde reunião das ECs cujas ICs e/ou 

ACs apresentam sentido semelhante, e que foram agrupadas em uma categoria. Os 

DSC são construídos na primeira pessoa do singular, e pode sofrer alterações com o 

intuito de garantir coerência sintática e semântica. 

Para referido autor, o DSC deve ser redigido na primeira pessoa do singular 

pois assim é possível formular discursos baseados na “expressão direta do 

pensamento coletivo: o que eu (coletivo) penso e não o que ele (o pesquisador na 

terceira pessoa) pensa que eu sou” (LEFÈVRE, 2017, p. 36). 

 

3.3  A PESQUISA DE CAMPO 

 

Esta seção apresenta os passos realizados na pesquisa empírica. Descreve-

se tanto a pesquisa exploratória realizada antes da aplicação do DSC, quanto os 

procedimentos e as técnicas utilizados no método DSC. Referente à primeira, 

elenca-se as participações da pesquisadora em roteiros turísticos, eventos culturais 

e acadêmicos no bairro com intuito de buscar familiarização com esses lugares e 

com as questões que se pretende/pretendia investigar. A segunda parte refere-se à 

explicação das etapas e técnicas utilizadas na aplicação e construção do DSC. 
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3.3.1 (Re) Conhecendo o campo 

 

O primeiro momento na pesquisa de campo foi a aproximação com os 

bairros estudados. Para tal, a pesquisadora participou de cinco roteiros turísticos e 

três eventos (2 culturais e 1 acadêmico) nos bairros da Gamboa e Saúde, a saber: 

 

1. Dia 18/01/2018: Participação no Free Walking Tour Rio de Janeiro 

Boulevard Olímpico e Herança Africana, realizado pela agência de 

receptivo Free Walker Tours. Na época, esse roteiro era disponibilizado 

apenas no idioma inglês. O total de participantes foi de doze pessoas 

(sendo seis estrangeiros) e com a duração de aproximadamente três 

horas. O ponto de encontro foi no Largo da Carioca, após seguiu-se com 

paradas nos seguintes locais: Praça XV, Candelária, Orla Conde, Museu 

do Amanhã, Monumento Barão de Mauá (Praça Mauá), MAR, Rua 

Eduardo Jasen, Largo da Prainha, Pedra do Sal, Jardim Suspenso do 

Valongo, Sítio Arqueológico Cais do Valongo e o Mural de grafites do 

artista Eduardo Kobra. 

2. Dia 18/03/2018: Participação no Tour Morro da Conceição, realizado pela 

agência de receptivo Revelando o Brasil. O total de participantes foi de 

oito pessoas (sendo duas estrangeiras), com a duração de 

aproximadamente três horas, no idioma português. O ponto de encontro 

foi no MAR, com paradas nos seguintes locais: Mosaico do Ateliê 

Cosmonauta na escadaria de subida do Morro Conceição, Rua João 

Homem, Ateliê Cosmonauta, Bar Imaculada, Ateliê Paulo Dallier, Pedestal 

com a Nossa Sra. da Conceição (Praça Major Valo), Palácio Episcopal da 

Conceição, Fortaleza Nossa Sra. da Conceição, Rua Jogo da Bola, Praça 

Leopoldo Martins, Observatório Nacional de Astronomia (Observatório do 

Valongo), Jardim Suspenso do Valongo, Pedra do Sal, Igreja São 

Francisco da Prainha e Rua Eduardo Jasen. 

3. Dia 15/05/2018: Participação da visita guiada ao Cais do Valongo 

promovida pelo III Seminário Internacional em Memória Social. Os grupos 

eram compostos pelos participantes do seminário, e cada grupo tinha 

aproximadamente quinze pessoas. A saída foi do Centro Cultural José 

Bonifácio (local de abertura do evento), com paradas nos seguintes locais: 
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Instituto Pretos Novos (IPN), Praça da Harmonia, Sítio Arqueológico Cais 

do Valongo, Casa da Tia Ciata, Jardim Suspenso do Valongo, Pedra do 

Sal e Largo da Prainha (Estátua da bailarina Mercedes). 

4. Dia: 26/05/2018: Participação no Walking Tour Pequena África e Herança 

Africana, realizado pela agência de receptivo Cores do Vento Turismo. O 

total de participantes foi de cinco pessoas (sendo uma estrangeira - 

portuguesa), com a duração de aproximadamente três horas e no idioma 

português. O ponto de encontro foi no MAR, após seguiu-se com paradas 

nos seguintes locais: Igreja São Francisco da Prainha, Largo da Prainha, 

Estátua da bailarina Mercedes Baptista28, Pedra do Sal, Casa Omolokum 

(culinária de terreiro), Praça Leopoldo Martins, Observatório Nacional de 

Astronomia (Observatório do Valongo), Jardim Suspenso do Valongo, Sítio 

Arqueológico Cais do Valongo, Praça da Harmonia e Instituto Pretos 

Novos(IPN). 

5. Dia 09/07/2018: Participação na Lavagem do Cais do Valongo para a 

celebração do primeiro aniversário do título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade concedido ao Cais do Valongo pelo Comitê do Patrimônio 

Mundial, ligado à Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (Unesco). 

6. Dia 30/11/2018: Participação como ouvinte da Mesa Redonda: 

Reparações e Memória da Escravidão – O mundo Atlântico, com as 

pesquisadoras Ana Lúcia Araújo, Monica Lima e a ex-secretária municipal 

de Cultura, Nilcemar Nogueira, incluindo um debate aberto com troca de 

ideias sobre o Brasil e o Mundo. Estiveram presentes algumas lideranças 

de grupos relacionados às religiões de matrizes africanas e direitos ao 

negro. Foi apresentada, por um representante da OAB-RJ, a Comissão 

Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra. 

7. Dia 26/01/2019: Participação no Tour Rolé dos Favelados – Primeira 

favela, realizado por Cosme Felippsen, morador do Morro da Providência 

e guia de turismo. Nesse tour só tinha eu de participante e a duração foi 

de aproximadamente quatro horas. O ponto de encontro foi na Central do 

Brasil, com paradas nos seguintes locais: Galeria Providência, Casa 

 
28 Mercedes Baptista foi a primeira negra a integrar o corpo de dançarinos do Teatro Municipal da 
cidade do Rio de Janeiro. 
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Machado de Assis, Igreja do Livramento, Mirante do bar da Jura, Largo, 

Cruzeiro, Casa Amarela, Mirante 2 e Almoço no bar da Jura. 

8. Dia 23/03/2019: Participação no Evento ‘Axé para todo mundo Axé’ 

realizado no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab). 

 

A pesquisa exploratória contribuiu para a familiarização da pesquisadora 

com os bairros estudados e seus patrimônios histórico culturais, com os moradores 

(suas narrativas e conflitos), assim como permitiu o contato com outros 

pesquisadores que atuavam na comunidade, e nos museus localizados nas 

proximidades dos bairros da Gamboa e da Saúde.  Essa experiência/vivência in loco 

tornou-se fundamental como conhecimento para a etapa seguinte, a saber, da 

aplicação do método. As observações foram registradas em um diário de campo, e 

serviram de base para a construção dos DSC e para as análises dos dados. 

 

3.3.2 Aplicação do DSC nos bairros da Gamboa e Saúde 

 

Na preparação e no estudo para aplicação do método DSC surgiram dúvidas 

a respeito de algumas etapas e dos operadores a serem utilizados para a 

construção dos DSC. A fim de melhor compreendê-los e evitar erros metodológicos, 

entrou-se em contato com o Prof. Dr. Fernando Lefèvre via e-mail; ele prontamente 

respondeu e sugeriu um encontro29 para explicar o método. Além do esclarecimento 

das dúvidas o Prof. Dr. Fernando analisou o primeiro roteiro de entrevistas 

(APÊNDICE A) e sugeriu algumas modificações. Aceitas as devidas sugestões, o 

roteiro final ficou com as seguintes questões: 

 

1. Como você se sente como morador(a) da Saúde/Gamboa/Morro da 

Providência? 

Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e 

da Gamboa sobre seu espaço de vida atual. 

2. Foram realizadas muitas mudanças no seu bairro, não é? Como ficou isso 

para você? Por quê? 

 
29 A pesquisadora encontrou-se em três momentos com o Prof. Dr. Fernando em São Paulo. O 
primeiro foi no dia 27/02/2019, no qual o prof. Fernando explicou o método e sugeriu um novo roteiro 
de perguntas. O segundo e terceiro encontro foram nos dias 02 e 03/07/2019 para verificar se os 
DSC construídos estavam coerentes do ponto de vista metodológico. 
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Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e 

da Gamboa sobre as mudanças ocorridas na Zona Portuária da cidade do 

Rio de Janeiro nos últimos 20 anos. 

3. O que você acha do Porto Maravilha? 

Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e 

da Gamboa sobre a Operação Urbana Porto Maravilha. 

4. Para você, como fica o seu bairro tendo virado um ponto turístico da 

cidade do Rio de Janeiro? Por quê? 

Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e 

da Gamboa sobre o turismo no seu lugar de vida. 

5. Você acha que com essas modificações no bairro, fica mais claro a 

presença da cultura afro-brasileira? Por quê? 

Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e 

da Gamboa sobre o patrimônio e a cultura afro-brasileira na região da 

Zona Portuária. 

 

Na etapa de obtenção dos depoimentos, foi realizado um pré-teste nos dias 

18, 19 e 20 de março de 2019 com cinco moradores a fim de validar as perguntas. 

Feito isso, observou-se que as perguntas estavam claras para os entrevistados e 

que atendiam aos seus objetivos. Em um segundo momento, no período de 23 de 

março de 2019 a 05 de abril 2019 foram realizadas as entrevistas, todas registradas 

em áudio (gravador de voz), com autorização dos entrevistados. Como universo 

amostral, foram entrevistados 11 moradores do bairro da Saúde e 30 moradores do 

bairro da Gamboa, sendo nove moradores do Morro da Providência (MP). Para a 

escolha dos entrevistados foi utilizada a amostragem aleatória. No entanto, devido 

aos objetivos da pesquisa, foram considerados apenas os moradores com tempo de 

moradia acima de 20 anos. A tabela 3 sintetiza o perfil sociodemográfico dos 

entrevistados. 
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TABELA 3: Perfil Sociodemográfico dos entrevistados 
 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 

(*) SE = Sem Estudo; FC = Fundamental Completo; FI = Fundamental Incompleto; MC = Médio Completo; MI = Médio Incompleto; SEC = Superior em curso; 

SC = Superior Completo; SI = Superior Incompleto. 

 

 SAÚDE GAMBOA MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sexo F M F M F M 

5 6 12 9 6 3 

Cor/Raça Preta Branca Parda Indígena Preta Branca Parda Indígena Preta Branca Parda Indígena 

4 3 3 1 10 7 4 0 5 3 1 0 

Escolaridade 

(*) 

SE FC FI MC MI SEC SC SI SE FC FI MC MI SEC SC SI SE FC FI MC MI SEC SC SI 

0 1 3 6 0 0 0 1 0 4 7 6 1 2 0 1 1 0 2 3 0 0 1 2 

Faixa Etária 

(anos) 

20-35 36-51 52-67 68-80 20-35 36-51 52-67 68-80 20-35 36-51 52-67 68-80 

0 0 6 5 1 6 12 2 2 1 4 2 

Tempo de 

moradia 

(anos) 

20-30 31-41 42-60 +60 20-30 31-41 42-60 +60 20-30 31-41 42-60 +60 

2 1 6 2 5 8 7 1 4 2 3 0 
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Após a finalização das entrevistas semiestruturadas, iniciou-se a transcrição 

dos áudios (etapa 1). Uma vez terminada e revista as transcrições, iniciou-se a 

etapa 2, de análise individual de cada depoimento para captar as Expressões-Chave 

(ECs). 

Em um terceiro momento (etapa 3), buscou-se os sentidos das Expressões-

Chaves (ECs) selecionadas, denominados de Ideias Centrais (ICs). Nessa etapa 

também se identificou a presença ou não, de Ancoragens (ACs) nos depoimentos. 

Na etapa 4, procurou-se construir as categorias de sentidos comuns por indução. 

Por fim, o último passo (etapa 5) compreendeu a elaboração dos Discursos do 

Sujeito Coletivo. 

De forma suscinta, esta pesquisa seguiu os seguintes passos metodológicos 

(pesquisa documental + pesquisa exploratória + aplicação do DSC + análise e 

resultados): 

1. Pesquisa documental 
2. Pesquisa exploratória 
3. Elaboração do roteiro para as entrevistas 
4. Pré-teste 
5. Entrevistas semiestruturadas com os moradores dos bairros da 

Gamboa e da Saúde. 
6. Transcrição 
7. Identificação das Expressões-Chave 
8. Identificação das Ideias Centrais e Ancoragens 
9. Categorização 
10. Elaboração do discurso do sujeito coletivo 
11. Análise e discussão 

 

Como a turistificação se apresenta como um processo socioeconômico, e por 

isso, conta com uma dimensão de subjetividade dos participantes da pesquisa, o 

método do Discurso do Sujeito Coletivo pode trazer contribuições e explicitar 

questões que por meio do questionário não seriam contempladas. Logo, é por meio 

de um estudo analítico das falas dos sujeitos que se pode encontrar dados 

essenciais para as conclusões da referida pesquisa. 

Neste capítulo procurou-se explicitar os passos metodológicos adotados 

nesta pesquisa a fim de ter uma compreensão dos procedimentos e técnicas 

utilizados, desde o levantamento bibliográfico até a análise dos dados. Do mesmo 

modo que o esclarecimento de como foi realizada cada etapa do DSC facilita ao 

leitor o entendimento de como se chegou aos resultados apresentados no capítulo 4. 
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4  PENSAMENTOS DE EXPRESSÃO COLETIVA DOS MORADORES 
 

Este capítulo apresenta os resultados e as análises dos dados coletados a 

partir das entrevistas semiestruturadas, realizadas nos bairros estudados. Esse 

material serviu para a construção dos DSC, e juntamente com os dados das 

pesquisas exploratória documental de mapas e guias turísticos, foram a base da 

presente discussão e análise. 

Observou-se, ao realizar as etapas 2, 3 e 4 do método do DSC, que apesar 

do Morro da Providência estar inserido nos limites administrativos do bairro da 

Gamboa, os moradores entrevistados expuseram algumas características distintas 

aos que moram na ‘parte baixa’ da Gamboa. Por esse motivo, optou-se por 

apresentar resultados separados: Morro da Providência (MP), Gamboa (refere-se a 

parte baixa) e Saúde. 

 

4.1 OS DISCURSOS DO SUJEITO COLETIVO IDENTIFICADOS 

 

A categorização do material coletado resultou em 23 categorias, e por 

conseguinte 52 DSC, conforme os quadros 4, 5, 6, 7. As ECs, ICs e ACs, estão 

apresentadas no apêndice (B, C, D, E, F). As categorias e os DSC foram elaborados 

a partir das perguntas feitas aos entrevistados. Cada pergunta se apresentou como 

um tema gerador de um conjunto de categorias, e como desdobramento os DSC a 

este relacionado. Contudo, tendo em vista as respostas dos entrevistados, 

referentes às perguntas 2 e 3, estas corresponderam a um único tema gerador, e, 

portanto, as categorias, e os DSC relacionados a essas perguntas foram agrupadas. 

 

Pergunta 1 

- Como você se sente como morador(a) da Saúde/Gamboa/Morro da Providência? 

Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e da 

Gamboa/Morro da Providência sobre seu espaço de vida atual. 
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Quadro 4: Categorias e os DSC da pergunta 1 

CATEGORIA A – SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E IDENTIDADE COM O LOCAL: 
‘TENHO RAIZ AQUI!’ 

SAÚDE 

Sujeitos 1,3,5,8 

Eu só tenho a agradecer por viver em um ambiente que me agrada plena e totalmente. Sabe, eu 
gosto do bairro, eu já moro aqui há um bocado de anos. Eu não tenho o que falar mal não. Em 
todo lugar tem problemas, e aqui não tem tantos problemas assim. Por isso, eu sinto bem, graças 
a Deus. Moro aqui há tantos anos, criei minhas filhas aqui, e agora estou criando meu neto. Meus 
pais que construíram tudo isso aqui, e a gente herdou o que eles fizeram, né?! Não saio daqui de 
jeito nenhum, tenho raiz aqui! 

GAMBOA 

Sujeitos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 17, 18 
Me sinto ótima, gosto muito do meu bairro, gosto da comunidade. Eu moro aqui há tanto tempo. 
Como moradora, estou acostumada, não tenho vontade de sair daqui, já é o costume, já é de raiz. 
Casei, tive meus filhos tudo aqui no centro da cidade. Por me sentir bem e morar há tantos anos, 
eu não me vejo morando em outro lugar sem ser aqui no bairro. Para mim, é um dos melhores 
bairros do Rio de Janeiro. Eu detestava esse bairro quando eu vim para cá, eu detestava isso aqui, 
era muito feio. Hoje adoro esse bairro, brigo por ele entendeu. Sei lá, me sinto uma guardiã aqui do 
bairro. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeitos 2, 9 

Eu me sinto bem, tá? Porque aqui é onde está a minha história. Eu moro aqui há tanto tempo. Sou 
praticamente nascida e criada aqui. Quer dizer, construí a minha vida aqui com meu marido, meus 
filhos. É aqui onde eu trabalho, onde me tornei conhecida mundialmente e continuo com o meu 
trabalho, graças a Deus. 

CATEGORIA B – CENTRALIDADE: AQUI ESTOU PERTO DE TUDO, E ISSO É MUITO BOM! 

SAÚDE 

Sujeito 3, 9 

Eu gosto porque é perto do centro da cidade. Porque pra gente tem muita facilidade, colégio é aqui 
do lado, creche tem ali, hospital, tem o Servidor do Estado ou Souza Aguiar. Quer ir na cidade? O 
centro é logo ali. Então pra gente tudo é muito bom, por isso que eu prefiro morar aqui do que lá 
para cima. 

GAMBOA 

Sujeito 2, 4, 6, 12, 13, 16, 18, 20 
Eu adoro esse bairro, não saio daqui por nada. Primeiro o aspecto, perto de tudo, eu moro no 
centro da cidade. Então, por ser perto de tudo, qualquer lado que eu viro, é fácil de se deslocar. 
Você vai aqui no centro comercial, na Av. Rio Branco, Presidente Vargas, a pé, e em 20 minutos 
você chega lá. Nós temos hospital perto, temos mercado perto. Por isso, pra mim é um dos 
melhores lugares, meus netos estudam por aqui, compra eu faço por aqui mesmo, minha igreja, eu 
frequento a igreja aqui mesmo, então, tudo perto pra mim, a cidade, tudo perto. Como eu disse, se 
quiser ir a pé, vou até a pé pra cidade. Eu amo morar no centro e me sinto bem, pela localização, 
pela facilidade que tem, muitas coisas eu faço a pé, tudo eu resolvo aqui pelo centro mesmo. Outra 
coisa, eu trabalho há muitos anos no centro e dá para vir aqui em casa no bairro da Gamboa que é 
um bairro bem próximo né do centro, da área central. Eu sempre almoçava e voltava 
tranquilamente, e ajudou muito. Como eu trabalho aqui embaixo, não preciso pegar condução pra 
trabalhar, é tudo aqui embaixo mesmo. Por ser um bairro próximo ao centro da cidade, quando 
você vai procurar uma colocação no trabalho, e você cita que mora no centro, no bairro da 
Gamboa, é um ponto a mais pra você, né? É meio que um privilégio morar no centro, mas, 
contudo, é muito complicado porque eu moro próximo a comunidade, como eu posso dizer... é 
bom e é ruim ao mesmo tempo, sabe? Eu moro perto de tudo, mas em relação a comunidade, 
tráfico...essas coisas, é complicado. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeito 2, 6, 7 

É um lugar bom de se viver, né? Porque fica no centro da cidade, tudo é fácil de chegar. As coisas 
são tudo mais perto, farmácia, mercado, tudo pertinho, condução. Por ser perto da cidade, eu 
desço e já estou na rua da Alfândega. Para ir em qualquer lugar da cidade, não preciso nem de 
transporte. 
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CATEGORIA C – SEGURANÇA E TRANQUILIDADE: UM LUGAR RELATIVAMENTE CALMO 

SAÚDE 

Sujeito 2, 5,10 

Eu gosto porque aqui é um lugar, para mim, calmo. Já foi ruim, agora tá um lugar calmo, graças a 
Deus. Além do mais, em todo lugar tem problemas, e aqui não tem tantos problemas assim. Por 
isso, eu sinto privilegiada no que tange a segurança pois é um pouco melhor do que outros bairros 
e outras comunidades que a gente sabe do dia a dia. E aqui nesse quesito, a gente tem mais um 
pouco de tranquilidade, embora a gente escute alguns barulhos, mas no asfalto mesmo você não 
vê o que a gente vê nas comunidades, em outras comunidades. É um diferencial! 

GAMBOA 

Sujeito 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Gosto muito daqui desse lugar tranquilão, porque aqui é um bairro muito calmo, bom de morar 
apesar das lendas, que é lendas que tem, né? Que já teve, e todo um passado que não foi da 
minha época, mas dizem que era muito perigoso. Agora não, agora aqui é muito bom pra morar, 
bom mesmo. Eu acho aqui o lugar mais seguro, aqui é tranquilo, graças a Deus. Essa coisa social, 
que existe da degradação em todos os níveis, está em todo lugar. Só que aqui tem um agravante, 
mas assim, para quem é morador da localidade, eu não sei se isso é bom ou ruim. eu por exemplo, 
a minha loja aqui ninguém assalta porque eu sou moradora aqui há tanto tempo. Então assim, não 
sei se isso é ruim ou bom. Mas quanto a ser moradora daqui eu não tenho nenhum problema. É 
um bairro bom de morar. Vai pro trabalho, volta normal, não acontece nada. Esse tempo todo que 
eu moro aqui, graças a Deus nunca aconteceu nada comigo, nem com minha família, entendeu? 
Gosto de morar aqui pela segurança, por tudo. Nós temos alguns probleminhas aqui, mas eu 
gosto, é um bairro tranquilo, calmo. Olha, a gente sempre tira a ideia pelos outros bairros, e eu 
acho que me sinto privilegiado, apesar da gente morar próximo a uma comunidade, né? Primeira 
comunidade do Rio de Janeiro é o morro da Providência, né? Mas o local para mim eu acho 
tranquilo, até mesmo com relação a zona sul, porque hoje em dia lá naquela comunidade 
Tabajara, em Copacabana, até lá o negócio está pegando. Antigamente era mais seguro porque lá 
era o espelho do Rio de Janeiro, Zona Sul, Ipanema, Copacabana, Botafogo, tinha mais 
segurança, a polícia militar atuava mais, mas agora nem ela está conseguindo resolver esse 
problema da violência, né? Então, não é sempre, mas algumas das vezes, a maioria das vezes é 
bem calmo. O que a gente mais vê por aí são coisas terríveis, né? Como disse, aqui, até hoje, 
graças a Deus, não tenho nada a reclamar. 

CATEGORIA D – FALTA DE SEGURANÇA E PRESENÇA DE PROBLEMAS SOCIAIS: EU ME 
SINTO RELATIVAMENTE BEM, NÃO ME SINTO EVIDENTEMENTE, TOTALMENTE BEM 

SAÚDE 

Sujeito 6, 7 

Bom...aqui já foi muito bom de se morar. Apesar dos pesares depois dessa revitalização realmente 
ficou tudo mais bonito, mas também ficou sem muita segurança. Por isso, eu me sinto 
relativamente bem, e não me sinto evidentemente, totalmente bem. Relativamente porque aqui 
existem, tráfico de drogas, cracudo, esse pessoal que fica ao relento. Uma série de coisas assim. 

CATEGORIA E – INFRAESTRUTURA 

SAÚDE 

Sujeitos 6, 4, 11 

Eu me sinto muito feliz, ter um bairro que estamos há vários anos aí, onde a gente vê acontecer. 
Só que tem um problema, a Zona Portuária eles fizeram essa obra aí, só que teve várias coisas 
que eu não estou de acordo. Na minha opinião, no começo foi lindo, agora está tudo abandonado, 
precisando de manutenção. Eles fizeram o Museu do Amanhã, colocaram uns brinquedinhos na 
Praça XV perto do Aquário, mas só que não fizeram uma área de lazer para os moradores 
esqueceram que aqui tem criança, entendeu? Além disso, eu não gosto de subir escada. Nós 
tínhamos que ter um posto de saúde adequado para a população. O posto de saúde da Gamboa 
não tem nada. Tinha que ter um posto de saúde para ter médico, atender a população pobre, não 
digo a população que tem dinheiro, a população pobre mesmo. 
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G – FALTA DE SEGURANÇA: SEMPRE QUANDO TEM TIRO, TENHO MEDO DE IR PARA 
CASA 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeito 2, 3, 5, 8 

Bem eu não me sinto quando, sabe né, as coisas não estão legal. Tem essas coisas de confusão, 
tiroteio. Eu só não gosto também dos tiros. O problema é quando tem operação, principalmente, 
eu que trabalho de madrugada e sempre quando tem tiro, eu tenho medo de ir para casa. 
Quando eu vou para casa eu sempre sou parado. Eu quero descansar e eu tenho que ficar 
mostrando identidade para a polícia. Realmente, ultimamente está meio perigoso, né? Violência, 
né? O próprio Estado, o município deixou a gente de mão. 

CATEGORIA F – BOA CONVIVÊNCIA 

GAMBOA 

Sujeitos 2, 11, 15, 21 
Gosto da comunidade, me dou muito bem com eles, eles também se sentem bem comigo. O 
pessoal aqui é tranquilo, os moradores são legais, tudo gente boa. Por exemplo, estou aqui 
assistindo Sr Fulano varrendo a rua, a Sra Sicrana sentada ali tranquila. Todo mundo se conhece, 
todo mundo fala com todo mundo, eu gosto muito de morar aqui. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeitos 2, 3, 9 

As pessoas são simpáticas. Todos os moradores me respeitam e eu respeito todos também. O 
bom de morar no Morro da Providência são as pessoas. 

CATEGORIA H – CONFORMISMO: TEM QUE ACEITAR, SE SENTIR BEM QUERENDO OU 
NÃO 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeitos 3, 7 

Tem que aceitar, né? Se sentir bem, querendo ou não, tem que se sentir bem. A gente faz o 
bairro, e não o bairro faz a gente. Tem coisas que são boas, e tem outras que não é. Eu moro 
muito lá em cima, muita escadaria, a gente se cansa muito, né? Mas até aí é bom. Apesar de ter 
algumas dificuldades, se a gente está morando, e não tem outra opção de morar em outro canto, 
a gente tem que dar graças a Deus, e morar aí mesmo. Tenho minha casinha própria aí, moro aí 
mesmo. 

CATEGORIA I – LUGAR HISTÓRICO 

GAMBOA 

Sujeito 12 
Eu valorizo muito a cultura, essa área histórica. Eu me sinto muito bem morando numa área 
histórica como essa, e eu procuro me aprofundar nessa coisa da história do meu bairro. Pra mim, 
isso é importante. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeito 4 

Eu me sinto estando morando num lugar histórico. Histórico, porque o morro da Providência é a 
primeira favela, e a zona portuária é um lugar que teve um grande marco que passou muitos 
escravizados. Por isso, me sinto morando em um dos lugares mais importantes da cidade em 
questão da história. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir da leitura sistemática dos DSC do quadro 4 dos moradores da 

Saúde, Gamboa e Morro da Providência pôde-se extrair percepções que convergem 

em relação ao sentimento de identidade, de pertencimento ao local e centralidade 

dos bairros como aspectos positivos. No entanto, em relação à segurança observa-

se marcas de uma cidade partida a partir da diferença dos resultados entre os 
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moradores da parte da Gamboa (parte baixa) e da Saúde em relação ao MP. Neste 

último, a presença de tiroteios é presente, o que talvez influencie no sentimento de 

conformismo por parte alguns moradores do MP. No entanto, apesar disso, a boa 

convivência é algo que aparece tanto na Gamboa (parte baixa) quanto no Morro da 

Providência, mas não na Saúde. Já as questões relacionadas à infraestrutura só 

apareceram na Saúde. Enquanto o sentimento de satisfação em morar em um lugar 

histórico, só aparece na Gamboa e no Morro da Providência. 

 

Pergunta 2 e 3 

- Foram realizadas muitas mudanças no seu bairro, não é? Como ficou isso para 

você? Por quê? 

Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e da 

Gamboa sobre as mudanças ocorridas na Zona Portuária da cidade do Rio de 

Janeiro nos últimos 20 anos. 

- O que você acha do Porto Maravilha? 

Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e da 

Gamboa sobre a Operação Urbana Porto Maravilha. 

 

Quadro 5: Categorias e os DSC das perguntas 2 e 3 

CATEGORIAS J – PROJETO PORTO MARAVILHA: MARAVILHA PARA QUEM? 

SAÚDE 

Sujeitos 2, 4 // 4 
Acho que foi mais caça níquel, entendeu? Para mim, não adiantou nada. Não foi bom não, não está 
sendo bom, a gente sabe que isso tudo é jogada empresarial e ficou muito ruim principalmente o 
transporte. Quem não tem condições de pagar o VLT tem que vir a pé para se locomover para o 
seu trabalho. Eu não vi nada de legal, entendeu? Com o VLT agora, a pessoa tem que saltar ali na 
Central pegar o VLT, são obrigados a pegar né? E a pessoa que não tem dinheiro para pagar uma 
passagem pra lá tem que ir a pé. Além disso, investiram muito dinheiro nesses hotéis que não 
estão faturando nada. Então o que que acontece, só faltou sair o básico para a comunidade. Uma 
das coisas que ficou muito precária mesmo é eles fazerem uma área de lazer para as crianças, 
para os moradores. Eles pensam que aqui não tem morador entendeu? E essa foi a primeira obra 
que teve que encheu os moradores de esperança. Eles investiram muito dinheiro aí e você vê 
muitas obras paradas, largaram tudo de mão, investiram muito dinheiro e gastaram muito dinheiro. 
Não é um material de primeira, fizeram só uma maquiagem. Você está vendo o escândalo que está 
dando aí, eu já sabia que ia acontecer, mas só que a gente aqui fica sem nada. Área de lazer não 
tem, final de semana os moradores, as crianças têm que ir para outros lugares se divertir porque 
não tem uma área de lazer. Tem aquele museu MAR ali, tem ali a baía de Guanabara. Quer dizer, 
muita coisa eles pecaram muito. Foi o que eu falei pra você, a gente pensava que isso aí ia ser mil 
maravilhas, mas, não é? Final de semana aqui é morto, é só boate, pessoal ganhando dinheiro e os 
moradores mesmo, as crianças não têm uma área de lazer para se divertir. Era preciso fazer um 
centro social entendeu para as crianças, mas a gente vai fazer o que né? Esperar... 
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GAMBOA 

Sujeitos 1, 4, 12, 14 // 1, 4, 8, 12, 15 
Sinceramente? Uma merda! Eles começaram muito bem e terminaram muito mal. Pra mim, é 
mesma coisa que nada o porto Maravilha. A Gamboa, é um bairro boêmio, tem música, tem tudo, 
tem sempre alguma coisa aqui, um bairro ótimo de se morar, mas o pessoal esqueceu que isso 
aqui existe. É lógico que toda mudança no sentido de melhoria principalmente para a comunidade, 
isso é bom. Por exemplo, antes da obra, tinha lugares que alagavam muito aqui e não por causa da 
sociedade, da comunidade, isso foi ótimo para todo mundo. No entanto, as pessoas que investiram, 
supervalorizaram, acharam que ia ser de uma forma diferente. Só que só beneficiou uma área, uma 
outra área ficou do mesmo jeito que sempre foi. O porto Maravilha não foi com preocupação social. 
Não houve uma preocupação em melhorar a comunidade. Tem o espaço empresarial que foi feito 
ali, tudo lindo maravilhoso, esteticamente para o bairro maravilha, mas no sentido de corresponder 
a expectativa empresarial, os caras tomaram, foram fracassados. O lugar carecia de uma reforma 
gigantesca. Eles não conseguiram fazer as reformas principais de escoamento, esse lado de cá 
está todo comprometido com a questão do esgoto e águas fluviais e tirando as mazelas desse VLT 
que não serve muito. Com o VLT a gente perdeu muito, a rua ficou muito mais parada, nós 
perdemos o ônibus que tinha na porta de casa porque tiraram as conduções de ônibus que tinha 
aqui. O Boulevard é fantástico, eu gostaria muito todo esse embelezamento para nós moradores, 
principalmente, sobretudo, porque a gente precisa, a gente carece de paisagismo, de mais 
reformas nas fachadas. Reformar uma fachada é muito caro e quem mora aqui é pobre, é diferente 
desse pessoal que vem imigrando pra cá, que vem com grana para comprar casa velha barata para 
reformar. É diferente, e eu não quero vender minha casa para esse pessoal. Com isso, o que subiu 
muito foi o aluguel pensando que o bairro ia ter uma melhoria boa aí e não aconteceu foi nada. A 
praça está do mesmo jeito, quadra para as crianças jogar. Está totalmente bagunçada do mesmo 
jeito. Se teve melhoria, não vi nada, não vi nada. Existe uma parte da Gamboa aqui que é essa 
área mais próxima do morro que não foi feito nada. Foi feito coisas numa área que era importante 
para a indústria. A gente aqui não é muito burro demais e consegue enxergar isso. Mas assim, 
tirando isso, o turismo está maior porque vem para José Bonifácio, tem o IPN. Mas, nós que 
moramos aqui não podemos usufruir nada, se quiser temos que pagar que nem turistas. Então, foi 
positivo, não para os moradores. Não vi benefício nenhum pra mim. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeitos 2, 4, 5, 8 
O projeto em si, é um projeto até bom né? Melhorou muita coisa, mas na parte de cá, na parte que 
eles achavam que ia dar certo. Como moradora, não trouxe benefício nenhum, só trouxe mesmo 
para a parte que eles achavam que ia dar certo né? Mas a região portuária não é só a Praça Mauá. 
Eu percebo é que eles vão maquiando, vão esmaltando, mas onde precisa mesmo não tem. Está 
faltando cuidado dos morros ao redor, do turismo, de conversar com os moradores. O VLT, coisa 
mais horrível, Deus me livre, haja dinheiro perdido! Agora não tem ônibus passando para a zona 
sul, isso prejudica diretamente alguns moradores. A gente perdeu um grande número de linhas de 
ônibus que passavam aqui, para ter que usar o VLT que não atende todos os lugares onde se 
passava os ônibus e pegando ele tem que pagar uma outra passagem. Eu fui numa reunião com o 
presidente do VLT, dentro da garagem do VLT, que ele mostrou uns slides lá que 70% de quem 
usa o VLT tem universidade, já fez universidade, são pessoas de classe média, então esse VLT faz 
um transporte muito básico que é aeroporto e rodoviária, e esse público do centro que gira no 
centro são executivos, são pessoas de outra classe. Então, tem que se pensar em mais alternativas 
se for pra fazer funcionar, integrar, sem custar mais ao trabalhador. Na época da construção do 
VLT, muito comércio fechou porque a construção demorou mais de um ano. Os comércios não 
conseguiram subsistir. O teleférico não funciona, foi uma obra que Deus me livre! O morador tinha o 
teleférico, funcionou um ano, parou e nunca mais. Precisava muito voltar aquilo ali pois a gente ia 
pra Central, ia ali na nossa ‘gaioleira’, coisa melhor do mundo, eu gostava. Ajudava o pessoal que 
vinha dali, atravessava, que precisava atravessar o túnel, ia direto até lá embaixo. Poxa, foi tirado 
nosso local de lazer para ser criado isso e depois abandonar, entendeu? Se quer fazer mudanças, 
na nossa região, tem que contatar o povo, perguntar o povo o que precisa de melhoria. E isso 
nunca aconteceu, nunca aconteceu! Não foi um projeto realmente articulado, discutido, participativo 
com os moradores e dos moradores. Eu lembro que no início do Porto Maravilha, eles conversaram 
com alguns moradores, mas nem foram tantos, só foram os representantes das comunidades. Eles 
nem não cumpriram as 5 mil moradias populares que têm que ser feito dentro do Porto Maravilha, 
que desses 5 mil aumentou para 10 mil. Houve uma conferência das AIS (áreas de interesse 
sociais) que o Ministério das Cidades exigiu para liberar uma outra etapa e para liberar uma outra 
verba. Aí eles fizeram uma conferência que eu participei pude até votar, mas achei aquilo super 
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estranho porque tinha uma população da zona portuária no meio com a CDURP, com a Porto Novo, 
com a porto Maravilha podendo interagir, votar e questionar. Eu achei super estranho porque eles 
não fazem isso, mas era só preencher os requisitos que queriam, um dos requisitos era audiência 
pública, era a participação popular para poder liberar a verba. Liberou a verba, a gente conquistou, 
entre aspas, que se aumentasse de 5 mil para 10 mil unidades habitacionais populares. Antes 
dessa conferência não tinha nenhuma e depois muito menos ainda e outras coisas lá que não me 
lembro. A maior conquista foi essa, que não foi uma conquista foi uma enganação, uma encheção 
de saco que era só para poder liberar pra eles. Se for para melhorar a nossa vida, graças a Deus, 
não pra fazer o que estão fazendo só comendo dinheiro, comendo dinheiro e tudo por água abaixo. 
Esse projeto foi algo muito na ânsia para atender os megaeventos, Copa e Olimpíadas e não teve 
participação popular. Foi só planejado para o período da Olimpíadas e da Copa do Mundo. O Porto 
Maravilha veio com o objetivo de transformar a região do porto como uma região mais turística, né? 
E esse sim em relação ao turismo mudou um pouco, mas não mudou tanto ainda. Em função desse 
projeto, no morro da Providência houve muitas remoções, era para haver mais, não houve por que 
houve uma resistência. A praça Mauá hoje em dia está diferente, está bonita sendo que em cima 
disso tudo, de todo esse desrespeito. O Porto Maravilha começou em 2009 então termina em 2024, 
então ele ainda tem alguns milhões aí para colocar as coisas pra funcionar, o teleférico está parado 
que a gente já sabia. Um grande grupo de resistentes da Providência e o fórum comunitário do 
Porto que foi um grupo de moradores com a universidade que se discutia quase semanalmente 
toda essa transformação que o Porto estava prevendo ter, a gente já sabia que o teleférico ia ser 
criado e ia parar depois. A cidade virou uma cidade comercial, se negociava com os empresários 
obras, que obra dá dinheiro e dinheiro é desviado pra depois dessa forma fazer corrupção. Eu falo 
nada planejado, mas na verdade é tudo planejado. Planejado pra não dar certo para a população, 
mas dá certo para os empresários, para os banqueiros, para os donos das empresas de ônibus e 
para os políticos corruptos que são quase a maioria. Então, é pegar isso tudo e transformar esse 
limão aí, numa limonada. Chato né, para o morador que estava esperando algo melhor e no final de 
todas as obras não aconteceu nada no bairro. De fato, essas transformações a gente já sabia que 
não era para melhorar a vida do morador. 

CATEGORIA K – AS MUDANÇAS FORAM ‘SHOW DE BOLA’! 

SAÚDE 

Sujeitos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11// 1, 3, 6, 7, 9 
Bom, o projeto é de boa qualidade. Vem muito turistas aí por causa desse projeto e acho que dá 
mais vida para o bairro, dá mais renda para os comerciantes. É uma coisa boa, de alto nível! Por 
isso, acho que o Porto Maravilha em si foi bom, foi legal. Agora, até dá para você ter como passear, 
dar uma corrida sem sair do seu bairro. Se quiser ficar conversando com seus amigos ali, você tem 
o museu; quem é morador do bairro tem a gratuidade nos dois, tanto o daqui perto da praça Mauá 
como aquele museu do Amanhã. Poxa, isso daí é muito legal! Então, o morador é um privilegiado 
com essas melhorias. Quando eu era menor, quando eu estava há menos tempo aqui, tinha meus 
filhos pequenos, não tinha nada aqui, não tinha nada de movimento, era muito parado, entendeu? 
Não tinha nada para as crianças, pra gente mesmo caminhar, não tinha comércio. Chegava fim de 
semana, isso aqui era morto, morto! Às vezes eu tinha vontade até de sair daqui, e eu cheguei a 
sair daqui, mas depois, voltei outra vez. Essa nova praça Mauá foi tudo na vida da gente! Eu 
também acho que o projeto é mais positivo porque limpou muito lá embaixo, tirou muita sujeira que 
tinha, ajudou muito, isso aí na limpeza ajudou bastante lá embaixo, acabou com a bandidagem. 
Alagamento tinha muito, acabou também. Aliás ainda tem, mas tá bem melhor. Como moradora 
realmente foi um marco, pois aqui era horrível, um bairro jogado às traças. As mudanças em termo 
de organização vieram a melhorar, valorizar o bairro, a praça Mauá então é tudo de bom que eles 
fizeram, muito bom mesmo. Atraiu mais no que tange a economia, conhecimento do bairro. As 
pessoas passaram a conhecer melhor o bairro da Saúde que é um bairro histórico. Então, 
melhorou, melhorou. 

GAMBOA 

Sujeitos 7, 9, 10, 11, 16, 18, 19 
Ótimo, uma mudança ótima, trouxe benefícios, fizeram muita coisa boa, não tenho nada a reclamar. 
Melhor coisa que aconteceu aqui nesse bairro. Foi muito bom, melhorou muito, eu gostei, ficou 
muito bom, esse local aqui ficou maravilhoso. Porque traz coisas para os moradores, não só para o 
turismo, mas fica isso para os moradores. Foi muito bom essa reforma aí. Foi importantíssimo pra 
gente, sem ele né, eu acho que nada disso que está acontecendo que aconteceu seria possível né. 
Quanto ao valor dos imóveis que foi bom, porque valorizou os imóveis para quem já tinha imóvel 
aqui. A maioria dos moradores que eu conheço são todos proprietários iguais a mim, muitos 
permaneceram, mas teve alguns que moravam de aluguel tiveram sim que sair porque aumentou. 
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Bom, pra mim foi bom, pra mim foi bem positivo, só no transporte que não. Porque não tem ônibus, 
mas por aqui, só o VLT para o centro. Mas, de forma geral, eu acho uma maravilha, 
entendeu?...Show! 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeitos 6, 7 // 3, 6 
Pra mim ficou bom, eu gostei, eu gostei das mudanças. As obras foram boas para o bairro, estão 
sendo muito boas, tem aí outras melhorias que teve como a Praça Mauá, o Museu do Amanhã. 
Então, tudo isso é uma coisa boa, grandes atividades para as pessoas. É para melhor né, uma 
coisa diferente que veio para o bairro. Foi mais positivo, uma beleza! Eu gostei das obras, achei 
muito bom. 

CATEGORIA L – SÓ O PORTO MARAVILHA NÃO É SUFICIENTE, É PRECISO AVANÇAR E 
MANTER! 

SAÚDE 

Sujeitos 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11  
Eu acho que essas obras só precisam ter conservação, manutenção. Embora tenha muita coisa 
ainda a fazer, em relação ao jeito que era, melhorou. Por exemplo, chuva forte, enchia, às vezes 
continua enchendo, mas melhorou. Por isso, acho que foi ótimo, ficou bom, só que não tem 
conservação então vai quebrando tudo né depredando, o ruim é esse. Não terminaram essas obras 
daqui bem-feita, falta um monte de serviço que não fizeram. Não é só fazer, é dar continuidade, 
fazer a manutenção do dia a dia. Então, como eu disse, o Porto Maravilha está bom, só que ali, 
está bem ruinzinho, e aqui não nivelaram a rua direito, a menina caiu ali, uma senhora que mora no 
prédio dela, ela caiu porque não nivelou a calçada direito, fizeram tudo correndo por causa da 
Olimpíada. O Eduardo Paes queria que corresse tudo. Então, acho que agora o importante é ter um 
político à altura que pelo menos conserve. 

GAMBOA 

Sujeitos 2, 13, 15, 20 // 2, 3, 5, 13, 17, 20 
Pra mim, é visto como uma melhoria no bairro porque a gente aqui não tem muita opção. Melhorou 
por um lado, a gente teve outras coisas como a área de lazer. O que eu achei ruim foi o aumento 
do aluguel, eu moro na Zona Sul da Gamboa. O VLT eles acharam que melhorou o bairro, continua 
a mesma coisa. Algumas coisas melhoraram sim porque tem uma área de lazer, tem um lugar para 
levar as crianças, mas outras coisas prejudicaram a gente que mora aqui. Agora estão relaxando, 
aqui tinha muita planta sabe, tudo muito bem arrumado. Mas agora está cheio de mato, já largaram 
de mão. Começou bem, ótimo, uma beleza, mas agora não, relaxaram. Já está tudo ficando feio! O 
projeto que tinha aqui era para ser um projeto mais ampliado do que é hoje. Essa área era para 
estar mais desenvolvida do que está agora. Até que melhorou bastante, mas era para estar melhor 
ainda. Eu esperava mais da mudança que aconteceu. Tudo bem, melhorou, melhora sempre é uma 
melhora, mas o povo esperava mais. Inclusive, quando montaram ali o “meu Porto Maravilha”, você 
podia chegar lá pôr a digital que você via mudanças que não vejo hoje por exemplo, ruas bonitas. 
Também acreditei na segurança que não aconteceu. De fato, o Porto Maravilha teve uma 
melhorzinha sim, mas nem em todo local, algumas partes está um pouco abandonada entendeu. 
Melhorou 50% em relação a infraestrutura, já em relação a você se locomover através do VLT ficou 
bem mais fácil. Hoje tem muito mais turistas, é visitado por muito mais gente, por isso eu achei que 
ficou maravilhoso, apesar de ter ainda muitas mudanças para acontecer. Como disse, em algumas 
partes foi sim, foi bom, mas eu esperava mais, há uma aglomeração, tem coisas boas e também 
tem coisas ruins. Quando começou principalmente as Olimpíadas de 2016 a cidade ficou 
maravilhosa. Mas depois acabou as Olimpíadas, acabou o problema da Copa, aí deu uma 
‘recuadazinha’. Mas no mais, está bom com certeza. Melhorar, melhorou. Podia ser bem melhor, o 
projeto era bem melhor. Tem muita coisa para melhorar ainda. Eu conheci a Perimetral, embaixo 
dela, muito abandonado e hoje tem uma visão bem melhor. Claro que como todos os projetos foi 
algo muito importante não só pra comunidade, mas também para as pessoas que vinham de fora. 
Enquanto eles estavam presentes as coisas funcionavam em relação a coleta de lixo, eles iam nos 
morros, tinha coletores dentro das favelas para coletar lixo e assim deu muito emprego às pessoas 
que não tinha acesso por falta de escolaridade. É aquilo né, tudo tem uma manutenção, um 
investimento, só que infelizmente não deu certo. Mas foi algo que trouxe muitas melhorias para o 
bairro, para comunidade. Foi um grande projeto, a prefeitura tinha que fazer mais pelo bairro, para 
os moradores. Mas o projeto foi muito bom, muito bom mesmo. Espero que eles continuem dando 
continuidade a esses projetos porque beneficia os pobres. 
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MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeitos 1, 3, 9 // 7, 9 
O projeto Porto Maravilha, ele deixou um pouquinho a desejar, mas foi bom, trouxe mais turistas. 
Ele tem que ser para melhor, pior já chega. Teve uma boa mudança aqui no bairro, esse bairro 
estava esquecido, eu fico triste de saber que tem gente querendo parar o VLT que é um meio de 
transporte bom. Além disso, estão parando todos os trabalhos que os outros governadores fizeram 
como o Restaurante Popular e agora também pararam o Poupa Tempo. Porque era para dar 
continuidade e não parar. Eu acho que tudo que favorece a população parece que eles dão um jeito 
de parar. Também as clínicas da família que trabalha em péssimo estado. Mas de qualquer forma, 
as obras foram boas para o bairro, estão sendo muito boas, tem aí outras melhorias que teve como 
a Praça Mauá, o Museu do Amanhã, atividade para as crianças, os idosos que fazem ginástica 
também. Só que teleférico, que é outra coisa também de grande atividade para a comunidade e 
está parado há mais de 3, 4 anos. A gente estava em casa e de repente precisava de descer pra ir 
na Central ou em qualquer lugar pra lá ou pra cá pra central, 5 minutos, 10 minutos já ia e resolvia 
qualquer coisa. O teleférico que é um ponto turístico, se tivesse funcionamento eu estaria 
bombando, faturando né? Um grande dinheiro que foi gasto, está parado aí, jogado às traças. 
Infelizmente, não foi a frente, a gente estava esperando um retorno, não veio nada de retorno até 
hoje, era uma mão na roda né pra gente. Contudo, as obras pra mim foram positivas, apesar que 
não deram continuidade. Na minha opinião foi um projeto ótimo, teve as reformas. Como eu estava 
falando tem que favorecer todos, só que se não der continuidade é muito triste, na minha opinião. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os DCS do quadro 5 expõem percepções dos moradores dos três lugares 

que, em sua grande parte, convergem em relação ao Projeto Porto Maravilha, e 

poucos registros sobre obras realizadas antes do referido projeto. Além disso, 

observa-se que há moradores com percepções bastante positivas sobre as obras do 

Porto Maravilha, mas há também o contrário, por ele não atender às demandas dos 

bairros e da população. Constata-se, por parte de alguns moradores, uma junção de 

satisfação e insatisfação com o projeto, enfatizando a necessidade de dar 

continuidade para a manutenção e avanço de políticas públicas. 

 

Pergunta 4 

- Para você, como fica o seu bairro tendo virado um ponto turístico da cidade do Rio 

de Janeiro? Por quê? 

Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e da 

Gamboa sobre o turismo no seu lugar de vida. 

 

Quadro 6: Categorias e os DSC da pergunta 4 

CATEGORIA M – AQUI SEMPRE FOI PONTO TURÍSTICO. 

SAÚDE 

Sujeito 9 
Sempre existiu turismo aqui. No começo vinha mais gente sim, porque nós temos ateliês aqui em 
cima, o pessoal sobe pra ver o ateliê, pra ver as coisas que botaram que não tinha, e agora já tem. 
Na época que começaram as obras veio muita gente, mas agora vem mais gente. 
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GAMBOA 

Sujeitos 12, 13 
Bom, na minha opinião, isso aqui sempre foi um ponto turístico. Sei que esquecido, é lógico que 
abriu os olhos de muita gente essa abertura aí, né? A Gamboa por si só já era um ponto turístico, 
porque o Rio de Janeiro começou aqui e foi se expandindo devido ao porto aí. Aqui foi a primeira 
favela. Então, aqui tem vários pontos turísticos com relação a Pedra do Sal dos escravos, aqui atrás 
tem um museu dos escravos onde foram achados corpos enterrados, né? Qualquer metro quadrado 
que você cavar aqui, você acha osso de escravo. No Centro Cultural José Bonifácio agora fizeram 
recentemente um museu afro descendente com relação aos escravos. Então é uma área que 
culturalmente é bastante rica e histórica. O bairro podia trabalhar muito mais em cima disso aí. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeitos 1, 9 
Ah, aqui já era ponto turístico. Agora só botou mais um pouquinho para frente. O Morro da 
Providência sempre foi ponto turístico, é a primeira favela, nela existem muitas histórias, e toda a 
história do Rio de Janeiro está aqui, se concentra aqui nessa região. Então, o turismo sempre existiu 
aqui, mas não com tanta frequência. 

CATEGORIA N – VEJO COM BONS OLHOS: TROUXE ALGUNS BENEFÍCIOS PARA A 
COMUNIDADE – FOMENTOU A ECONOMIA LOCAL. 

SAÚDE 

Sujeito 9 
Maravilhoso, eu tenho minhas vendas, vendo minhas coisas, sobe gente toda hora aqui, às vezes eu 
falo: gente, pra que esse pessoal vem conhecer o morro? Tem umas casas velhas, mas tem uma 
bela história nosso morro e tem boas coisas, graças a Deus. 

GAMBOA 

Sujeitos 1, 5, 7, 8, 11,12, 15, 19, 20, 21 
Me sinto bem, me sinto feliz. Fico orgulhosa, né? Moro na Gamboa que hoje todo mundo conhece, 
né? Pessoal da Zona Sul tudo vem, turista de fora do Brasil, tudo vem visitar os museus, essas 
coisas de cemitério de escravo, tudo isso que veio à tona agora, até então ninguém sabia o que 
descobriram. Quando tem festa ali na praça da Harmonia, agora, de vez em quando, tem muita festa 
que não tinha. É muito bom, os moradores ainda ganham um dinheirinho, né? Vende uma bebida, 
vende uma água, é muito bom, eu estou gostando muito. Tem mais emprego para o pessoal, o 
rapaz que é guia do pessoal aí está se dando bem, o guia turístico. Eu também acredito que isso 
acrescentou bastante, valorizou, né? Nós que temos casa própria por aqui, apesar da tarifa do IPTU 
crescer um pouco mais, está bom, valorizou. A tendência é essa valorizar o bairro. Eu gostei muito, 
valorizou muito meu imóvel. Valorizou minha casa, valorizou tudo. Isso aí foi uma coisa muito 
positiva para o pedaço. Todo mundo que mora aqui sabia, sempre soube disso que nós estamos 
numa área importante. É legal essa abertura também das pessoas de outros lugares saberem disso 
e poder vir pra cá. Toda essa cultura que a gente tem, faz a gente ter mais visibilidade em relação a 
qualquer outro lugar sabe. A gente também melhora outras coisas pra poder receber essas pessoas 
melhor. A gente tem essa expectativa, abrir oficina pra juventude, pra ele entender qual é o seu 
valor, qual é a sua história, história do seu lugar, mais ou menos isso. Antes do projeto tinha turistas 
por ter a primeira favela do Rio de Janeiro, mas era muito difícil por causa do acesso, por ser um 
lugar considerado perigoso, as pessoas não tinham tanto interesse de vir para esse lado do Rio de 
Janeiro. Agora, o bairro ficou conhecido. Hoje eu falo assim, eu moro na Gamboa perto do Aquário 
aí todo mundo já sabe onde é. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeito 9 
Depois do Porto Maravilha melhorou, porque antes, eu já recebia turistas na minha loja, então isso 
só fez melhorar muito, aumentar mais o fluxo, né? 

CATEGORIA O – MAIOR CIRCULAÇÃO DE PESSOAS: DEU VIDA AO BAIRRO. 

SAÚDE 

Sujeitos 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11 
Na minha opinião, estou falando para você, foi muito bom. Deu vida a este bairro porque não tinha. 
Por exemplo, vida noturna, aqui agora tem, tem várias boates...enfim valorizou bastante, foi bom, foi 
positivo. E essa rua tem uma coisa que é um dos locais mais fotografados do Rio de Janeiro. 
Quando vem navio então, é coisa de maluco! Vem turista aqui para tirar foto. A menina disse que vai 
cobrar pedágio. É muita visita aqui no Cais do Valongo, tem muita gente, tem muito turista. Sexta, 
sábado, domingo e feriado isso aqui fica superlotado. Aqui antes tinha muita filmagem, 
principalmente ali, não tinha tanto turista. Mas agora tem demais, porque o Porto Maravilha, essas 
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coisas tudinho, aquele negócio na Camerino, dos escravos, aquela escadaria, eventos. Eu acho até 
bom, né? Pelo menos vem gente conhecendo, né? Como eu disse, está ótimo, está sempre cheio 
de turistas aqui, tem a Pedra do Sal, Jardim Suspenso e outros mais pontos. Antes do Porto 
Maravilha, tinha um pessoal que passava por aqui, mas não chegava a ser turista não. É pessoal de 
passagem né, vinha visitava e ia embora. Mas agora tem turismo mesmo. Sempre teve esses 
gringos aqui fazendo muitos trabalhos sociais aqui no morro da Providência, mas com a obra 
aumentou. Como eu te falei, fica mais conhecido, tanto no Brasil como no exterior. Hoje a onde eles 
saem quando vem de navio? É pelo porto! Ficou uma coisa muito mais conhecida depois dessa 
melhoria, foi muito bom. 

GAMBOA 

Sujeitos 2, 5, 9, 13, 15, 16, 17, 20 
Como ponto turístico foi ótimo! Sou privilegiada, né? O bairro ficou alegre, cheio de gente 
interessante circulando pelo bairro, gente bonita, é um orgulho para a gente de ter um bairro que 
todo mundo quer vir. Então, eu acho bom porque é muito bom ver pessoas diferentes passar na 
nossa rua, perto da nossa porta, no nosso bairro, é muito bom e bom que as pessoas gostam, e a 
gente também gosta. Quem não gosta de ver uma diferença na nossa rua, turistas? Show de bola! 
Antes do projeto, era muito difícil ver turista por aqui, só quando vinham olhar aquela igrejinha ali ó, 
que é muito antiga também, mas era muito difícil, porque as pessoas ficavam com medo da fama 
que o bairro tinha. Era fama, porque não era o que eles falavam que era perigoso, que assaltavam, 
não era nada disso. Mas depois do projeto, nossa, aumentou muito o número de turistas. Atraiu mais 
turistas, eles começaram a conhecer a Gamboa. Muitas pessoas não sabiam o que era a Gamboa, o 
que que era o centro da cidade, o que que era o Santo Cristo. O teleférico, querendo ou não, 
chamava atenção, tinha visitantes que vinham só pra conhecer o teleférico, andar, ir na casa 
amarela que tem lá em cima no morro. O José Bonifácio que fizeram uma obra ali muito boa pra 
conhecimento do bairro, agora o bairro está sendo conhecido, porque ninguém sabia o que era 
Gamboa. Agora, aqui às vezes eu vejo subir gente tudo caminhando para conhecer as ruas, bate 
foto das casas antigas. Eu vejo bastante turista, principalmente final de semana, sábado e domingo, 
e tem muito mesmo. Tem pessoas andando aqui no Cais do Valongo, vem aqui pra trás na área 
portuária, vai para a praça Mauá são locais realmente históricos, né? De vez em quando a gente vê, 
programas guiados por guia turístico. Para os moradores, pra mim é uma honra, uma honra muito 
boa. Tem pessoas diferentes de toda a natureza que vem visitar, e que continue assim. Depois do 
projeto aumentou muito, antes tinha, mas não era nessa proporção, mas aumentou muito. É como 
eu estava falando, aqui é um bairro antigo e muita gente tem o carinho de conhecer os casarões, e 
uma série de outras coisas. A partir dos projetos do Porto Maravilha trouxe esse acesso a outras 
pessoas e a partir daí começou a ficar mais visível a comunidade, essa localidade. Através do 
acesso que eles têm a nós, eles têm um novo olhar a respeito da gente, sabe? E eu acho incrível a 
oportunidade que eles têm de conhecer um pouco mais da nossa cultura, um pouco mais da nossa 
história. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeitos 3, 5, 6 
É bom porque a gente vê e conhece pessoas novas né. As pessoas vêm visitar, ver coisas boas, 
entendeu? Vem muito gringo visitar, vem blocos, eles fazem blocos, muito bom ver eles se 
divertindo né? Por isso, achei bom. Já existia turistas por aqui e agora aumentou mais. 

CATEGORIA P – PONTO TURÍSTICO É LÁ, NÃO AQUI. 

SAÚDE 

Sujeito 7 
Eu trabalhava muito com turista porque eu falava um pouco inglês, então eu vinha pegar os turistas 
aqui. A entrada e saída deles era aqui. Eu trabalhava mais com turistas e eu sugeria Petrópolis, 
Teresópolis, Cristo Redentor e por aí a fora, né? 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeitos 2, 4, 8 
Olha particularmente o meu bairro não virou ponto turístico ainda. Ele não tem estrutura para 
receber turistas. Até porque como falei anteriormente, a região da Zona Portuária apenas ela foi 
recebida com obras. Questão de sujeira, de abandono, melhorou um pouco, não tanto, porque a 
Central do Brasil tem muito abandono. Mesmo com o VLT, mesmo com os problemas sociais, ainda 
não é ponto turístico. Apesar do morro da Providência ser a primeira favela, só há um guia. Por 
exemplo, no Santa Marta você tem uns 30 a 40 guias, e na Rocinha deve ter uns 300 que fazem lá, 
porque não é só morador que faz na Rocinha, guias de fora. Então tem Vidigal, Santa Marta, 
Chapéu Mangueira, Babilônia, Cantagalo, muitas favelas da Zona Sul que são pontos turísticos. Se 
o Morro da Providência fosse ponto turístico, com certeza iria ser chegar no nível do Pão de Açúcar, 
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do Cristo Redentor. E também acho muito interessante que o meu bairro se transforme de verdade 
em um ponto turístico. 

CATEGORIA Q – FICOU BOM, MAS FOI PARA OS TURISTAS, E PRA QUEM JÁ TINHA 
DINHEIRO. 

SAÚDE 

Sujeito 4 
Eu acho positivo, em outra situação de todo mundo ganhar o seu. Não o cara que tem mais grana, 
ganhar mais grana. Agora o comerciante pequeno não está ganhando, está fechando porque os 
aluguéis aqui foram lá em cima. Muita loja fechou porque não está conseguindo pagar, só quem tem 
condições de pagar é que está aí remando, né? Então, estão fechando restaurante, bar, e botando a 
barraquinha de vender bala, vender um cigarro a varejo, vender um refrigerante, vender uma 
cerveja, entendeu? Isso é para o pequeno, porque o cara que tem grana, que investiu grana está aí, 
porque ele tem de onde tirar. Agora quem não tem, fechou. Pode ver que fechou a maioria das lojas 
aí. Pra mim, benefício mesmo, é só para o cara que tem grana. 

GAMBOA 

Sujeitos 3, 18 
Bom, para mim...quem desfruta mais são os turistas mesmo... pra gente mesmo, a gente não tem 
essa regalia igual os turistas têm. Então para mim, não foi muito legal não. Acho que o comércio é 
que saiu ganhando nessa parte. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeito 4 
A Zona Portuária atrai mais pessoas agora por conta dos museus do Amanhã, do Mar, do VLT, do 
AquaRio. Agora a Providência, ela mais uma vez é esquecida dentro desses projetos e quando é 
lembrada, ela é lembrada para ser removida, não é lembrada para participar, interagir, os moradores 
se qualificarem, ou receberem uma benfeitoria. Os moradores recebem remoção, recebem polícia, 
violência. 

CATEGORIA R – TROUXE ALGUNS TRANSTORNOS TAMBÉM. ALIÁS DEVERIA TER 
ACONTECIDO DE OUTRA FORMA. 

SAÚDE 

Sujeitos 4, 7, 11 
É uma das coisas que eu conto que eu sempre queria que acontecesse, me encheu de esperança, 
mas não aconteceu, ficou no quase, né? Está mais organizado, mas existe muito traficante infiltrado, 
e isso a polícia deveria ver isso com mais carinho, né? Infelizmente acontece. As segundas feiras 
aqui a gente chama de segunda sem lei. Nossa colega aqui da banca, ontem quando ela abriu, 
conseguiu encontrar urina dentro da banca. Urinam tanto aqui em torno, estava tudo molhado. Eles 
saem dali do outro lado da rua e vem até aqui no prédio e urinam tudo, tudo e aí tem briga, quebram 
garrafas, muito triste. 

GAMBOA 

Sujeito 2 
Eu acreditava que poderia ter mais turistas pela Zona Portuária pela área que é, né? Tinha uma 
casa aqui de evento que funcionava e parou não sei por quê. Sempre tinha um evento ali, às vezes 
eu não ia, não podia ir, mas adorava ficar vendo, assistindo o evento, pessoal alegre ali, fila grande, 
muito bom. A pracinha tinha alguns eventos, alguma coisa tinha para alegrar...um grupinho cantando 
alguma coisa alegrando o bairro. Essa parte sumiu, não sei se é por falta de segurança, por falta de 
incentivo. Eu acho que tem que ter um incentivo. Se você vê que tem uma coisa boa ali e dá certo, 
porque não você chegar para perto e colocar sua coisa boa também perto para fortalecer? Uma 
coisa fortalece a outra. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeitos 2, 4, 8 
Eu queria também muito que os moradores da região portuária, principalmente aqueles que 
trabalham com turismo, guias de turismo, bacharéis em turismo, fossem convocados. E não fosse 
assim, planejado e ponto, como fosse o Aladim...quais desejos você tem e vou lá transformar. Só 
que não contatou os moradores, não contatou a especialista, principalmente pessoas que sabem da 
região. Em nenhum momento eu vi sendo convocado turismólogos ou guias de turismo ou quem 
trabalha com eventos, quem trabalha com turismo dando ideias para a nossa região. Esses seriam 
os pontos iniciais para construir o bairro. Isso não aconteceu, pode ter acontecido, mas não foi justo. 
E, em relação ao turismo, a cidade do Rio de Janeiro perde às vezes para cidades bem menores. A 
gente tem riquezas, maravilhas, praias, mas a gente não sabe receber nosso turista, a gente não 
está preparado, ainda é uma cidade muito violenta. Não é a mais violenta do Brasil, o Rio de Janeiro 
não é nem a décima cidade mais violenta, acho que é a décima primeira, e também se vende essa 
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imagem muito ruim do Rio de Janeiro. Então a Zona Portuária está mais turística, mas não muito 
pensada com os moradores. É um problema pra gente morador sério, muito sério. Pra gente 
morador, não ficou aquilo que a gente esperava. Na realidade, pra gente essa obra deixou a desejar. 
O Estado não comparece, o município nem está aí. Do meu ponto de vista, não sei para outros, não 
valeu de nada. A gente não tem um bom supermercado, o que tinha fechou, que era o Mundial. Se a 
gente quiser sair tem que ir para o Guanabara da Tijuca, ou Riachuelo, aquela área ali tem três 
supermercados. Terrível, o que posso fazer, né? A gente vai levando, vai vivendo. Mas quem sabe 
né, Deus ajuda, e vai mexer no coração dos homens. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro 6 apresenta as percepções dos moradores sobre o turismo nos 

bairros estudados e na Zona Portuária. Para alguns, nota-se que o turismo é visto de 

forma positiva por trazer alguns benefícios, pela circulação de turistas e 

consequentemente, maior visibilidade do bairro; percebe-se certo orgulho em ter 

pessoas visitando o lugar onde eles vivem. No entanto, há moradores que enxergam 

o turismo como algo positivo apenas para os turistas e que o fomento ao turismo 

nessas áreas deveria ter sido realizado de outra maneira. Observa-se o relato que 

nos finais de semana a circulação de turistas é mais intensa do que durante a 

semana, ocasionando certa sazonalidade. 

 

Pergunta 5 

- Você acha que com essas modificações no bairro, fica mais claro a presença da 

cultura afro-brasileira? Por quê? 

Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e da 

Gamboa sobre o patrimônio e a cultura afro-brasileira na região da Zona Portuária. 

 

Quadro 7: Categorias e DSC da pergunta 5 

CATEGORIA S – TEM MAIOR VISIBILIDADE: CONHEÇO OS PRINCIPAIS ESPAÇOS E 
ATIVIDADES. 

SAÚDE 

Sujeitos 1, 5, 11 
Fica mais valorizado porque desperta a curiosidade nas pessoas, né? As pessoas vêm para cá 
procurando ver o que se fala sobre a cultura afro-brasileira. O Cais do Valongo mesmo era o local 
que vendia os escravos. Sempre tem movimento ali na Servidores. Ali embaixo tem o Museu de 
Escravos, cemitério de escravos que tem ali no Servidores, de vez em quando tem programa 
deles do afro, né? Tem isso tudo aí. E aqui já é uma tradição, né? Porque tem a Pedra do Sal 
aqui, era reduto de negros, morro da Conceição foi um quilombo e isso estava um pouco assim 
adormecido, e com essa exploração do turismo, da cultura e tudo, explorou bastante, tem sido 
bastante explorado. 

GAMBOA 

Sujeitos 8, 13, 15, 18, 19 
Fica, fica muito mais claro, tem o Museu dos Pretos Novos aqui, o José Bonifácio, tem um centro 
afro, centro cultural aqui perto da Praça Mauá também. Eu achei que ficou bem mais visível. Vem 
muitos turistas porque tem pontos aqui que remete a isso. Como eu citei o museu foi há pouco 
tempo (um local ali perto da Praça dos Servidores) considerado patrimônio mundial, o Cais do 
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Valongo. Do outro lado onde foi encontrado corpos de escravos que fica numa praça. Inclusive 
agora cercaram, valorizaram. Um valor muito grande para a área cultural. Eu também acho que 
ela aflora o que aconteceu aqui: as tias Ciatas, o João das Baianas que é na África. Você volta 
aquele passado que estava enterrado, né? inclusive... antes disso você fala do séc. XVIII, 
também XIX que é o pior disso tudo, né? A escravidão o maior mercado de escravos, e a gente 
nunca imaginaria que seria aqui. Aí você hoje sabe que aqui foi o maior mercado de escravos e 
aqui onde nós estamos é o holocausto negro. 

CATEGORIA T – TEM MAIOR VISIBILIDADE: SEI DE ALGUNS PONTOS, MAS NÃO MUITOS. 

SAÚDE 

Sujeitos 2, 7, 10 
Sim, os negros, aqui tem o monumento do negro, tem o afro axé, tem sempre uma campanha. 
Acho bonito de se ver. Marca mais presença, com aquelas reuniões que eles fazem ali na praça 
Largo de São Francisco, Pedra do Sal, eles se reúnem mais ali. Eles passam a ser mais 
reconhecido. Contribuiu, contribuiu. Tem história do negro, né? Ali na Praça dos Servidores foram 
os primeiros povos, né? Ah não ... foi o índio que habitava aqui depois os negros, mas melhorou 
nesse quesito de discriminação. 

GAMBOA 

Sujeitos 1, 2, 3, 7, 10, 12, 20, 21 
Sim, sem sombra de dúvidas, como eu disse, esse lugar é repleto de um histórico incrível em 
relação a cultura negra, e agora ficou ainda mais visível porque mais pessoas tiveram acesso. A 
partir do Porto Maravilha foi valorizado, eu fico maravilhada em saber que cada dia que passa 
esse lugar tem tomado mais o seu valor e dando mais valor ainda mais a nossa cultura né? Ficou 
muito mais claro. No José Bonifácio, a gente percebe claramente que acontece mais eventos. 
Hoje mesmo está tendo um, agora não é mais José Bonifácio, né? Agora é Muhcab, mas assim 
eu acho assim muita melhora, muito mesmo. Tem o Cais do Valongo. É bom, de vez em quando 
eu admiro, vem uma galera. Ontem, por exemplo, tinha um grupo de pelo menos umas cinquenta 
pessoas isso é muito bom para o bairro. Então, sempre tem manifestações aqui, sempre tem 
passeios de turistas de fora, pessoas explicando, e tudo as placas tudo bonitinho então ficou bem 
melhor assim. Ali na Pedro Ernesto tem dois negócios de escravos e aquilo ali vive assim lotado 
de gente. Por isso, eu acho que fica muito claro e evidente, por causa de tudo isso que te falei, 
toda essa história que tem em volta desse local. Aqui na Gamboa, Cais do porto, Zona Portuária 
que abrange isso tudo aí. 

CATEGORIA U – PRA FALAR A VERDADE, NÃO SEI MUITO BEM A RESPEITO...SERÁ QUE 
É DISSO QUE VOCÊ ESTÁ FALANDO?! 

SAÚDE 

Sujeito 3, 8, 9 
Bom, aí eu não sei te dizer, entendeu? Eu acho que sim, entendeu? Porque sei lá, tem muitas 
coisas que lembram, tem ali a praça, né? Tem o porto que é antigo, né? Então tudo isso eu acho 
que traz mais esse povo, não é isso? Eu acho que sim. A cultura afro brasileira está sempre aqui 
também presente, entendeu? É muito bom sabe, estar sempre de bem com a vida. Ficou bem 
mesmo, tem show lá embaixo, sempre eles fazem. 

GAMBOA 

Sujeito 4, 5, 6, 9, 11, 14, 17 
Fica, é tanto que aqui nesse outro píer tem sempre festa da cultura, vem muita gente, pessoal 
fica mesmo a vontade aí, tem teatro que não tinha né, tem sempre teatro por aqui nesses 
armazéns tudinho vem muita gente então é muito bom, né? Tudo que o Rio de Janeiro faz rima 
bem, tudo, não tem nada que não rime aqui. Porque melhorou alguma coisa, né? Muda, né? Se 
você fizer um pedacinho de uma obra num canto sempre vai mudar, já vai ver outra imagem, né? 
Mostra que está crescendo o bairro. Eu vim de lá da África, meus filhos, meus pais etc. É porque 
é o povo esquecido: o negro, o índio e os outros, a gente é ser humano também, participava de 
tudo. Hoje em dia, o preconceito acabou, né? Bom, pra muita gente ainda existe, mas acabou. As 
obras contribuíram muito porque as coisas eram diferentes, tudo velho e sem cuidar, ninguém 
visita, entendeu? E depois de uma reforma, de uma obra, as pessoas passam mais olhar para o 
bairro e para a população. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeito 1, 3, 4, 5, 7. 8 
Fica, muito bom! Porque não é só afrodescendente que vem aqui, entendeu? Vem gente de todo 
mundo. Então abriu espaço para mais uma parte do mundo. Não só para os afrodescendentes. É 
novidade para os jovens também, né? Ver coisas mudando, mudanças no local, fazer a cabeça 
dos jovens, né? Porque o jovem precisa ter cabeça nova, coisas novas, o jovem se levanta, né? 
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Eu também acho que se discutiu mais, ficou mais aflorado, mas acho que não foi só na Zona 
Portuária não, no Brasil está tendo um movimento de negro, que se descobrindo negro, de negro 
que está correndo atrás da história, eu acho que é pelo avanço dos negros na universidade, e 
isso está refletindo na sociedade brasileira. Eu não tenho muito conhecimento, é o que eu estou 
acabando de te falar, mas tudo que seja de melhora para o nosso Brasil, para o nosso bairro é 
maravilha. Apesar de eu não frequentar às vezes passa na televisão, vejo as pessoas frequentar 
aí, é uma boa, né? Para quem frequenta é uma boa. Eu não frequento, mas eu acho que tudo 
que é de projeto de melhoria é bom, é uma coisa boa. 

CATEGORIA V – AUMENTOU O MOVIMENTO, A GENTE TAMBÉM PARTICIPA, E ISSO É 
MUITO BOM PRA COMUNIDADE...INCLUSIVE A GENTE APRENDE. 

SAÚDE 

Sujeitos 4 
Ficou, porque está mostrando nossa cultura. Isso aí foi uma maravilha, descobri muita coisa que 
estava embutido, foi muito bom mesmo. 

GAMBOA 

Sujeitos 2, 8, 16, 20 
É interessante, é importante. Tem que ter alguma coisa boa rolando por aí por perto. Isso 
incentiva morador, as crianças, estudantes pode ir ali ver qual a novidade que tem ali, é muito 
bom a curiosidade, né? E é bom quando se é curioso que encontra alguma coisa importante: - O 
que tem ali? - Vou lá dá uma olhadinha ali e tal. Cada um conta a história que sabe, né? Eu por 
exemplo, eu não sei muito da história não, apesar de ser um pouco cascudo, mas eu não sei 
muito, mas eu vejo contar. Sobre o samba dos batuques, das coisas que nasceu por aqui, há 
uma história muito doída atrás, né? Mas é legal que isso aí esteja à tona, porque isso é muito 
importante para nós. Esse conhecimento nos faz refletir principalmente nos dias de hoje, porque 
nós estamos em um momento muito estranho, um momento de volta de ditadura, de escravidão, 
volta de tudo. Nós estamos retroagindo, não estamos avançando, mesmo com todos os avanços 
que houve, nós estamos retroagindo. O cemitério do Instituto Pretos Novos ficou mais em 
evidência, mais falado, muita gente até do próprio bairro não conhecia, passou a ver por que ficou 
mais viável. As próprias pessoas da comunidade não sabiam desse histórico. E a partir desses 
processos de visibilidade não só ganhou os turistas, mas também a comunidade, porque eles 
tiveram mais acesso a história do bairro, sabe? Eu acho incrível porque na própria escola Vicente 
Licínio Cardozo, eles davam muita ênfase a cultura local, mostrando para a galera que é um lugar 
que deveria ser valorizado. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeito 9 
Sim, fica sim. Quem não conhecia nossa história a esse respeito, passou a conhecer melhor, e 
valorizar melhor a história. 

CATEGORIA X – NÃO PERCEBO AUMENTO NO MOVIMENTO. 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 

Sujeitos 2, 8 
Olha sinceramente está tudo igual. A questão de dar mais visibilidade à presença da cultura afro 
está muito precária, muito precária. Teve na época de 2014, 2016 por causa da Olímpiadas, da 
Copa, a Zona Portuária estava em evidência, né? Aí ficou bem visível com a questão da cultura 
afrodescendente, mas voltou a precariedade porque no bairro não tem pessoas que trabalham 
com dança de afrodescendente, pessoas que interpretam peças de teatro sobre a cultura 
afrodescendente. O cemitério dos Pretos Novos, teve uma época que estava em evidência, 
estava destacado, né? Agora não, agora acabou, já aconteceu, mas hoje em dia não, que eu 
saiba, particularmente, não. Há um receio ainda de entrar, o município também não entrou com 
força quando tinha que entrar, então agora para entrar, se tiver alguma atividade hoje.... Tem na 
Vila Olímpica, né? Tem uns cursos lá, natação, judô, essas coisas. mas assim direto mesmo, eu 
acho que não entrou da forma como deveria ser feito. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Decidiu-se elaborar a pergunta 5 a partir da pesquisa documental e 

exploratória realizada, e identificar a presença de tours sobre a herança africana e a 

cultura afro-brasileira na área de estudo. Portanto, pretendeu-se verificar a relação 
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do turismo e das obras realizadas em alguns pontos da Zona Portuária com o 

(re)conhecimento deste patrimônio por parte dos moradores. Conforme o quadro 7, 

há diferentes representações sociais sobre isso. Diferentemente dos moradores do 

Morro da Providência, os da Gamboa (parte baixa) e da Saúde expressaram que o 

turismo e o Porto Maravilha contribuíram para a maior visibilidade do referido 

patrimônio e expuseram conhecimento, sobretudo dos patrimônios materiais. Além 

disso, nos três locais houve moradores que não souberam responder, alguns até 

justificaram isso por não ter muito estudo. Já outros disseram comparecer nas 

atividades relacionadas a esse tema e acha isso importante. Por fim, somente 

alguns moradores do Morro da Providência disseram que houve visibilidade da 

cultura afro-brasileira na zona portuária apenas durante as Olimpíadas e Copa, 

contudo, atualmente não a percebem mais. 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Tendo em vista as particularidades do método do DSC, a seção anterior 

apresentou os discursos dos sujeitos e em suas respectivas categorias, além de 

uma análise inicial da pesquisa empírica proposta nesta dissertação. Contudo, 

dedica-se nesta seção o espaço para uma análise que dialoga com os conceitos e 

reflexões dos nossos referenciais teóricos apresentados no capítulo 1. 

Com o intuito de organizar a análise, identificou-se nas categorias 

apresentadas semelhanças temáticas que dialogam com nossos referenciais 

teóricos. Como metodologia de análise e organização sistemática, optou-se por 

apresentar as discussões em quatro categorias, correspondentes aos temas 

supracitados: (1) espaço de vivência; (2) Operação Urbana Porto Maravilha e a 

ressignificação do espaço; (3) a prática do turismo; (4) gentrificação. 

O diálogo com os referenciais teóricos são realizados a partir da seleção de 

fragmentos dos DSC construídos e distribuídos nas categorias de A à X, conforme 

apresentado na seção 4.1. Os fragmentos serão identificados de acordo com as 

categorias das quais foram extraídos (por exemplo: DSC, categorias A, B, C). Optou-

se em especificar os bairros apenas em situações em que não houve convergência 

nas percepções dos moradores. 
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4.2.1 Espaços de vivência 

 

De acordo com Ramos (2002), o bairro deve ser entendido como uma 

categoria socioespacial em que há a sobreposição de numerosas espacialidades, 

sociabilidades e temporalidades. Por isso, entende-se que o bairro não é definido 

apenas pela sua demarcação política e administrativa. Segundo George (1983), o 

bairro é: 

 
a unidade de base da vida urbana. [...] O morador refere-se ao seu 
bairro, quando quer situar-se na cidade; tem a impressão de 
ultrapassar um limite quando vai a um outro bairro. [...] É com base 
no bairro que se desenvolve a vida pública, que se organiza a 
representação popular. Finalmente, e não é o menos importante, o 
bairro tem um nome que lhe confere uma personalidade dentro da 
cidade. (GEORGE, 1983, p. 76 apud RAMOS, 2002, p. 65). 
 
 

Com base nesta perspectiva e nos resultados desta pesquisa, considera-se 

os bairros estudados segundo a definição de lugar da autora Carlos (1995), ou seja, 

como porções do espaço apropriáveis para vida. Nesse sentido, constatou-se que 

alguns moradores convergiram em relação às percepções de traços de identidade e 

sentimento de pertencimento com os seus bairros. Além disso, revelou-se também 

algumas marcas de história e memória que fazem parte da existência desses 

moradores (TUAN, 1983; CARLOS, 1995; SANTOS, 2014). 

 

Porque aqui é onde está a minha história [...] moro aqui há tantos anos, criei minhas filhas aqui, e 

agora estou criando meu neto. Meus pais que construíram tudo isso aqui, e a gente herdou o que 

eles fizeram, né?! [...] me sinto uma guardiã aqui do bairro [...] não saio daqui de jeito nenhum, tenho 

raiz aqui! (DSC, Categoria A) 

 

Entendendo que o lugar é onde há relações sociais, na Gamboa (parte 

baixa) e no Morro da Providência identifica-se nos DSC a percepção de satisfação 

em morar nesses lugares em função da boa convivência entre os moradores. Isso 

remete ao que Santos (2014) discorre sobre o cotidiano do lugar e as relações que 

são criadas entre as pessoas. 

 

Todo mundo se conhece, todo mundo fala com todo mundo, eu gosto muito de morar aqui [...] o bom 

de morar no Morro da Providência são as pessoas. (DSC, Categoria F) 
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Já a percepção que avalia a importância da proximidade dos bairros ao 

centro da cidade do Rio de Janeiro foi convergente nos três lugares, com destaque à 

satisfação principalmente pela possibilidade de “poder fazer tudo a pé”. Surgem, no 

DSC, elementos que corroboram com esta perspectiva, no qual o sujeito narra 

diversas vantagens percebidas, que incluem aquelas referentes ao acesso a 

serviços em geral, mas inclui também melhor oportunidade de inserção no mercado 

de trabalho, ao destacar, por exemplo, que na hora de procurar emprego, isso se 

torna um facilitador; ao contrário daqueles moradores que moram em bairros 

distantes do centro da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Eu gosto porque é perto do centro da cidade [...] então pra gente tudo é muito bom, por isso que eu 

prefiro morar aqui do que lá para cima [...] muitas coisas eu faço a pé, tudo eu resolvo aqui pelo 

centro mesmo. (DSC, Categoria B) 

 

Além disso, alguns moradores do bairro da Saúde e da Gamboa (parte 

baixa) justificaram sua satisfação de ali morar por identificar os bairros como “um 

lugar relativamente tranquilo”. No entanto, há percepções a respeito da falta de 

segurança no bairro da Saúde em função do tráfico e de problemas sociais. Já os 

DSC dos moradores do Morro da Providência revelaram a preocupação desses 

sujeitos com ocorrências de tiroteios e a forma como as operações policiais são 

realizadas. 

Esses discursos contraditórios a respeito da percepção de segurança 

remetem à discussão sobre a cidade partida, ou seja, apesar de estarem em áreas 

próximas e o Morro da Providência estar inserido na Gamboa, há diferenças entre as 

percepções sobre segurança, assim como nas formas como esses moradores 

enxergam a presença do Estado nos seu espaço de vida. Além disso, percebe-se 

nos DSC certa dimensão de conformismo em função de uma espécie de análise 

comparativa com a situação da segurança pública de outras áreas da cidade do Rio 

de Janeiro. Mas também há outra dimensão de conformismo, a de não ter opção de 

morar em outro lugar, identificada no DSC de alguns moradores do Morro da 

Providência (DSC, Categoria G). Infere-se aqui que o sentimento de pertencimento 

aos espaços de vivência e com isso, a percepção de pertencimento ao espaço, se 

reafirma na perspectiva do materialismo em suas subjetivações, e na perspectiva do 

existencialismo, a partir da ideia de lugar enquanto espaço vivido (QUEIROZ, 2014). 
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Eu gosto porque aqui é um lugar, para mim, calmo eu sinto privilegiada no que tange a segurança 

pois é um pouco melhor do que outros bairros e outras comunidades que a gente sabe do dia a dia 

[...] embora a gente escute alguns barulhos, no asfalto mesmo você não vê o que a gente vê nas 

comunidades, em outras comunidades [...] mas quanto a ser moradora daqui eu não tenho nenhum 

problema. Vai pro trabalho, volta normal, não acontece nada. (DSC, Categoria C) 

 

Eu me sinto relativamente bem porque aqui existem, tráfico de drogas, cracudo, esse pessoal que 

fica ao relento. (DSC, Categoria D) 

 

Bem eu não me sinto quando, sabe né, as coisas não estão legal. Tem essas coisas de confusão, 

tiroteio [...] O problema é quando tem operação. (DSC, Categoria G) 

 

A análise da presente dimensão, cujas percepções dos moradores apontam 

no sentido da temática da presente subseção (Espaços de Vivência), estabelece de 

certa forma um perfil de sujeito coletivo que aponta para percepções de 

pertencimento com o espaço vivido, que perpassa, sobretudo, por questões 

socioespaciais e de afetividade histórica. Apesar de algumas vezes suas narrativas 

esbarrarem em problemas que afetam o cotidiano dos moradores, estes são logo em 

seguida compensados com contrapontos que fazem daqueles bairros espaços de 

vivência agradáveis. Tais representações sociais de pertencimento e de identidade 

com lugar vivido reaparece em outros DSC, mesmo se tratando de novos temas. 

 

4.2.2 Operação Urbana Porto Maravilha e a ressignificação do espaço 
 

Nesta subseção busca-se analisar os DSC que destacam as percepções dos 

moradores nos bairros estudados a respeito da relação entre a Operação Urbana 

Porto Maravilha e as mudanças que impactaram direta e indiretamente suas vidas. 

Os DSC referentes ao tema, na relação apresentada no parágrafo anterior, 

aparecem fundamentalmente em três categorias, e tratam de três diferentes 

representações sociais: (1) categoria J - Projeto Porto Maravilha: maravilha para 

quem? - que destaca as percepções mais críticas que apontam que o projeto e seus 

resultados não tiveram como foco a população local; (2) categoria K - As mudanças 

foram ‘show de bola’! - que enfatiza as vantagens dos resultados para os moradores, 

sem a avaliação de pontos negativos dos resultados da referida operação; (3) 

categoria L - Só o Porto Maravilha não é suficiente, é preciso avançar e manter! - 
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que apresenta uma postura crítica mas, diferentemente da categoria J, a ênfase 

desta se dá fundamentalmente na falta de continuidade, e na interrupção de ações, 

assim como o problema da falta de manutenção e abandono. 

O DSC da categoria J remete às discussões apresentadas no referencial 

teórico a respeito das intervenções urbanísticas, relacionadas aos megaeventos, 

seguirem lógicas da cidade revertida em mercadoria (VAINER, 2000 , 2011; 

SÁNCHEZ, 2003; MASCARENHAS; BIENENSTEIN; SÁNCHEZ, 2011; CARLOS, 

2015); do empresariamento das cidades (VAINER, 2011; HARVEY, 2005); e do 

questionamento de quem são os grandes beneficiados nesses grandes projetos 

urbanos (VAINER, 2011; MELO, 2007; IGREJAS, 2012; SÁNCHEZ, 1999). O DSC 

referente à categoria J traz uma análise crítica bastante consistente a respeito do 

esvaziamento das vozes populares nas decisões ligadas às mudanças relacionadas 

à operação Porto Maravilha. 

 

Sinceramente? Uma merda! [...] como moradora, não trouxe benefício nenhum, só trouxe 

mesmo para a parte que eles achavam que ia dar certo né? [...] a gente sabe que isso tudo é jogada 

empresarial [...] planejado pra não dar certo para a população, mas dá certo para os empresários, 

para os banqueiros, para os donos das empresas de ônibus e para os políticos corruptos [...] a cidade 

virou uma cidade comercial, se negociava com os empresários obras [...] foi só planejado para o 

período da Olimpíadas e da Copa do Mundo [...] mas existe uma parte da Gamboa que é essa área 

mais próxima do morro que não foi feito nada. Foi feito coisas numa área que era importante para a 

indústria. A gente aqui não é muito burro demais e consegue enxergar isso. (DSC, Categoria J) 

 

Para Vainer (2011), na contemporaneidade, a perspectiva de “cidade cidadã” 

vai se enfraquecendo pela mudança no planejamento da cidade pautado no contexto 

de produção capitalista. Nesse cenário e no atual momento histórico, apesar das 

intervenções urbanas ocorrerem em nível local, elas estão interligadas às lógicas 

globais que, normalmente, costumam se sobrepor à lógica local. Alguns trechos de 

DSC construídos na presente dissertação parecem indicar a existência de 

representações sociais que corroboram com a perspectiva do enfraquecimento da 

“cidade cidadã” (LEFEBVRE, 2011; VAINER, 2011). É possível perceber nos DSC o 

apontamento de que nesses territórios há um “campo de forças” com lógicas de 

apropriação do espaço distintas entre os insiders (os moradores) e os outsiders (os 

de fora) (SOUZA, 1995; FRATUCCI, 2014). Dependendo do grau de insatisfação 
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dos moradores, essas relações podem se tornar progressivamente mais conflituosas 

e ocasionar problemas socioeconômicos. 

 

Acho que o projeto foi algo muito na ânsia para atender os megaeventos, Copa e Olimpíadas 

e não teve participação popular. O Porto Maravilha veio com o objetivo de transformar a região do 

porto como uma região mais turística, né? [...] investiram muito dinheiro nesses hotéis que não estão 

faturando nada né, então o que que acontece, só faltou sair o básico para a comunidade. (DSC, 

Categoria J) 

 

Baseado na perceptiva de Santos (2014), considera-se que esses bairros 

são espaços de reprodução das relações sociais que englobam questões 

econômicas, sociais, simbólicas, e de poder. Talvez, por isso, seja importante, a 

partir da perspectiva do morador, entender a cidade, e consequentemente seus 

espaços de vivência, como espaços de construção da cidadania a fim de alcançar 

melhoria nas suas condições de vida. Há nos DSC construídos um sentimento de 

frustração que remete ao não atendimento de uma expectativa criada. Fica evidente 

nos discursos dos sujeitos o reforço das assimetrias (econômicas, de acessibilidade, 

de oferta de serviços) da região. Reformas de infraestrutura básica foram ignoradas, 

o desenvolvimento de áreas de lazer para a população local não ocorreu, a 

implementação do VLT na região teve impacto sobretudo negativo na mobilidade 

dos moradores dos bairros da Gamboa, da Saúde e do Morro da Providência. Neste 

último, o abandono do teleférico é visto como símbolo do descaso com os 

moradores. 

 

A gente pensava que isso aí ia ser mil maravilhas, mas não é [...] em função desse projeto, no morro 

da Providência houve muitas remoções, era para haver mais, não houve, por que houve uma 

resistência [...] eles pensam que aqui não tem morador entendeu [...] só beneficiou uma área, uma 

outra área ficou do mesmo jeito que sempre foi [...] eles não conseguiram fazer as reformas principais 

de escoamento, esse lado de cá está todo comprometido com a questão do esgoto e águas fluviais 

[...] as crianças não têm uma área de lazer para se divertir [...] o morador tinha o teleférico, funcionou 

um ano, parou e nunca mais [...] poxa, foi tirado nosso local de lazer para ser criado isso e depois 

abandonar, entendeu? [...] o VLT, coisa mais horrível, Deus me livre, haja dinheiro perdido. Agora não 

tem ônibus passando para a zona sul, isso prejudica diretamente alguns moradores. A gente perdeu 

um grande número de linhas de ônibus [...] a gente aqui fica sem nada. (DSC, Categoria J) 
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Em contrapartida, foram identificadas representações que consideram as 

obras do Porto Maravilha como positivas por ter proporcionado melhorias e 

benefícios para os bairros, e consequentemente para seus moradores. Esta 

perspectiva fica evidente nas narrativas dos sujeitos que destacam os pontos 

positivos da referida operação urbana, sem contrapontos. 

A análise crítica presente nas abordagens teóricas parece apresentar 

dimensões que destacam apenas as contradições inerentes aos processos de 

intervenção urbana. Ainda que se possa considerar que os DSC que representam as 

percepções dos moradores vinculadas à categoria K não possuam robustez 

argumentativa, ou mesmo que se trate de uma perspectiva de alienação de todas as 

relações envolvidas no processo, por parte dos sujeitos, a presente pesquisa 

evidencia, e portanto dá voz à percepção que mostra “plena satisfação” com os 

resultados da operação urbana Porto Maravilha. 

 

O morador é um privilegiado com essas melhorias [...] aqui era horrível, um bairro jogado às 

traças [...] As obras foram boas para o bairro [...] Agora, até dá para você ter como passear, dar uma 

corrida sem sair do seu bairro, se quiser ficar conversando com seus amigos ali, você tem o museu, 

quem é morador do bairro tem a gratuidade os dois, tanto o daqui perto da praça Mauá como aquele 

museu do Amanhã, poxa isso daí é muito legal. (DSC, Categoria K) 

 

Já na categoria L aparecem representadas no DSC percepções dos 

moradores que apontam uma “ponderação”, destacando que apesar de alguns 

problemas, o projeto Porto Maravilha é bom e só precisa dar continuidade e 

manutenção nas ações iniciadas. 

 

Embora tenha muita coisa ainda a fazer, em relação ao jeito que era, melhorou [...] tem coisas 

boas e também tem coisas ruins [...] por exemplo, chuva forte, enchia, às vezes continua enchendo, 

mas melhorou [...] tem uma área de lazer, tem um lugar para levar as crianças, mas outras coisas 

prejudicaram a gente que mora aqui [...] eu conheci a Perimetral, embaixo dela, muito abandonado e 

hoje tem uma visão bem melhor [...] eu acho que essas obras só precisam ter conservação, 

manutenção [...] se não der continuidade é muito triste. (Categoria L) 

 

De forma suscinta, apesar da presença de DSC que identifica a Operação 

Urbana Porto Maravilha com interesses exógenos, sobretudo de grupos de capital 

privado, há moradores que enxergam no referido projeto uma maravilha para os 
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bairros, e outros que possuem percepção mais ponderada dos processos que 

alimentaram as transformações nos bairros estudados. 

 

4.2.3 A prática do turismo 

 

Nesta subseção, analisa-se as representações sociais dos moradores 

associadas às questões da prática do turismo. Buscou-se, efetivamente, analisar 

como os moradores dos bairros da Gamboa e da Saúde percebem a prática do 

turismo, e de que forma eles entendem que a referida prática se relaciona com as 

práticas da vida cotidiana. 

O presente tema desta subseção busca entender as relações entre o espaço 

físico e o espaço das relações sociais. Conforme Fratucci (2008), o turismo é uma 

prática social que se concretiza no espaço, por isso é importante analisá-lo sem 

excluir a abordagem espacial no estudo das suas relações sociais. Destaca-se, 

contudo, que apesar de se pensar metodologicamente as dimensões espaciais 

(física e social) separadamente, a prática do turismo ocorre na relação entre as duas 

dimensões. O que remete à necessidade de cuidado metodológico na análise, 

reconhecendo a complexidade dessa relação, a fim de se evitar conclusões 

reducionistas da realidade social estudada. 

O turismo, sendo um fenômeno socioespacial, envolve processos e práticas 

sociais, políticas e econômicas de agentes sociais muito diferentes e específicos 

(FRATUCCI, 2014). Nesse sentido, baseado no referencial teórico, na pesquisa 

documental de mapas/guias turísticos, na pesquisa exploratória, e nas 

representações sociais apresentadas por alguns DSC, observa-se que a prática do 

turismo nos bairros estudados ocorre em função de ações de agentes sociais 

exógenos (Operação Urbana Porto Maravilha – Poder Público e Privado; turistas; 

Grandes Empresas; trabalhadores diretos indiretos) e de agentes sociais endógenos 

(moradores, trabalhadores diretos e indiretos). 

Conforme apresentado no capítulo 2, houve esforço, tanto do poder público 

quanto dos responsáveis pela elaboração e divulgação da operação urbana “Porto 

Maravilha”, no sentido da construção do caráter turístico (CASTRO, 2006) da Zona 

Portuária. Para isso, alguns equipamentos culturais de entretenimento e lazer 

(Museu do Amanhã, AquaRio, MAR) foram priorizados nessa ação de divulgação do 

turismo, em detrimento de outras (fundamentalmente dos espaços e atividades de 
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turismo relacionadas a história dos negros na região). Em contrapartida, a análise da 

percepção dos moradores dos bairros estudados elenca, sobretudo, trechos do 

espaço como pontos turísticos que se remetem aos patrimônios da cultura afro-

brasileira (Gamboa e Saúde) e à história da cidade do Rio de Janeiro (Morro da 

Providência), elementos que podem ser identificados como rugosidades (Santos, 

2014). Com isso, observa-se que as lógicas de apropriação do espaço para prática 

do turismo são distintas, tem-se: (a) lógica reticular – os pontos de interesse turístico 

que são vendidos/divulgados o pelos mapas e guias turísticos; (b) lógica zonal - a 

percepção dos moradores de como se dá o turismo nos seus espaços de vivência. 

Conforme destacado no parágrafo anterior, a primeira identificação de 

pontos turísticos dos moradores dos bairros analisados correspondia aos espaços e 

às atividades relacionadas à cultura afro-brasileira. Apenas um dos sujeitos 

entrevistados elenca os equipamentos culturais de entretenimento e lazer 

correspondente àqueles divulgados pelos meios oficiais ligados ao projeto Porto 

Maravilha. Mesmo assim, na construção do DSC referente a esse sujeito, a narrativa 

que se segue remete imediatamente a uma atividade relacionada com sua 

comunidade. 

 

A Zona Portuária atrai mais pessoas agora por conta dos museus do Amanhã, do Mar, do VLT, do 

AquaRio [...] o pessoal sobe pra ver o ateliê. (DSC, Categoria Q, M) 

 

Então, aqui tem vários pontos turísticos com relação a Pedra do Sal dos escravos, aqui atrás tem um 

museu dos escravos onde foram achados corpos enterrados, né? No Centro Cultural José Bonifácio 

agora fizeram recentemente um museu afro descendente com relação aos escravos [...] toda a 

história do Rio de Janeiro está aqui, se concentra aqui nessa região. (DSC, Categoria M, O) 

 

Apesar de alguns moradores relacionarem o turismo a determinados 

patrimônios da cultura afro-brasileira na pergunta 4 (Para você, como fica o teu 

bairro tendo virado um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro? Por quê?) 

percebe-se a dificuldade de um grupo de moradores (de ambos os bairros) em 

compreender a expressão “cultura afro-brasileira” presente na pergunta 5 (Você 

acha que com essas modificações no bairro, fica mais claro a presença da cultura 

afro-brasileira? Por quê?). Isso é evidenciado nos DSC que explicitam a não 

compreensão do referido termo devido à falta de estudo, ou de forma menos 

explicita, na medida que os sujeitos discursam sobre temas como o racismo, ou 
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política de cotas para negros, ou outros temas que desviava o sentido originário da 

pergunta. Avalia-se, portanto, que os discursos e questões relacionadas a essa 

temática (cultura afro-brasileira) ainda não atingiu parte dos moradores dos três 

lugares. 

 

Bom, aí eu não sei te dizer, entendeu? [...] hoje em dia, o preconceito acabou, né? Bom, pra muita 

gente ainda existe, mas acabou [...] porque não é só afrodescendente que vem aqui, entendeu? [...] 

eu não frequento, mas eu acho que tudo que é de projeto de melhoria é bom, é uma coisa boa. (DSC, 

Categoria U) 

 

A respeito da turistificação, entende-se que o processo se dá sobretudo a 

partir da refuncionalização de lugares ordinários em lugares turísticos (KNAFOU, 

2012). Apesar da identificação de DSC com percepções que consideram os três 

lugares como pontos turísticos antes do Projeto Porto Maravilha (DSC, Categoria M), 

ao mesmo tempo há percepções de sujeitos que identificam aumento da prática do 

turismo nessas áreas, após ações de revitalização ligadas o projeto “Porto 

Maravilha”, apresentando como justificativa o acréscimo na circulação de turistas. 

Nesse sentido, os DSC construídos na presente dissertação vêm ao 

encontro de estudos que apontam para o processo de reurbanização como fator que 

incentiva e/ou gera a prática do turismo em determinados lugares (PAIVA, 2013; 

SÁNCHEZ, 2003). Alguns DSC revelam que a prática do turismo está estritamente 

relacionada à intervenção urbana realizada, porque segundo tais representações 

sociais, antes esses bairros eram vistos como muito perigosos e, por isso, havia 

baixa circulação de visitantes no local. Outros DSC revelam percepções de certos 

moradores que consideram que o Morro da Providência e Saúde não são 

caracterizados como pontos turísticos porque não possuem infraestrutura turística. 

Tal percepção corrobora com a perspectiva que descreve a turistificação como um 

processo complexo de políticas e ações concretas, visando à implantação de 

estrutura turística (KNAFOU, 1991, 1996). 

 

Bom, na minha opinião, isso aqui sempre foi um ponto turístico. Sei que esquecido. É lógico 

que abriu os olhos de muita gente essa abertura aí, né? [...] o Morro da Providência sempre foi ponto 

turístico, é a primeira favela [...] antes do projeto tinha turistas por ter a primeira favela do Rio de 

Janeiro, mas era muito difícil por causa do acesso, por ser um lugar considerado perigoso, as 

pessoas não tinham tanto interesse de vir para esse lado do Rio de Janeiro. Agora, o bairro ficou 
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conhecido. Hoje eu falo assim, eu moro na Gamboa perto do Aquário aí todo mundo já sabe onde é. 

(DSC, Categoria M, O) 

 

Antes do Porto Maravilha, tinha um pessoal que passava por aqui, mas não chegava a ser 

turista não. É pessoal de passagem né, vinha visitava e ia embora. Mas agora tem turismo mesmo. 

(DSC, Categoria O) 

 

Olha, particularmente o meu bairro não virou ponto turístico ainda. Ele não tem estrutura para 

receber turistas [...] Apesar do morro da Providência ser a primeira favela, só há um guia. Por 

exemplo, no Santa Marta você tem uns 30 a 40 guias, e na Rocinha deve ter uns 300 que fazem lá, 

porque não é só morador que faz na Rocinha, guias de fora. Então tem Vidigal, Santa Marta, Chapéu 

Mangueira, Babilônia, Cantagalo, muitas favelas da Zona Sul que são pontos turísticos. (DSC, 

Categoria P) 

 

O tema “A prática do turismo” aborda questões referentes aos benefícios 

trazidos à comunidade em função do processo de turistificação. Contudo, verifica-se 

em alguns DSC percepções próximas ao pensamento de (PAIVA, 2013; COELHO, 

2013; LEITE, 2017) que critica os projetos de reurbanização atrelados ao turismo por 

‘vender’ um paraíso urbano que trará melhorias para a população e gerará renda, 

mas, que no final não ocorre. Em contrapartida, outros DSC apontam percepções, 

nos quais alguns moradores defendem que o turismo na região, sobretudo, a partir 

do projeto “Porto Maravilha”, fomentou, mesmo que em faturamentos ‘mínimos’, a 

geração de renda dos moradores. 

 

Agora o comerciante pequeno não está ganhando, está fechando porque os aluguéis aqui 

foram lá em cima. Pra mim, benefício mesmo, é só para o cara que tem grana [...] pra gente mesmo, 

a gente não tem essa regalia igual os turistas têm [...] agora a Providência, ela mais uma vez é 

esquecida dentro desses projetos e quando é lembrada, ela é lembrada para ser removida, não é 

lembrada para participar, interagir, os moradores se qualificarem, ou receberem uma benfeitoria. Os 

moradores recebem remoção, recebem polícia, violência. (DSC, Categoria Q) 

 

Maravilhoso, eu tenho minhas vendas, vendo minhas coisas, sobe gente toda hora aqui [...] é 

muito bom, os moradores ainda ganham um dinheirinho, né? Vende uma bebida, vende uma água, é 

muito bom, eu estou gostando muito. Tem mais emprego para o pessoal, o rapaz que é guia do 

pessoal aí está se dando bem, o guia turístico [...] depois do Porto Maravilha melhorou, porque antes, 

eu já recebia turistas na minha loja, então isso só fez melhorar muito, aumentar mais o fluxo, né? 

(DSC, Categoria N) 
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Foi possível perceber em alguns DSC representações sociais dos 

moradores, nas quais os sujeitos identificaram a realização da prática do turismo 

com a ocorrência de interações e interrelações temporárias entre os moradores e os 

turistas. Segundo essas percepções, algumas interações permitem o contato direto, 

e outras não. Estas relações se dão na perspectiva teórica do reconhecimento da 

existência do outro, recíproca e simultaneamente - anfitrião e turista (FRATUCCI, 

2000). 

 

Deu vida a este bairro porque não tinha [...] o bairro ficou alegre, cheio de gente interessante 

circulando pelo bairro, gente bonita, é um orgulho para a gente de ter um bairro que todo mundo quer 

vir. [...] moro na Gamboa que hoje todo mundo conhece, né? [...] todo mundo que mora aqui sabia, 

sempre soube disso que nós estamos numa área importante. [...] a gente também melhora outras 

coisas pra poder receber essas pessoas melhor [...] quem não gosta de ver uma diferença na nossa 

rua, turistas? (DSC, Categoria N, O) 

 

E não fosse assim, planejado e ponto, como fosse o Aladim...quais desejos você tem e vou lá 

transformar. Só que não contatou os moradores, não contatou a especialista, principalmente pessoas 

que sabem da região. [...] Pra gente mesmo, a gente não tem essa regalia igual os turistas têm [...] as 

segundas feiras aqui, a gente chama de segunda sem lei. [...]. Então, a Zona Portuária está mais 

turística, mas não muito pensada com os moradores. (DSC, Categoria Q, R) 

 

Com as análises apresentadas nesta subseção, percebeu-se que a prática 

do turismo nos bairros estudados não se resume à uma simples transação de 

compra e venda/oferta e demanda, ao contrário, há a produção de um conjunto de 

interações entre turistas e moradores, tanto no plano material como quanto no plano 

simbólico. 

 

4.2.4 Gentrificação 

 

Gentrificação deriva da palavra original gentrification (de gentry, “pequena 

pobreza”). É um termo que teve sua origem na tentativa de descrever e analisar as 

transformações observadas em diversos bairros operários de Londres na década de 

1960, pela socióloga britânica Ruth Glass. Desde então, tem sido amplamente 

explorado em estudos e debates a respeito da desigualdade e segregação urbana. 

Para Alcântara (2018), “o termo refere-se a processos de mudança das 

paisagens urbanas, aos usos e significados de zonas antigas e/ou populares das 
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cidades que apresentam sinais de degradação física, passando a atrair moradores 

de rendas mais elevadas” (ALCANTARA, 2018, s.p). A chegada de novos 

moradores com um perfil socioeconômico mais elevado, tende a provocar a 

valorização econômica da cidade (dos bairros estudados, neste caso particular). A 

valorização imobiliária, e o aumento do custo de vida no local acabam por “expulsar” 

os antigos moradores e comerciantes, normalmente associados a classes de maior 

vulnerabilidade social. Este fato parece bem adequado ao contexto da presente 

pesquisa, e fundamentalmente serve de base teórica para análise dos DSC cujo 

tema é gentrificação. 

Nesta subseção busca-se identificar nos DCS elementos que apontem, em 

algum grau, para a percepção dos moradores da Gamboa (parte baixa) e da Saúde 

no sentido convergente ao conceito de gentrificação adotado na presente 

dissertação. Destaca-se que, fundamentalmente, foram usadas falas em três 

categorias, com as quais este conceito pode, de alguma forma, ser identificado 

(categoria J - Projeto Porto Maravilha: maravilha para quem?; categoria K – “As 

mudanças foram ‘show de bola!”; categoria L – “Só o porto maravilha não é 

suficiente, é preciso avançar e manter!”). 

Partindo das abordagens e referenciais teóricos apresentados no capítulo 1, 

as intervenções urbanas e até mesmo o turismo, podem fazer parte de um processo 

que modifica as formas de habitar a cidade (LEES, SLATER, WYLY, 2008; 

IGREJAS, 2012; SÁNCHEZ, 2003). 

Com base nisso, foi possível observar nos DSC (Categorias J, K, L) 

percepções que indicam que o Porto Maravilha fomentou a especulação imobiliária e 

consequentemente, a valorização fundiária na Gamboa (parte baixa) e da Saúde. 

Em função disso, identificaram-se relatos de que certos moradores foram obrigados 

a sair do bairro por falta de condições financeiras para pagar o aluguel reajustado 

devido às obras. Em contrapartida, há nos DSC a presença de narrativas que 

identificam o interesse de pessoas de outro nível econômico na compra de casas 

que precisam de reformas por preços mais baratos. (LEES; SLATER; WYLY, 2008). 

Observa-se nos DSC, elementos que denunciam a valorização imobiliária do 

local, assim como o aumento do custo de vida nos bairros, em função das obras de 

melhorias vinculadas à operação urbana “Porto Maravilha”. Os sujeitos identificam a 

corrida por parte de um grupo economicamente mais favorecido na compra de 

imóveis na região, com o intuito de lucrar, em função da especulação imobiliária. 
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Então, o que subiu muito foi o aluguel pensando que o bairro ia ter uma melhoria boa aí e não 

aconteceu foi nada [...] reformar uma fachada é muito caro e quem mora aqui é pobre, é diferente 

desse pessoal que vem imigrando pra cá, que vem com grana para comprar casa velha barata para 

reformar. É diferente, e eu não quero vender minha casa para esse pessoal [...] quanto ao valor dos 

imóveis foi bom, porque valorizou os imóveis para quem já tinha imóvel aqui. A maioria dos 

moradores que eu conheço são todos proprietários iguais a mim né, então assim, muitos 

permaneceram, mas teve alguns que moravam de aluguel tiveram sim que sair porque aumentou. 

(DSC, Categoria J, K, L) 

 

Os processos de reestruturação urbana, gentrificação e turistificação são 

muito mais complexos do que aparentam. Há sempre disputas pelo território e cada 

agente social tem uma lógica específica. Destaca-se como exemplo de uma lógica 

específica da referida disputa, aquele referente a existência de um capital 

demasiadamente estimulado e sustentado por políticas de imagens, venda de 

cidades (city marketing), e competitividade urbana, presente sobretudo em 

metrópoles consideradas cidades globais. Nessa lógica, pode-se pensar que os 

lugares onde os processos de turistificação estão vinculados aos GPDUs, se 

apresentam como áreas com grande potencial de sujeição ao processo de 

gentrificação. 

Desta forma, buscou-se neste capítulo apresentar e articular com o referencial 

teórico, os pensamentos de expressão coletiva dos moradores da Saúde, Gamboa 

(parte baixa) e Morro da Providência, sintetizados em trechos dos DSC. O principal 

interesse dessa articulação versou sobre as relações existentes em seus espaços 

de vivência, a Operação Urbana Porto Maravilha, a prática do turismo e a 

gentrificação. Todas essas questões levantadas foram sustentadas por referenciais 

teóricos apresentados no capítulo 1. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente dissertação, buscou-se realizar uma síntese teórica de diversos 

autores que tratam das transformações espaciais, das intervenções urbanísticas, e 

do processo de turistificação. Os conceitos de espaço e suas categorias de análise, 

território usado, lugar, turistificação e as reflexões que pautam a concepção da 

cidade mercadoria, discutidos no primeiro capítulo, foram fundamentais para a 

construção de um quadro teórico que permitisse o diálogo proposto na pesquisa 

empírica, e construído no capítulo dedicado à análise dos dados. 

Para a construção do texto, parte-se de uma perspectiva mais ampla para 

uma perspectiva mais específica. As reflexões propostas no primeiro capítulo 

correspondem a apresentação de um panorama geral que introduz conceitos 

fundamentais às discussões que se seguiram. Ainda neste capítulo, houve uma 

proposta de refinamento das discussões, afinal, inicia-se com conceitos mais gerais 

da geografia e do urbanismo para em seguida articulá-los à prática do turismo. Foi 

fundamental para a presente pesquisa entender as relações possíveis dos agentes 

sociais produtores do turismo, sobretudo dos moradores, para entender sua lógica 

de apropriação dos espaços. 

A presente pesquisa se coloca de forma pertinente entre os trabalhos que 

reúnem esforços na tentativa de revisitar conceitos de outras áreas do conhecimento 

a fim de ressignificá-los, ou pelo menos, recontextualizá-los, em atividades ligadas à 

prática do turismo. Tal esforço foi potencializado na medida que se intentou, nesta 

dissertação, perceber e analisar de que forma alguns desses conceitos são 

evidenciados no discurso de um sujeito coletivo cujo perfil de agente social se 

caracteriza como o morador de uma área que passa pelo processo de intervenção 

urbanística, no qual tem como um dos objetivos fomentar a prática do turismo. 

A contextualização e especificação da realidade empírica analisada 

conduziram o percurso da pesquisa à necessidade da reconstrução histórica tanto 

dos megaeventos já realizados na cidade do Rio de Janeiro, quanto a uma breve 

apresentação da história da Zona Portuária. Foi, portanto, inevitável a associação da 

evolução do referido espaço físico com a história dos negros nos bairros estudados. 

Esta intercessão conduziu a pesquisa para uma perspectiva que não fora 

inicialmente planejada nesta dissertação. O estudo da história dos negros na Zona 

Portuária da cidade Rio de Janeiro, a descoberta de sítios arqueológicos em função 
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da operação urbana Porto Maravilha, e o levantamento dos novos roteiros turísticos 

que incluíam os bairros da Saúde e da Gamboa, levaram à inclusão, na presente 

pesquisa, da discussão do turismo ligado à história e à cultura afro-brasileira. 

A escolha do método do DSC deu à presente pesquisa um caráter de 

originalidade, tendo em vista que não foram encontrados no levantamento 

bibliográfico trabalhos relacionados ao tema com o uso do referido método. A 

escassez de estudos brasileiros sobre o turismo com essa ferramenta metodológica 

se apresentou como um fator dificultador, na medida que se buscavam pesquisas 

para uma análise comparativa, a fim de avaliar se os procedimentos estavam sendo 

aplicados de forma adequada à intenção de estudo. Apesar do método do DSC ser 

oriundo da área da Saúde, destaca-se a possibilidade do seu uso em várias áreas 

do conhecimento que buscam identificar as percepções sobre determinado tema. 

Na pesquisa empírica, utilizou-se como critério de escolha dos sujeitos 

entrevistados o tempo mínimo de moradia de 20 anos. Esse critério teve como 

finalidade identificar, entre os moradores, a percepção de alterações no seu espaço 

de vida, além daquelas referente às obras da Operação Urbana Porto Maravilha. No 

entanto, isso não foi percebido de forma significativa nas respostas dos moradores, 

uma vez que foram poucos os moradores que elencaram obras realizadas antes da 

referida operação urbana. Como consequência dessa constatação, avaliou-se 

posteriormente, de acordo com as narrativas dos respondentes, que a ordem das 

perguntas 2 e 3 deveriam ser invertidas, ou seja, primeiro deveria se perguntar sobre 

o Porto Maravilha e depois sobre as obras anteriores ao referido projeto. Afinal, 

percebeu-se, em grande parte das respostas, que ao serem perguntados a respeito 

de obras anteriores nos bairros, os moradores se referem imediatamente àquelas 

relacionadas ao projeto Porto Maravilha. A redundância das respostas referentes às 

perguntas 2 e 3 fez com que estas fossem agrupadas na construção dos DSC. 

Durante a aplicação das entrevistas detectou-se a presença de 

determinados moradores da Gamboa (parte baixa), especificamente da Rua 

Conselheiro Zacarias e Rua Silvino Montenegro, que consideram ali como bairro da 

Saúde. Explicaram que a Gamboa é o Morro da Providência e as áreas mais 

próximas a ele. Este relato remete ao pensamento de que a configuração dos 

bairros não é determinada apenas pelo seu traçado político e administrativo, há 

percepções e apropriações simbólicas sobre determinados trechos do espaço. 

Entender o porquê disso pode ser um tema a ser investigado. 
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Esta pesquisa também contribuiu para enxergar que apesar de todos os 

problemas envolvidos no Projeto Porto Maravilha, ele, de certa forma, trouxe 

algumas melhorias para os bairros, conforme relato de parte dos moradores. Em 

conversas informais, alguns moradores da Saúde relataram que não circulavam em 

algumas partes do bairro em determinados horários para não serem confundidas 

com prostitutas. Um morador chegou a dizer que antes existiam cerca de uns 30 

locais de prostituição na zona portuária. Essas informações remetem ao mapa 

turístico de 2008 (Figura 8) apresentado no capítulo 2, no qual há a divulgação de 

algumas “boates”. Com isso, parece que de certa forma o Porto Maravilha “retirou” 

do bairro a imagem de zona de prostituição e isso foi algo significativo para alguns 

moradores. 

Houve relatos também de melhorias devido às obras de infraestrutura, por 

exemplo, no escoamento de água em casos de chuva. Alguns moradores 

externaram que quando chovia eles ficavam impedidos de sair de suas casas, até 

mesmo para trabalhar, pois alagava tudo. É importante ter ciência que as condições 

de vida desses moradores, em sua maioria, são precárias. Por isso, mesmo que 

tenham sido poucas e/ou pontuais, algumas modificações e obras foram e são 

significativas para a população que, conforme relatos, era esquecida. Esses bairros 

pesquisados, de certa forma, representam grande parte da população brasileira e 

suas condições de vida. Como disseram, “é um bairro pobre!”. Por mais que esta 

pesquisa esteja de acordo com o referencial teórico sobre esses tipos de 

intervenções urbanas, não se pode descartar que há moradores bastante satisfeitos 

com alguns dos resultados da referida operação urbana. Por isso, faz-se necessário 

investigar esse fato, e aproximar cada vez mais a especialização do conhecimento à 

realidade desses moradores. Assim, apesar do Porto Maravilha ter sido um projeto 

dentro da lógica de cidade mercadoria, com grandes corporações faturando, devido 

às condições precárias destes bairros, o projeto é percebido, por parte de um 

número razoável de moradores, como algo positivo. 

Por outro lado, notou-se em alguns discursos, sobre o Porto Maravilha, 

pontos bem próximos às reflexões e conceitos apresentados no capítulo 1. 

Identificou-se que alguns desses moradores têm aproximação com as discussões da 

academia, e outros não. Embora, estes últimos, tenham se expressados de forma 

menos robusta e sem a aproximação com o conhecimento acadêmico, os relatos 

remetem à teoria e às reflexões sobre as lógicas desses grandes projetos urbanos. 
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Isso faz pensar em investigações sobre como se dá essa construção coletiva deste 

tema. 

Como visto no capítulo 1, frequentemente, por trás dessas reestruturações 

urbanas há valorização da terra que causa, progressivamente ou imediatamente, a 

gentrificação. A partir das análises dos DCS observa-se que apenas na Gamboa - 

parte baixa (perguntas 2, 3, 4) e na Saúde (pergunta 4) aparecem relatos que 

remetem ao conceito de gentrificação. Observou-se que essa valorização se 

apresenta em duas vertentes, os moradores que são proprietários de imóvel veem 

como algo positivo e os que não tem imóvel próprio se posicionam contra. Essa 

dualidade se torna tão complexa por ter moradores satisfeitos, enquanto outros, que 

podem ser até vizinhos, estão tendo que sair do bairro por não ter condições para 

pagar o aluguel. 

Nesse sentido, percebe-se nas grandes cidades, que cada vez mais, se 

estabelece, até mesmo por parte dos moradores, a lógica da acumulação individual 

se sobressaindo ao bem-estar coletivo, mesmo que o prejudicado seja o vizinho. 

Além disso, ao identificar que diferentemente da Gamboa (parte baixa) e da Saúde, 

no Morro da Providência o tema gentrificação não aparece. Infere-se, portanto, que, 

inserido na lógica de gentrificação, há interesse da especulação imobiliária apenas 

em determinados trechos do espaço. Assim, percebe-se que as cidades se tornam 

palco para acumulação de capital especialmente por parte de grandes corporações 

enquanto os moradores ficam à mercê desse jogo de negócios. E ao mesmo tempo, 

as políticas públicas vão se distanciando da ideia de fornecer cidadania e boas 

condições de vida aos seus moradores. 

Outra constatação foi a presença de muitos nordestinos que saíram de sua 

terra natal para tentar a vida no Rio de Janeiro e se instalaram nesses bairros, 

sobretudo na Gamboa (parte baixa e Morro da Providência). A pesquisa exploratória 

e as entrevistas proporcionaram conhecer um pouco da história de vida de alguns 

moradores que relataram todo esforço e dificuldades ao abandonarem sua terra 

natal em busca de melhores condições de vida. Esses relatos revelaram uma 

Gamboa como um “reduto de maranhenses”, e o Morro da Providência ocupada por 

nordestinos de vários estados. Não foi objetivo deste trabalho estudar esse fato, mas 

talvez seja interessante pesquisar essas histórias de vida, assim como entender a 

ocupação do Morro da Providência, uma vez que, inerente aos bairros, há 
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apropriação do espaço para a vida, onde há laços de pertencimento, história e 

memória. Afinal, não há espaço sem história, nem história sem o espaço. 

No que tange ao turismo, percebeu-se que parte dos moradores expressou 

um sentimento de orgulho e satisfação por verem a circulação de turistas e visitantes 

em seus bairros. Acredita-se que seja interessante realizar investigações a fim de 

identificar se há modificação desse sentimento com o passar dos anos. Já, alguns 

moradores da Saúde se referiram ao samba da Pedra do Sal, como “segundas sem 

lei”. Esse relato remete à saturação em relação a essa atividade cultural e artística 

pelo fato de visitantes e turistas não respeitarem o espaço de vida dos moradores, a 

ponto de urinarem em locais como a banca de jornal. De forma contínua, isso pode 

encadear intensos conflitos. 

Apesar da pesquisa documental dos mapas e guias turísticos indicarem que 

esses bairros não estavam nos holofotes do turismo na cidade do Rio de Janeiro, 

alguns moradores declaram que eles já eram pontos turísticos antes do Porto 

Maravilha. A presente pesquisa não pôde investigar esses relatos de forma mais 

profunda. 

Contudo, boa parte dos moradores percebe a circulação de turistas e 

visitantes, destacando que há um fluxo maior aos finais de semana (sazonalidade). 

Ainda que os discursos sejam contraditórios a respeito do status dos bairros como 

lugar turístico antes das recentes ações de reurbanização, há quase um consenso 

de que após as obras do Porto Maravilha houve aumento no fluxo turistas em 

trechos do espaço da Zona Portuária. Essa constatação remete a um dos objetivos 

da Operação Urbana Porto Maravilha, o fomento da prática do turismo. 

Destaca-se que, por meio da pesquisa documental das Revistas Porto 

Maravilha, e da análise do próprio projeto original, foi constatado que as ações 

destinadas a tornar a Zona Portuária turística se concentravam em ações no Morro 

da Conceição, na construção do Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, 

AquaRio, Mural de grafites, “boulevard olímpico” e o próprio VLT. No entanto, a 

presente pesquisa aponta que alguns acontecimentos (redescoberta do Cais do 

Valongo) influenciaram na criação de novas narrativas turísticas, que levaram 

instituições públicas (Riotur) a se apropriarem delas. Os roteiros turísticos sobre a 

história da escravidão e da cultura afro-brasileira passaram a compor a imagem 

turística da Zona Portuária. Por isso, questões associadas à cultura afro-brasileira 
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foram incorporadas à análise das percepções dos moradores a respeito de práticas 

de turismo relacionadas ao tema. 

A percepção dos moradores, apresentada nos DSC construídos nesta 

pesquisa, explicita certa indignação dos moradores em relação às supostas ações “a 

partir de consulta popular” do Porto Maravilha. Houve relatos de que este não foi um 

projeto participativo de fato, essas ações existiram somente para “cumprir exigências 

burocráticas”. Como desdobramento da presente análise, é possível propor estudos 

que se aprofundem nas contradições presentes nas propostas de ações de 

intervenção urbanísticas participativas e como estas ocorrem e são percebidas pelos 

moradores que supostamente participam do planejamento, e do acompanhamento 

das ações. 

Em suma, esta pesquisa se insere no conjunto de ações que buscam 

contribuir com os estudos na área do turismo, geografia e do urbanismo a fim de 

entender como se dão os processos de turistificação. Parte-se da premissa que não 

se pode compreender o lugar e sua historicidade sem ter clara a concepção dos 

processos que alimentam as suas transformações. É importante entender que há 

diversas espacialidades, sociabilidades e temporalidades que se sobrepõem nesses 

bairros, mesmo que algumas tenham sido omitidas por muito tempo (Cais do 

Valongo). Por fim, considera-se que as percepções dos moradores sobre as práticas 

de turismo, sobretudo em seus espaços de vida, são fundamentais para o estudo e a 

construção de políticas públicas do turismo, na perspectiva de entender que as 

ações de urbanização que visam ao fomento do turismo devem gerar mudanças que 

contribuam com a qualidade de vida dos moradores, gerando renda, opções 

culturais, desenvolvimento na mobilidade da população e sustentabilidade nos 

bairros. 
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APÊNDICE A 

 

PRIMEIRO ROTEIRO DE PERGUNTAS 

Pergunta 1: O que é a Gamboa/Saúde/Morro da Providência para você? 
 
Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Gamboa/da Saúde sobre 
seu espaço de vida atual? 
 
Pergunta 2: Como você percebe as mudanças ocorridas nas rotinas diárias dos moradores 
da Gamboa e/ou Saúde a partir das obras públicas realizadas nos últimos anos na Zona 
Portuária? 
 
Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores da Gamboa e da Saúde sobre as 
mudanças ocorridas na Zona Portuária do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos. 
 
Pergunta 3: Qual é a sua opinião sobre as obras do projeto Porto Maravilha? 
 
Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores sobre a Operação Urbana Porto 
Maravilha. 
 
Pergunta 4: Qual a sua percepção sobre o turismo na Gamboa/Saúde a partir das obras do 
Porto Maravilha? 
 
Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores sobre o processo de turistificação nos 
bairros da Gamboa e da Saúde a partir das obras do Porto Maravilha. 
 
Pergunta 5: Para você, o bairro da Gamboa/da Saúde é um ponto turístico da cidade do Rio 
de Janeiro? Por quê? 
 
Objetivo: Conhecer a percepção dos moradores sobre o uso turístico dos bairros da 
Gamboa/ Saúde nos últimos 20 anos. 
 
Pergunta 6: Você percebia a cultura afro-brasileira nos bairros da Gamboa/Saúde antes das 
obras do Porto Maravilha? Por quê? Como? 
 
Objetivo: Conhecer a percepção/opinião dos moradores sobre o processo de (re)descoberta 
do patrimônio e da cultura afro-brasileira na região da Zona Portuária do RJ. 
 
Pergunta 7: E hoje, qual é a sua percepção sobre o patrimônio e da cultura afro-brasileira 
na região da Zona Portuária do RJ depois das obras do Porto Maravilha? 
 
Objetivo: Conhecer a percepção/opinião dos moradores sobre o patrimônio e da cultura afro-
brasileira na região da Zona Portuária do RJ depois das obras do Porto Maravilha. 
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APÊNDICE B 

 

PERGUNTA 1 – ECs, ICs e ACs 

 

SAÚDE 

Expressões-chave (ECs) 
 
1. Eu sou nascido e criado aqui [...]. Eu só tenho a agradecer viver em um ambiente que me 
agrada plena e totalmente. 
 
2. Ótimo [...]. Já foi ruim. Agora tá um lugar calmo, graças a Deus. 
 
3. [...] eu gosto do bairro [...] eu já moro um bucado de anos. Eu vim morar aqui com 15 
anos. Já vou fazer 73 anos. [...] perto do centro da cidade. Agora fizeram uma melhoria boa 
na Praça Mauá [...]. Aí tem um movimento bom [...] perto de tudo [...] eu prefiro morar aqui 
do que lá para cima. 
 
4. Eu me sinto muito feliz [...], onde a gente vê acontecer [...]. Eles fizeram o museu do 
amanhã, colocaram uns brinquedinhos na Praça XV perto do Aquário, mas só que não 
fizeram uma área de lazer para os moradores. 
 
5. Eu não tenho o que falar mal não, moro aqui há tantos anos. Em todo lugar tem 
problemas. E aqui não tem tantos problemas assim. Me sinto bem, graças a Deus. Moro 
aqui praticamente desde criança. Meus pais que construíram tudo isso aqui. A gente herdou 
o que eles fizeram né. [...] eu fui nascido e criado no centro da cidade. 
 
6. Bom...aqui já foi muito bom de se morar. [...] depois dessa revitalização realmente ficou 
tudo mais bonito, mas também ficou sem muita segurança, [...] no começo foi lindo, agora 
está tudo abandonado, precisando de manutenção [...]. 
 
7. Eu me sinto relativamente bem, eu não me sinto evidentemente totalmente bem, 
relativamente, porque aqui existem pessoas heterogêneas, tráfico de drogas, cracudo, esse 
pessoal que fica ao relento. Uma série de coisas assim. 
 
8. Ótima, não saio daqui de jeito nenhum [...] é um bairro que não é violento entendeu, só 
família. 
 
9. Eu me sinto ótima [...] amo isso aqui e vou continuar até quando Deus quiser eu estou 
aqui [...] porque pra gente tem muita facilidade, quer ir na cidade, o centro é logo ali [...] pra 
gente tudo é muito bom. 
 
10. Ehh...eu sinto privilegiado, no que tange à segurança, é um pouco melhor do que outros 
bairros e outras comunidades, [...], a gente tem mais um pouco de tranquilidade. 
 
11. Eu me sinto bem, [...] eu só não gosto de subir escada, [...]. Só que nós tínhamos que ter 
um posto de saúde adequado para a população, isso sim. 
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Sentimento de pertencimento. 
 
2. Sentimento de satisfação, associado à tranquilidade do local. 
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3. Sentimento de satisfação, associado à localidade (acesso aos serviços); sentimento de 
pertencimento; destaque para aspectos positivos das obras de revitalização. 
 
4. Sentimento de satisfação; destaque para aspectos negativos das obras de revitalização 
(não trouxeram benefícios para a população local); destaca desinteresse do poder público 
em relação ao lazer das crianças no bairro. 
 
5. Sentimento de pertencimento; sentimento de identidade com o local. 
 
6. Sentimento de satisfação; destaque para aspectos, sobretudo, negativos das obras de 
revitalização (ficou mais bonito, mas agora está tudo abandonado); sentimento de nostalgia 
(aqui já foi bom de se morar) 
 
7. Sentimento de satisfação em conflito com as situações presenciadas no local (tráfico de 
drogas, cracudos, moradores de rua). 
 
8. Sentimento de satisfação; Sentimento de pertencimento, e de identidade com o local. 
 
9. Sentimento de satisfação, associado a questões de infraestrutura e acesso. 
 
10. Sentimento de satisfação, associado à segurança. 
 
11. Sentimento de satisfação conflituoso: falta de infraestrutura (acesso à sua casa, serviço 
de atendimento médico na comunidade). 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. Nascido e criado. 
2. ----------------------- 
3. ----------------------- 
4. Esqueceram que aqui tem criança, entendeu? 
5. Meus pais que construíram tudo isso aqui. A gente herdou o que eles fizeram né? [...] 
tenho raiz aqui. 
6. ----------------------- 
7. ----------------------- 
8. Nasci e fui criada aqui. 
9. ----------------------- 
10. Mas no asfalto mesmo você não vê o que a gente vê nas comunidades, em outras 
comunidades. 
 
 

GAMBOA (parte baixa) 
 
Expressões-chave (ECs) 
 
1. Me sinto bem, eu acho que aqui é um bairro muito legal. Calmo, né?! não é sempre, mas 
alguma das vezes, a maioria bem calmo. 
 
2. Eu me sinto bem né? Eu gosto muito do meu bairro [...] Sou criado aqui, gosto da 
comunidade, me dou muito bem com eles, eles também se sentem bem comigo [...] porque 
é perto de tudo, qualquer lado que eu viro, estou fácil de me destacar, nós temos hospital 
perto, temos mercado perto. 
 
3. Ótima, porque eu sou nascida e criada aqui, como moradora e estou acostumada. Não 
tenho vontade de sair daqui, já é o costume, já é de raiz. 
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4. Me sinto bem, moro há 43 anos aqui. É um dos melhores bairros que eu acho [...] porque 
eu trabalho aqui embaixo, não preciso de ônibus pra pegar condução pra trabalhar [...] é 
tudo aqui embaixo mesmo, pra mim é um dos melhores lugares. O que a gente mais vê por 
aí são coisas terríveis né? E aqui, até hoje, graças a Deus, não tenho nada a reclamar. 
 
5. Eu me sinto bem porque aqui é um bairro muito calmo. Bom de morar apesar das lendas, 
que é lendas que tem, que já teve e todo um passado que não foi da minha época, mas eu 
sei que diz que era muito perigoso. Agora não, agora aqui é muito bom pra morar, bom 
mesmo [...] eu não sou daqui do Rio, mas não me vejo morando na minha terra ou em outro 
lugar sem ser aqui no bairro. 
 
6. Eu adoro esse bairro, não saio daqui por nada [...] gosto muito daqui desse lugar 
tranquilão [...] meus netos estudam por aqui, compra eu faço por aqui mesmo, minha igreja 
eu frequento, a igreja aqui mesmo. Então, tudo perto pra mim, a cidade tudo perto, se quiser 
ir a pé eu vou até a pé pra cidade. 
 
7. Já foi melhor antes, agora está tendo uns problemas aqui. Fizeram a revitalização, tem 
muito museu, tem muita coisa pra ver, mas em compensação aumentou muita violência, 
como em todo lugar. Muito cracudo, aí a gente quase não pode sair à noite. 
 
8. Eu detestava esse bairro quando eu vim para cá, eu detestava isso aqui, era muito feio. 
Hoje adoro esse bairro, brigo por ele entendeu. Sei lá, me sinto uma guardiã aqui do bairro. 
 
9. [...] nós estamos no centro da cidade, as coisas mais perto [...] o VLT deveria ser um 
preço mais razoável para o morador. 
 
10. eu adoro meu bairro [...] Eu acho aqui o lugar mais seguro, aqui é tranquilo, graças a 
Deus. 
 
11. Muito bem, muito bem, graças a Deus nascido e criado aqui [...] porque está tranquilo, 
estou aqui assistindo Sr. Fulano varrendo a rua, a Sra Sicrana sentada ali tranquila. 
 
12. Eu me sinto bem nesse bairro, não tem nenhum problema. Essa coisa social que existe 
da degradação em todos os níveis está em todo lugar. Só que aqui tem um agravante, mas 
assim para quem é morador da localidade, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu, por 
exemplo, a minha loja aqui ninguém assalta porque eu sou morador aqui há tanto tempo. 
Então assim, não sei se isso é ruim ou bom. Mas quanto a ser morador daqui eu não tenho 
nenhum problema [...] Primeiro o aspecto, perto de tudo. Eu moro no centro da cidade. 
Segundo, no aspecto cultural, que eu valorizo muito a cultura, essa área histórica. Eu me 
sinto muito bem morando numa área histórica como essa e eu procuro me aprofundar nessa 
coisa da história do meu bairro. Pra mim isso é importante. 
 
13. Olha a gente sempre tira a ideia pelos outros bairros e eu acho que me sinto 
privilegiado, apesar da gente morar próximo a uma comunidade né? Primeira comunidade 
do Rio de Janeiro é o morro da Providência, mas o local para mim eu acho tranquilo, até 
mesmo com relação a zona sul porque hoje em dia lá naquela comunidade lá Tabajara, 
Copacabana e tal até lá o negócio está pegando. Antigamente era mais seguro porque lá 
era o espelho do Rio de Janeiro Zona Sul, Ipanema, Copacabana, Botafogo tinha mais 
segurança, a polícia militar atuava mais, mas agora nem ela está conseguindo resolver esse 
problema da violência [...] A proximidade do centro. Você vai aqui no centro comercial, na 
Av. Rio Branco, Presidente Vargas a pé, em 20 minutos você chega lá. Então eu trabalho há 
muitos anos no centro e dá para vir aqui em casa [...] almoçava e voltava tranquilamente e 
ajudou muito [...] é um bairro muito bom próximo ao centro da cidade. Até mesmo pra você 
procurar uma colocação no trabalho, quando você cita que mora no centro, no bairro da 
Gamboa é um ponto a mais pra você por ser próximo do centro [...] isso ajuda bastante. 
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14. Um bairro bom de morar, moradia boa [...] vai pro trabalho volta normal, não acontece 
nada. Esse tempo todo que eu moro aqui, graças a Deus nunca aconteceu nada comigo, 
nem com minha família entendeu. Gosto de morar aqui pela segurança. 
 
15. Eu me sinto muito satisfeita, feliz, nós temos alguns probleminhas aqui, mas eu gosto, é 
um bairro tranquilo, calmo. Todo mundo se conhece, todo mundo fala com todo mundo, eu 
gosto muito de morar aqui. Depois que teve o Boulevard [...] melhorou tem lugar para 
passear, levar as crianças. Ótimo! 
 
16. Feliz! Eu adoro, eu amo morar no Centro [...] pela localização, facilidade que tem, muitas 
coisas eu faço a pé, tudo eu resolvo aqui pelo centro mesmo, e o bairro é agradável [...]. 
 
17. Eu me sinto muito bem porque realmente eu não sou filho do Rio de Janeiro, eu não 
nasci no Rio, eu venho do Maranhão e já estou aqui há 35 anos e ao chegar no Rio de 
Janeiro foi o primeiro local que eu me estabilizei. Para mim é um dos melhores bairros do 
Rio de Janeiro [...] é um dos bairros mais antigos do Estado com suas estruturas bem antiga 
à moda portuguesa, casarões. E cada dia que passa, cada ano que passa fica melhor, 
porque já teve um bairro muito sujo e agora com a revitalização no cais do porto melhorou 
muito a Gamboa. 
 
18. Bem [...] porque é no centro da cidade, é perto de tudo. Quando eu vim morar aqui eu 
tinha 15 anos de idade, tô com 57. Já fui para vários lugares, mas não acostumo, aí volto 
pra cá. Casei, tive meus filhos tudo aqui no centro da cidade [...] agora com essa reforma 
que foi feita ficou melhor pra gente né? Foi feita aqui atrás o porto Maravilha. Ficou bem 
melhor, porque a gente não tinha essa área de lazer toda, agora tem pra gente passear. 
 
19. Eu gosto muito daqui [...] agora melhorou muito né? Bom para divertimento, tem seus 
pós e contras, mas eu gosto assim mesmo, aprendi a gostar [...] tem o Aquário, esse porto 
novo agora, a praça Mauá. 
 
20 É meio que um privilégio morar no centro, mas, contudo, é muito complicado porque eu 
moro próximo a comunidade [...] é bom e é ruim ao mesmo tempo [...] eu moro perto de 
tudo, mas em relação à comunidade, tráfico, essas coisas, é complicado porque às vezes 
inibe a minha ida e vinda sabe, sair do bairro, sair daqui para qualquer outro lugar. Então, é 
um privilégio, mas, contudo, tem suas dificuldades e tal, mas como qualquer outro bairro 
também né?  
 
21. O pessoal aqui é tranquilo, os moradores são legais tudo gente boa [...] Comércio perto, 
condução boa, o VLT, tem tudo aqui.  
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Sentimento de satisfação; sentimento de segurança e tranquilidade. 
 
2. Sentimento de satisfação; sentimento de pertencimento e de identidade com o local; 
destaca a localidade como ponto positivo, acesso aos serviços. 
 
3. Sentimento de satisfação; sentimento de pertencimento e de identidade com o local. 
 
4. Sentimento de satisfação; sentimento de satisfação; sentimento de pertencimento e de 
identidade com o local; destaca a localidade como ponto positivo, acesso aos serviços. 
 
5. Sentimento de satisfação; sentimento de tranquilidade. 
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6. Sentimento de satisfação; sentimento de tranquilidade; destaca a localidade, proximidade 
aos serviços mais importantes da sua vida prática. 
 
7. Retrata uma insatisfação presente diante a uma situação passada melhor; relaciona a 
revitalização a mudanças na aparência, mas destaca um aumento na falta de segurança. 
 
8. Retrata uma insatisfação passada diante a uma situação presente melhor; sentimento de 
satisfação; sentimento de pertencimento e de identidade com o local. 
 
9. Sentimento de satisfação; destaca a localidade como ponto positivo, acesso aos serviços; 
serviços oferecidos muito caros, problema para o acesso dos moradores. 
 
10. Sentimento de satisfação; sentimento de segurança. 
 
11. Sentimento de satisfação; sentimento de segurança e tranquilidade; sentimento de 
pertencimento e de identidade com o local; convivência. 
 
12. Sentimento de satisfação; sentimento conflituoso quanto a segurança; destaca a 
localidade como ponto positivo; destaque ao aspecto histórico e cultural do bairro. 
 
13. Sentimento de privilégio; destaca a localidade como ponto positivo. 
 
14. Sentimento de satisfação; sentimento de segurança. 
 
15. Sentimento de satisfação; sentimento de tranquilidade; sentimento de pertencimento; 
familiaridade entre as pessoas; destaca a revitalização como algo muito positivo (trouxe 
inúmeros benefícios); boa convivência. 
 
16. Sentimento de satisfação; destaca a localidade como agradável. 
 
17. Sentimento de satisfação; destaca características da arquitetura histórica do bairro; 
destaca a revitalização como algo muito positivo.  
 
18. Sentimento de satisfação; destaca a localidade como ponto positivo; destaca a 
revitalização como algo positivo. 
 
19. Sentimento de satisfação; destaca a revitalização como algo muito positivo. 
 
20. Privilégio; sentimento conflituoso quanto a satisfação devido a localidade (+) e a falta de 
segurança (-). 
 
21. Sentimento de tranquilidade; cita relações interpessoais como ponto positivo; destaca a 
localidade como ponto positivo, acesso aos serviços. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. ----------------------- 
2. ----------------------- 
3. Já é de raiz. 
4. Tenho raiz aqui. 
5. ----------------------- 
6. ----------------------- 
7. ----------------------- 
8. Sei lá, me sinto uma guardiã aqui do bairro. 
9. ----------------------- 
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10. ---------------------  
11. Nascido e criado aqui. 
12. ---------------------- 
13. ---------------------- 
14. ---------------------- 
15. ---------------------- 
16. ---------------------- 
17. ---------------------- 
18. ---------------------- 
19. Tem seus pós e contras, mas eu gosto assim mesmo, aprendi a gostar. 
20. ---------------------- 
21. ---------------------- 
 
 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 
 
Expressões-chave (ECs) 
 
1. Me sinto bem. 
 
2. É um lugar bom né de se viver. Porque fica no centro da cidade, e as pessoas são 
simpáticas. E tudo é fácil de chegar. [...] sempre quando tem tiro eu tenho medo de ir para 
casa ou quando eu vou para casa eu sempre sou parado. [...]. Mas, em compensação eu 
gosto do morro da Providência, né. Falta ainda muita coisa, falta estrutura ehh na questão 
de atender os jovens na comunidade. [...] saber que o nosso morro é o primeiro morro né do 
Rio de Janeiro. Me sinto honrado, apesar dos problemas que temos, né. 
 
3. Tem que aceitar né, se sentir bem querendo ou não, tem que se sentir bem. A gente faz o 
bairro, não o bairro faz a gente. As pessoas, entendeu...em qualquer lugar tem problemas. 
Confusão, tiroteio, tem essas coisas. 
 
4. Estou morando em um dos lugares mais importantes da cidade em questão da história. 
 
5. Me sinto bem, a gente tem que saber é conviver né com as pessoas. Não conheço 
ninguém, vamos dizer assim, a gente vive no trabalho da gente [...] 
 
6. Eu me sinto bem. [...] eu gosto de morar aqui [...] as coisas são tudo mais perto, farmácia, 
mercado, tudo pertinho condução. 
 
7. Tem coisas que são boas, e tem outras que não é. Eu moro muito lá em cima, [...] Tem 
algumas dificuldades, mas se a gente está morando e não tem outra opção de morar em 
outro canto, a gente tem que dar graças a Deus e morar aí mesmo. Tenho minha casinha 
própria aí mora aí mesmo. [...] Porque é bem perto da cidade, [...] não preciso nem de 
transporte. 
 
8. Ultimamente está meio perigoso né, violência né, [...] falta ônibus, diversas coisas, nós 
estamos vivendo largados aqui sem perspectiva nenhuma de melhora. Só melhorou no 
Boulevard Olímpico que eles fizeram a reforma. 
 
9. Eu me sinto bem tá, porque lá é onde está a minha história, [...] já tenho 51 anos de morro 
da Providência, [...] cheguei em 1968. [...]. Então eu só tenho para falar as coisas boas, 
porque negativa, a gente deixa para trás, vamos falar de positiva. 
 
Ideais Centrais (ICs) 
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1. Sentimento de satisfação. 
 
2. Sentimento de satisfação; destaca a localidade como ponto positivo; destaca como 
pontos negativos questões relacionadas a segurança e problemas com a infraestrutura.  
 
3. Sentimento de conformidade; destaca como ponto negativo problemas com a segurança 
(tiroteio). 
 
4. Sentimento de satisfação; destaca o privilégio de morar em uma região de grande 
importância histórica da cidade do Rio de Janeiro. 
 
5. Sentimento de satisfação; destaca a convivência com as pessoas como elemento 
fundamental.  
 
6. Sentimento de satisfação; destaca a localidade como ponto positivo; 
 
7. Ponderação em relação os pontos positivos e negativos; sentimento de conformidade por 
falta de opção; destaca como ponto positivo a proximidade do centro da cidade. 
 
8. Sentimento de insatisfação; destaca alguns problemas ligados aos serviços, a segurança 
e a infraestrutura. Destaca melhora só no Boulevard Olímpico. 
 
9. Sentimento de satisfação; sentimento de pertencimento. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. ----------------------- 
2. ----------------------- 
3. Tem que aceitar né, se sentir bem querendo ou não, tem que se sentir bem. A gente faz o 
bairro, não o bairro faz a gente. 
4. O morro da Providência é a primeira favela. 
5. ----------------------- 
6. ----------------------- 
7. A gente tem que dar graças a Deus e morar aí mesmo. 
8. ----------------------- 
9. lá é onde está a minha história. 
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APÊNDICE C 
 

PERGUNTA 2 – ECs, ICs e ACs 

 

SAÚDE 
Expressões-chave (ECs) 
 
1. Eu acho que essas obras só precisam ter conservação, manutenção. 
 
2. Ficou bom, acabou com a bandidagem. Outra coisa também, alagamento tinha muito, 
acabou também. Ainda tem, mas tá bem melhor, entendeu? 
 
3. Olha, eu achei que melhorou né? Do jeito que era, melhorou, embora tenha muita coisa. 
Por exemplo, chuva forte, enchia, às vezes continua enchendo, mas melhorou. 
 
4. [...] está faltando muitas coisas ainda que deixaram a desejar, mais lazer [...] investiram 
muito dinheiro nesses hotéis que não estão faturando nada né? Então, o que que acontece, 
só faltou sair o básico para a comunidade [...] você está vendo o escândalo que está dando 
aí, eu já sabia que ia acontecer, mas só que a gente aqui fica sem nada [...] tem uma coisa 
errada [...] tem a baía de Guanabara que é aberta [...] é muito perigoso ter que levar as 
crianças e tem que ficar atento [...]. final de semana aqui é morto, é só boate, pessoal 
ganhando dinheiro e os moradores mesmo [...] gente pensava que isso aí ia ser mil 
maravilhas, mas não é [...] essa foi a primeira obra que teve que encheu os moradores de 
esperança. 
 
5. Foi ótimo, ficou bom, só que não tem conservação então vai quebrando tudo, 
depredando. O ruim é esse. 
 
6. Muito bom, como moradora realmente foi um marco [...] aqui era horrível, o bairro jogado 
às traças [...]. 
 
7. As mudanças em termo de organização vieram a melhorar, valorizar o bairro. Agora, o 
importante é ter um político a altura que pelo menos conserve. 
 
8. Maravilhosa! A praça Mauá então, é tudo de bom que eles fizeram, muito bom mesmo. 
[...] essa nova praça Mauá foi tudo na vida da gente. 
 
9. Olha ficou bom, só que não terminaram essas obras [...] falta um monte de serviço que 
não fizeram. 
 
10. Ficou uma coisa assim mais atrativa, para que outras pessoas que não conheciam 
passam a frequentar mais o bairro né? Isso daí teve uma melhoria [...] ainda tem que 
melhorar a urbanização; por exemplo, nas chuvas, quando chove tem alguns problemas 
sérios de enchente e também no que tange os asfaltos [...] não está havendo manutenção. 
Não é só fazer, é dar continuidade, fazer a manutenção do dia a dia. É isso que vejo, mas 
por outro lado tem seu lado positivo, atraiu mais no que tange a economia, conhecimento do 
bairro. As pessoas passaram a conhecer melhor o bairro da Saúde que é um bairro 
histórico. 
 
11. Ah...ficou bom, praticamente nem me lembro mais, porque quando estavam fazendo 
obra aqui eu trabalhava à noite, eu quase nem via [...] mas melhorou, melhorou! 
 
Ideias Centrais (ICs) 
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1. Destaque para necessidade de conservação e manutenção. Observações exclusivas da 
operação Porto Maravilha. Não fala nada sobre obras anteriores. 
 
2. Sentimento de satisfação. Destaque para a melhoria associada à segurança e aos 
problemas de alagamentos na região. Observações exclusivas da operação Porto 
Maravilha. Não fala nada sobre obras anteriores. 
 
3. Sentimento de satisfação; Destaque para a melhoria associada fundamentalmente aos 
problemas de alagamentos na região (aponta que o problema não foi solucionado). 
Observações exclusivas da operação Porto Maravilha. Não fala nada sobre obras 
anteriores. 
 
4. Sentimento de satisfação. Aponta diversos problemas como resultado da obra: assimetria 
entre o investimento e o retorno para a comunidade local. Observações exclusivas da 
operação Porto Maravilha. Aponta que não houve/não se lembra de obras anteriores ao 
Porto Maravilha. 
 
5. Sentimento de satisfação; Destaque para necessidade de conservação e manutenção. 
Observações exclusivas da operação Porto Maravilha. Aponta que não houve/não se lembra 
de obras anteriores ao Porto Maravilha. 
 
6. Sentimento de satisfação. Aponta que não houve/não se lembra de obras anteriores ao 
Porto Maravilha. 
 
7. Destaque para a melhoria associada à valorização da região. Destaque para necessidade 
de conservação. Não fala nada sobre obras anteriores. 
 
8. Sentimento de satisfação (com ênfase). Aponta que não houve/não se lembra de obras 
anteriores ao Porto Maravilha. 
 
9. Sentimento de satisfação. Falta de conclusão das obras. Aponta como obra só as 
escadas que uma deputada fez no bairro. 
 
10. Sentimento de satisfação; tornou a região mais atrativa; fomentou a economia da região; 
necessidade de melhoria na infraestrutura (problemas relacionados a enchentes). Destaque 
para necessidade de manutenção. Aponta as obras de moradias da caixa econômica para 
pessoas de baixa renda, o plano PAR (Programa de Arrendamento Residencial) e FAR. 
 
11. Sentimento de satisfação. Aponta que não houve/não se lembra de obras anteriores ao 
Porto Maravilha. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. ----------------------- 
2. acabou com a bandidagem. 
3. ----------------------- 
4. Eles pensam que aqui não tem morador // essa foi a primeira obra que teve que 
encheu os moradores de esperança // gente pensava que isso aí ia ser mil maravilhas, 
mas não é. 
5. ----------------------- 
6. Aqui era horrível, o bairro jogado às traças. 
7. ----------------------- 
8. Essa nova praça Mauá foi tudo na vida da gente. 
9. ----------------------- 
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10. --------------------- 
11. --------------------- 

GAMBOA (parte baixa) 
 

Expressões-chave (ECs) 
 
1. Para mim, eu acho que nós tivemos benefícios e prejuízos [...], mas assim, tirando isso, o 
turismo está maior. 
 
2. Eu esperava mais da mudança que aconteceu. Tudo bem, melhorou. Melhora sempre é 
uma melhora, mas o povo esperava mais [...] inclusive, quando montaram ali o “meu Porto 
Maravilha”, você podia chegar lá pôr a digital que você via mudanças que não vejo hoje por 
exemplo ruas bonitas, também acreditei na segurança que não aconteceu né? [...] teve uma 
melhorzinha sim, mas nem em todo local. Algumas partes está um pouco abandonada, 
entendeu? 
 
3. Para mim ficou legal, ficou bom. Mudou um pouco o bairro, deu mais aparência. 
 
4. Pra mim não adiantou muita coisa não [...] nós que moramos aqui não podemos usufruir 
nada, se quiser temos que pagar que nem turistas. E aqui, só o que subiu muito foi o aluguel 
pensando que o bairro ia ter uma melhoria boa aí, e não aconteceu foi nada. Tiraram foram 
as conduções de ônibus que tinha aqui tudo. 
 
5. Ahh...isso foi muito bom! Muito bom pra mim e para todos os moradores [...] depois que 
foi revitalizado isso aqui melhorou muito [...] agora não, agora eu me sinto zona sul! 
 
6. Tudo pra mim está bom, não tem nada diferente pra mim [...] gostava muito e agora então 
melhorou 100% mais né? Muito bom! 
 
7. Bom né? Para todos os moradores, aqui é bom. A gente tem várias coisas de lazer. 
 
8. ----------------- (*) 
 
9. Muito bom! Gostei. 
 
10. Lindo, lindo, divino e maravilhoso! Agradeço ao Eduardo Paes que fez essa obra enorme 
[...] a gente pode caminhar tranquila, nunca fui assaltada. 
 
11. Para mim fica bom. O VLT muito bom, muito tranquilo, isso aí. 
 
12. Existe uma parte da Gamboa aqui, que é essa área mais próxima do morro, que não foi 
feito nada. Foi feito coisas numa área que era importante para a indústria. A gente aqui não 
é muito burro demais e consegue enxergar isso. 
 
13. O projeto que tinha aqui era para ser um projeto mais ampliado do que é hoje [...] é uma 
área que era para estar mais desenvolvida do que está agora [...] até que melhorou 
bastante, mas era para estar melhor ainda. 
 
14. Mudou muita coisa. Mas mudança, mudança...a praça do mesmo jeito, quadra para as 
crianças, totalmente bagunçada, do mesmo jeito [...] pra dizer [...] Ahh...teve melhoria, não vi 
nada, não vi nada entendeu? 
 
15. Pra mim, é visto assim como uma melhoria no bairro porque a gente aqui não tem muita 
opção [...] melhorou por um lado né? A gente teve outras coisas como a área de lazer [...]o 
que eu achei ruim foi o aumento do aluguel entendeu? Pra gente que mora aqui, o VLT, eles 
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acharam que melhorou o bairro, continua a mesma coisa [...] algumas coisas melhoraram 
sim porque tem uma área de lazer, tem um lugar para levar as crianças, mas outras coisas 
prejudicaram a gente que mora aqui [...] a obra que eles fizeram foi do Teleférico, teve a 
obra que fizeram do outro lado da central. 
 
16. Foi ótimo [...] teve essa revitalização toda aí do porto que foi bem interessante pra gente 
que é proprietário de imóveis aqui na região. Aumentou bastante os valores dos imóveis, 
então foi bom isso pra gente. 
 
17. Eu acredito que melhorou muito os transportes. Fizeram uma grande obra, o VLT passa 
no centro do bairro, e para os moradores ficou muito bom. 
 
18. Pra mim ficou bom! Não tenho o que reclamar. 
 
19. Pra mim ficou maravilhoso! Gostei muito. 
 
20. Ficou maravilhoso, porque antes a gente tinha uma visão do bairro muito acabada [...] 
melhorou 50% em relação a infraestrutura, em relação a você se locomover através do VLT 
ficou bem mais fácil [...] hoje tem muito mais turistas, visitados por muito mais gente [...] eu 
achei que ficou maravilhoso, apesar de ter ainda muitas mudanças para acontecer [...] teve 
algumas obras aqui perto do hospital dos Servidores [...] teve o teleférico também, que foi 
uma obra muito grande. 
 
21. Está ótimo, excelente, bom! Trouxe benefícios. 
 
(*) A resposta desse morador não forneceu dados. 
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Ponderação entre as vantagens e desvantagens. Aumento do turismo na região. 
 
2. Ponderação entre as vantagens e desvantagens. Foi insuficiente, tendo em vista o projeto 
inicial. Aponta que antes do Porto Maravilha tiveram poucas e pequenas obras. 
 
3. Destaque para as vantagens. Revitalização da região. Aponta que não houve/não se 
lembra de obras anteriores ao Porto Maravilha. 
 
4. Destaque sobretudo das desvantagens. Falta de acesso da população local às 
benfeitorias. Aumento dos aluguéis. Aponta que antes do Porto Maravilha tiveram obras, 
poucas obras. 
 
5. Destaque para as vantagens. Aponta que não houve/não se lembra obras anteriores ao 
Porto Maravilha. 
 
6. Destaque para as vantagens. Não aponta nada sobre obras anteriores ao Porto 
Maravilha. 
 
7. Destaque para as vantagens; opções de lazer. Aponta que houve obras anteriores, mas 
não como a do Porto Maravilha. 
 
8. Destaca a mudança cultural do bairro, não as mudanças referentes às obras. 
 
9. Satisfação. Não aponta nada sobre obras anteriores ao Porto Maravilha. 
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10. Destaque para as vantagens. Aumento da sensação de segurança. Aponta que não 
houve/não se lembra de obras anteriores ao Porto Maravilha. 
 
11. Satisfação. Destaque para as vantagens. Opções de transporte; tranquilidade. Aponta 
que não houve/não se lembra de obras anteriores ao Porto Maravilha. 
12. Vantagens para o setor empresarial, nenhuma vantagem para a população local. Não 
aponta nada sobre obras anteriores ao Porto Maravilha. 
 
13. Destaque para as vantagens, no entanto, pondera-se que os avanços poderiam ter sido 
maiores. Aponta a Vila Olímpica da Gamboa e a Cidade do Samba como obras anteriores 
ao Porto Maravilha. 
 
14. Destaques para as desvantagens. Na verdade, sem percepção de mudanças positivas, 
principalmente para os moradores. Aponta que não houve/não se lembra obras anteriores 
ao Porto Maravilha. 
 
15. Ponderação entre as vantagens e desvantagens. Aumento das áreas de lazer, contudo 
aumento do custo de vida na área. Não aponta obras anteriores ao Porto Maravilha. 
 
16. Satisfação. Vantagens para quem é proprietário de imóveis na região (aumento dos 
aluguéis). Aponta que não houve/não se lembra de obras anteriores ao Porto Maravilha. 
 
17. Destaques para as vantagens; opções de transporte. Não aponta obras anteriores ao 
Porto Maravilha. 
 
18. Satisfação. Aponta que não houve/não se lembra de obras anteriores ao Porto 
Maravilha. 
 
19. Satisfação. Aponta que não houve/não se lembra de obras anteriores ao Porto 
Maravilha. 
 
20. Destaques para as vantagens; opções de transporte, infraestrutura; aumento do turismo 
na região. Não aponta obras anteriores ao Porto Maravilha. 
 
21. Satisfação. Destaque para as vantagens. Aponta a Cidade do Samba como obras 
anteriores ao Porto Maravilha. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. ----------------------- 
2. ----------------------- 
3. mudou um pouco o bairro né? deu mais aparência. 
4. ----------------------- 
5. agora eu me sinto na zona sul. 
6. ----------------------- 
7. ----------------------- 
8. ----------------------- 
9. ----------------------- 
10. --------------------- 
11. --------------------- 
12. A gente aqui não é muito burro demais e consegue enxergar isso. 
13.---------------------- 
14. --------------------- 
15. --------------------- 
16. --------------------- 
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17. --------------------- 
18. --------------------- 
19. --------------------- 
20. --------------------- 
21. --------------------- 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 
 
Expressões-chave (ECs) 
 
1. Ah, tá bom. Trouxe mais turistas né? 
 
2. Eu acho muito bom, entendeu? Acho úteis todas as obras que foram pensadas no 
deslocamento [...] das pessoas [...] isso ajudou bastante a desenvolver o turismo e a 
atividade local ne? [...] a questão do VLT que agora não tem ônibus passando para a zona 
sul, isso prejudica diretamente alguns moradores [...] o teleférico não funciona [...] poxa foi 
tirado nosso local de lazer para ser criado isso e depois abandonar entendeu? [...] se quer 
fazer mudanças na nossa região [...] tem que contatar o povo, perguntar o povo o que 
precisa de melhoria. E isso nunca aconteceu, nunca aconteceu! Eu acho maravilhoso toda 
essa criação que fizeram dos museus, do centro, a revitalização, da praça Mauá, isso é 
lindo, maravilhoso entendeu? O comércio cresceu, as coisas cresceram, tá mais vivo o 
nosso local, mas ainda precisa ser melhorado muito coisa. 
 
3. É para melhor né? Tem que ser para melhor, pior já chega! (o teleférico) [...] Ahhh...minha 
filha não foi a frente, a gente estava esperando um retorno, não veio nada de retorno até 
hoje, era uma mão na roda pra gente. 
 
4. Bom, essas transformações a gente já sabia que não era para melhorar a vida do 
morador [...] a gente perdeu um grande número de linhas de ônibus que passavam aqui, [...] 
para ter que usar o VLT que não atende todos os lugares onde se passava os ônibus e 
pegando ele tem que pagar uma outra passagem [...] a gente está meio que abandonado. 
Na época da construção do VLT muito comércio fechou porque a construção demorou mais 
de um ano. Os comércios não conseguiram subsistir [...] não foi um projeto realmente 
articulado, discutido, participativo com os moradores e dos moradores. Foi algo muito na 
ânsia para atender os megaeventos, copa e olimpíadas e não teve participação popular. No 
morro da Providência houve muitas remoções, era para haver mais, não houve por que 
houve uma resistência. A praça Mauá hoje em dia está diferente, esta bonita sendo que em 
cima disso tudo, de todo esse desrespeito [...] o porto Maravilha que está em execução, que 
são 15 anos, começou em 2009 então termina em 2024, então ele ainda tem alguns milhões 
aí para colocar as coisas pra funcionar, o teleférico está parado que a gente já sabia. Um 
grande grupo de resistentes da Providência e o fórum comunitário do Porto que foi um grupo 
de moradores com a universidade que se discutia quase semanalmente toda essa 
transformação que o Porto estava prevendo ter, a gente já sabia que o teleférico ia ser 
criado e ia parar depois [...] a cidade virou uma cidade comercial, se negociava com os 
empresários obras, que obra dá dinheiro e dinheiro é desviado pra depois dessa forma fazer 
corrupção, eu falo nada planejado, mas na verdade é tudo planejado. Planejado pra não dar 
certo para a população, mas dá certo para os empresários, para os banqueiros, para os 
donos das empresas de ônibus e para os políticos corruptos, que são quase a maioria. 
 
5. (o teleférico) uma obra que Deus me livre! Precisava muito voltar aquilo ali. A gente ia pra 
Central ali na nossa gaioleira. Coisa melhor do mundo, eu gostava [...] o VLT coisa mais 
horrível, Deus me livre! Haja dinheiro perdido! 
 
6. Pra mim ficou bom. Eu gostei, eu gostei das mudanças. 
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7. Muito bom, principalmente agora [...] foram boas para o bairro, estão sendo muito boas. 
Tem aí outras melhorias que teve como a Praça Mauá, o museu do Amanhã tudo isso é 
uma coisa boa, grandes atividades para as pessoas. 
 
8. Chato né, para o morador que estava esperando algo melhor e no final de todas as obras, 
não aconteceu nada no bairro. 
 
9. As obras pra mim foram positivas, apesar que não deram continuidade como teleférico 
que é um ponto turístico onde eu trabalho. Se tivesse funcionando, eu estaria bombando, 
faturando né? [...] participei em 94 da obra de saneamento básico no governo de Marcelo 
Alencar [...] depois veio o favela bairro [...] teve uma boa mudança aqui no bairro. Esse 
bairro estava esquecido [...] eu fico triste de saber que tem gente querendo parar o VLT que 
é um meio de transporte bom [...] o restaurante popular e agora também pararam o poupa 
tempo [...] porque era para dar continuidade e não parar. Eu acho que tudo que favorece a 
população parece que eles dão um jeito de parar. 
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Sentimento de satisfação. 
 
2. Sentimento de satisfação. Aponta diversos problemas como resultado da obra: assimetria 
entre o investimento e o retorno para a comunidade local. 
 
3. Sentimento de satisfação. Destaque para necessidade de conservação e manutenção. 
 
4. Sentimento de insatisfação. Aponta diversos problemas como resultado da obra: 
assimetria entre o investimento e o retorno para a comunidade local. 
 
5. Sentimento de insatisfação. Aponta diversos problemas como resultado da obra: 
assimetria entre o investimento e o retorno para a comunidade local. 
 
6. Sentimento de satisfação. 
 
7. Sentimento de satisfação. Aponta exclusivamente para os aspectos positivos. 
 
8. Sentimento de insatisfação. Aponta para problemas, resultado da obra. 
 
9. Sentimento de satisfação. Falta de conclusão das obras. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. ----------------------- 
2. ----------------------- 
3. tem que ser para melhor, pior já chega. 
4. ----------------------- 
5. Uma obra que Deus me livre. 
6. ----------------------- 
7. ----------------------- 
8. ----------------------- 
9. Eu sou uma pessoa que não deixo nada me derrotar. 
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APÊNDICE D 
 

PERGUNTA 3 – ECs, ICs e ACs 
 

SAÚDE 
 

Expressões-chave (ECs) 
 
1. Vem muito turistas aí por causa desse projeto. Acho que dá mais vida para o bairro, dá 
mais renda para os comerciantes. É uma coisa boa, de alto nível! 
 
2. Acho que, para mim, foi mais caça níquel entendeu? A única coisa que adiantou foi o 
VLT, o resto não adiantou nada. Para mim, não adiantou nada. Foi mais negativo. 
 
3. Eu acho que foi bom, entendeu? Eu acho que foi bom projeto [...] não tinha nada aqui, era 
muito parado. 
 
4. Não foi bom não, não está sendo bom [...] esqueceram do morador entendeu? [...] A 
gente sabe que isso tudo é jogada empresarial e ficou muito ruim principalmente o 
transporte quem não tem condições de pagar o VLT [...] eu não vi nada de legal [...] não é 
um material de primeira, fizeram só uma maquiagem né? 
 
5. Acabou né? Foi uma pena, porque bem ou mal eles estavam sempre aqui conservando, 
limpando [...] agora está tudo abandonado, não tem conservação mais, esse que é o 
problema. 
 
6. Bom, mas tem o lado positivo e o lado negativo. Acho mais positivo. 
 
7. O Porto Maravilha em si em relação ao projeto foi bom, foi legal. 
 
8. Mais ou menos, às vezes ele deixa a desejar [...] agora não fazem mais aí, a gente tem 
que ligar para o 1746, eles nunca veem [...] o Porto Maravilha não é mais como era antes da 
inauguração. 
 
9. Eu acho ótimo! Só falta um belo supermercado que eles tinham que colocar aqui pra 
gente, que não tem. Foi mais positivo foi, limpou muito lá embaixo. 
 
10. O projeto porto Maravilha faltou dar continuidade, mais comércio, mais moradias, [...] 
cadê mercado de ponta? [...] quer dizer, para o morador ele não tem opção [...] você tem o 
museu, quem é morador do bairro tem a gratuidade os dois [..] mais positivo. 
 
11. O porto Maravilha está bom [...], mas não nivelaram a rua direito [...] fizeram tudo 
correndo por causa da Olimpíada. 
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Percepção positiva do projeto. Mais turistas, e, portanto, mais vida na região. Mais renda 
para os comerciantes. O projeto Porto Maravilha contribui para o turismo. 
 
2. Percepção negativa do projeto (caça níquel). VLT como único ponto positivo. 
 
3. Percepção positiva do projeto. Antes do projeto não havia nada na região. 
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4. Percepção negativa do projeto. Nenhuma ou pouquíssima vantagem para o morador (se 
esqueceram do morador). Vantagem apenas para os empresários que investiram na região. 
 
5. Percepção positiva do projeto. Falta de ações de conservação. Aponta que o Projeto 
acabou. 
 
6. Percepção sobretudo positiva. 
 
7. Percepção positiva. 
 
8. Ponderação entre pontos positivos e negativos. Percepção de descontinuidade das ações 
do Porto Maravilha. O porto Maravilha não é mais o mesmo. 
 
9. Percepção sobretudo positiva. Destaque para limpeza da região (lá embaixo). 
 
10. Percepção sobretudo positiva, com destaque aos pontos negativos. Poderia ter gerado 
mais ações positivas para a comunidade (comércio, moradia). 
 
11. Percepção sobretudo positiva. Pressa na execução das obras devido às Olimpíadas. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. É uma coisa boa, de alto nível. 
2. Foi mais caça níquel entendeu!? 
3. ----------------------- 
4. Esqueceram do morador // não é um material de primeira, fizeram só uma maquiagem. 
5. ----------------------- 
6. ----------------------- 
7. ----------------------- 
8. ----------------------- 
9. ----------------------- 
10. --------------------- 
11. --------------------- 
 
 

GAMBOA (parte baixa) 
 
Expressões-chave (ECs) 
 
1. Positivo, não para os moradores. 
 
2. Em algumas partes foi sim, foi bom [...] eu esperava mais [...] quando começou, 
principalmente as olimpíadas de 2016, a cidade ficou maravilhosa, mas depois acabou as 
olimpíadas, acabou o problema da copa, aí deu uma “recuadazinha” [...] Com a segurança 
não tem jeito, você não está seguro, quando você sai de casa [...] as pessoas estão em 
casa entocados com medo de sair nas ruas [...] mas no mais está bom com certeza. 
Melhorar, melhorou! Eu conheci a perimetral, embaixo dela muito abandonada e hoje tem 
uma visão bem melhor. 
 
3. Não conheço. Em relação as obras foram boas, mas a coleta de lixo foi péssima. 
 
4. Pra mim não fede e nem cheira. Não vi benefício nenhum pra mim. 
 



151 
 

5. Eu achei bom, achei muito bom, só que agora estão relaxando. Aqui tinha muita planta 
sabe, tudo muito bem arrumado [...], mas está cheio de mato, já largaram de mão [...] 
começou bem, ótimo, uma beleza, mas agora não, relaxaram. Já está tudo ficando feio. 
 
6. Eu como gosto de tudo né? O Rio de Janeiro continua lindo de qualquer jeito ele 
chovendo ou com sol. 
 
7. Muito bom também, muito bom! Porque traz coisas para os moradores, não só para o 
turismo né? mas fica isso para os moradores [...] foi muito bom essa reforma aí. 
 
8. O lugar carecia de uma reforma gigantesca [...] eles não conseguiram fazer as reformas 
principais de escoamento [...] esse lado de cá, está todo comprometido com a questão do 
esgoto e águas fluviais [...] VLT que não serve muito [...] o Boulevard é fantástico, eu 
gostaria muito que todo esse embelezamento para nós moradores principalmente, porque a 
gente precisa, a gente carece de paisagismo, de mais reformas nas fachadas [...] reformar 
uma fachada é muito caro e quem mora aqui é pobre, é diferente desse pessoal que vem 
imigrando pra cá, que vem com grana para comprar casa velha barata para reformar [...] é 
diferente e eu não quero vender minha casa para esse pessoal. 
 
9. Ótimo, uma mudança ótima, fizeram muita coisa boa, não tenho nada a reclamar. 
 
10. Melhor coisa que aconteceu aqui nesse bairro. 
 
11. Foi muito bom, melhorou muito. 
 
12. [...] é lógico que toda mudança no sentido de melhoria, principalmente para a 
comunidade, isso é bom [...] pessoas que investiram, supervalorizaram, acharam que ia ser 
de uma forma diferente só que só beneficiou uma área, uma outra área ficou do mesmo jeito 
que sempre foi [...] não houve uma preocupação em melhorar a comunidade [...] tem o 
espaço empresarial que foi feito ali, tudo lindo maravilhoso, esteticamente para o bairro 
maravilha, mas no sentido de corresponder a expectativa empresarial, os caras tomaram, 
foram fracassados. Agora a obra em si, toda mudança é boa. Tinha lugares que alagavam 
muito aqui [...] isso foi ótimo para todo mundo. 
 
13. [...] podia ser bem melhor, o projeto era bem melhor. Vamos dizer assim de uma nota de 
0 a 10, está 6,5, porque tem muita coisa para melhorar ainda [...] a rua que eu moro é bem 
tranquilo [...] eu moro na zona sul da Gamboa. 
 
14. Falando sincero, eu nunca fui para questionar isso aí entendeu? Bom ou ruim, para mim 
tanto faz, pode prosseguir entendeu? 
 
15. Sinceramente? Uma merda! Eles começaram muito bem e terminaram muito mal [...] pra 
mim é mesma coisa que nada o porto Maravilha [...] um bairro boêmio, tem música, tem 
tudo, tem sempre alguma coisa aqui. Um bairro ótimo de se morar, mas o pessoal esqueceu 
que isso aqui existe. 
 
16. Eu acho bom, foi importantíssimo pra gente. Sem ele, eu acho que nada disso que está 
acontecendo que aconteceu seria possível né? [...] a maioria dos que eu conheço são todos 
proprietários iguais a mim né, então assim, muitos permaneceram, mas teve alguns sim que 
moravam de aluguel tiveram sim que sair porque aumentou [...] quanto ao valor dos imóveis 
que foi bom, porque valorizou os imóveis para quem já tinha imóvel aqui. 
 
17. Foi um grande projeto. A prefeitura tinha que fazer mais pelo bairro, para os moradores. 
Mas o projeto foi muito bom, muito bom mesmo. 
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18. Bom, pra mim foi bom! Trouxe benefícios. Pra mim, foi bem positivo. 
 
19. Eu gostei. Ficou muito bom. Pra esse local aqui, ficou maravilhoso. Muita melhoria [...] 
Só no transporte, porque não tem ônibus mais por aqui, só o VLT para o Centro. 
 
20. Foi uma iniciativa muito bacana, funcionou, claro que como todos os projetos foi algo 
muito importante não só pra comunidade mas também para as pessoas que vinham de fora 
[...] enquanto eles estavam presentes as coisas funcionavam em relação a coleta de lixo, a 
vários outros projetos, eles iam nos morros tinha coletores dentro das favelas para coletar 
lixo e assim deu muito emprego às pessoas que não tinha acesso por falta de escolaridade 
essas coisas [...] é aquilo né tudo tem uma manutenção, um investimento, só que 
infelizmente não deu certo [...] trouxe muitas melhorias para o bairro, para comunidade [...] 
espero que eles continuem dando continuidade a esses projetos porque beneficia os pobres. 
 
21. Eu acho uma maravilha, entendeu? Show! 
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Destaca insatisfação. 
 
2. Percepção sobretudo positiva. Como ponto negativo, destaque para a falta de segurança. 
Melhorias percebidas com mais intensidade no período dos Jogos Olímpicos 2016 e no 
período da Copa do Mundo de 2014. Melhoria da paisagem da Zona Portuária após a 
derrubada da perimetral. 
 
3. Percepção sobretudo positiva. Como ponto negativo, destaque para problemas com a 
coleta de lixo. 
 
4. Indiferença, sem a percepção de benefícios para os moradores da região. 
 
5. Percepção sobretudo positiva. Como ponto negativo, destaque para falta de manutenção 
e abandono. 
 
6. Indiferença. Tudo continua bom. 
 
7. Percepção positiva. Destaque para benefícios para os moradores da região. 
 
8. Apontamento de pontos negativos da obra (escoamento, esgoto e águas fluviais, mazelas 
do VLT). Aponta que há interesse de pessoas exógenas na compra de imóveis antigos. 
 
9. Destaca satisfação. Ênfase em vantagens sem especificações ou detalhamento. 
 
10. Destaca satisfação. 
 
11. Destaca satisfação. Ênfase em vantagens sem especificações ou detalhamento. 
 
12. Percepção conflituosa. Destaca melhoria para a comunidade, mas em seguida aponta a 
falta de preocupação social do projeto, que este só beneficiou uma área, que não houve 
preocupação em trazer benefícios para a comunidade, e que inclusive, o setor empresarial 
experimentou fracasso econômico. No entanto, destaca ao final um benefício na 
infraestrutura da região (escoamento – regiões que alagavam após chuva forte, mas que 
não alagam mais). 
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13. Avaliação mediana dos impactos positivos das obras (nota de 0 a 10, está 6,5). 
Preocupação com a violência com destaque para segurança na área próxima ao batalhão 
da polícia militar. Sentimento de segurança por morar próximo ao batalhão da polícia 
 
14. Indiferença, sem a percepção de benefícios para os moradores da região. 
 
15. Destaca satisfação. Sem a percepção de benefícios para os moradores da região. Mas a 
despeito das mudanças, destaca o bairro positivamente por suas características (bairro 
boêmio, música). 
 
16. Percepção positiva. Destaque para benefícios para os moradores da região, sobretudo 
para os proprietários de imóveis. 
 
17. Destaca satisfação. Avaliação positiva do projeto. Aponta a necessidade de ações da 
prefeitura na região. 
 
18. Destaca satisfação. Avaliação positiva do projeto. 
 
19. Percepção sobretudo positiva. Destaca satisfação. Como ponto negativo, destaque para 
problemas no transporte (com a criação do VLT, menos ônibus na região). 
 
20. Percepção sobretudo positiva. Aponta vantagens para os moradores da região e para os 
visitantes. Destaque para oportunidade de emprego gerado para a população com menos 
escolaridade durante as obras. 
 
21. Destaca satisfação. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. ----------------------- 
2. ----------------------- 
3. ----------------------- 
4. ----------------------- 
5. ----------------------- 
6. ----------------------- 
7. ----------------------- 
8. ----------------------- 
9. ----------------------- 
10. --------------------- 
11. --------------------- 
12. --------------------- 
13. Eu moro na zona sul da Gamboa. 
14. --------------------- 
15. Mas o pessoal esqueceu que isso aqui existe. 
16. --------------------- 
17. --------------------- 
18. --------------------- 
19. --------------------- 
20. --------------------- 
21. --------------------- 
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MORRO DA PROVIDÊNCIA 
 
Expressões -chave (ECs) 
1. Ahh, o projeto porto maravilha ele desejou um pouquinho a desejar, mas foi bom né? Mas 
deixou ainda a desejar. 
 
2. Olha, o porto maravilha para mim não sei nem se existe mais porque foi só planejado 
para o período da olimpíada e da copa do mundo [...] problemas de infraestrutura, e o porto 
maravilha veio com o objetivo de transformar a região do porto como uma região mais 
turística né. E esse sim em relação ao turismo mudou um pouco, e não mudou tanto ainda. 
[...] a região ainda precisa de cuidado, e a região portuária não é só a praça Mauá [...] 
percebo é que eles vão maquiando, vão esmaltando [...] mas onde precisa mesmo não tem 
[...] eu lembro que no início do porto maravilha, eles conversaram com alguns moradores 
mas nem foram tantos, só foram os representantes das comunidades. 
 
3. Acho bom. Para melhor né? Uma coisa diferente que veio para o bairro. Mais positivo.  
 
4. No geral ele é mais negativo [...] Eu fui numa reunião com o presidente do VLT, dentro da 
garagem do VLT, que ele mostrou uns slides lá que 70% de quem usa o VLT tem 
universidade, já fez universidade, são pessoas de classe média, então esse VLT faz um 
transporte muito básico que é aeroporto e rodoviária e esse público do centro que gira no 
centro são executivos, são pessoas de outra classe então tem que se pensar em mais 
alternativas se for pra fazer funcionar integrar muito integrado sem custar mais ao 
trabalhador  [...] eu acho que uma das soluções desse Porto Maravilha aqui foi negativo é vir 
uma nova prefeitura consciente pensando na população pensando em integrar todas essas 
coisas que foram feitas de forma não pensada e não planejada com a população, [...] aqui 
não tem nenhum projeto popular de moradia, quer dizer existe projeto popular de moradia 
dos movimentos sociais [...] então é pegar isso tudo e transformar esse limão aí numa 
limonada. 
 
5. Eu não entendi ainda o que que eles querem dizer com isso e fazer com isso aí. Se for 
para melhorar a nossa vida, graças a Deus, não pra fazer o que estão fazendo, só comendo 
dinheiro, comendo dinheiro e tudo por água à baixo. 
 
6. Uma beleza, eu gostei das obras, achei muito bom. 
 
7. Foram boas para o bairro, estão sendo muito boas. Tem aí outras melhorias que teve 
como a Praça Mauá, o museu do Amanhã [...] atividade para as crianças, os idosos que 
fazem ginástica também [...] Ahhh, o teleférico é outra coisa também de grande atividade 
para a comunidade e está parado há mais de 3 a 4 anos ou 5 anos [...] a gente estava em 
casa e de repente precisava de descer pra ir na central ou em qualquer lugar pra lá ou pra 
cá pra central, 5 minutos, 10 minutos já ia e resolvia qualquer coisa [...] um grande dinheiro 
que foi gasto, está parado aí, jogado às traças. 
 
8. O projeto em si, é um projeto até bom, muito bom. Melhorou muita coisa [...], mas na 
parte de cá, na parte que eles achavam que ia dar certo [...] em certa parte, foi boa, mas 
para outra não foi legal [...] Como morador, não trouxe benefício nenhum. Só trouxe mesmo 
para a parte que eles achavam que ia dar certo né? A parte do morador tinha o teleférico 
funcionou um ano, parou e nunca mais e eles não falam [...] e ajudava o pessoal que vinha 
dali, atravessava, que precisava atravessar o túnel, ia direto até lá embaixo. 
 
9. Na minha opinião, foi um projeto ótimo! Teve as reformas [...] Como eu estava falando, 
tem que favorecer todos, só que se não der continuidade é muito triste, na minha opinião. 
 
Ideias Centrais (ICs) 
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1. Destaca satisfação, com ressalvas a problemas, sem especificação. 
 
2. Destaca indiretamente insatisfação. Apontamento dos aspectos negativos da obra: 
problemas de infraestrutura; obras de maquiagem; descaso com os morros; falta de diálogo 
com a comunidade. Aponta que houve crescimento na área do turismo, mas não muito. 
 
3. Destaca satisfação. Ênfase em vantagens sem especificações ou detalhamento. 
 
4. Destaca indiretamente insatisfação. Apontamento dos aspectos negativos da obra. 
Fundamentalmente destaca a importância da atuação do poder público na busca do 
interesse da população. Destaca que as obras da forma com que foram conduzidas visavam 
mais os interesses particulares dos empresários. 
 
5. Destaca indiretamente insatisfação. Apontamento dos aspectos negativos da obra. 
Reforça que esta se justifica se agregar valor para a comunidade. Denuncia a má utilização 
dos recursos públicos. 
 
6. Destaca satisfação. Ênfase em vantagens sem especificações ou detalhamento. 
 
7. Percepção positiva. Destaque para benefícios para os moradores da região (opções de 
lazer). Lamenta a interrupção do teleférico, pois trazia grande benefício para a população do 
MP. 
 
8. Percepção positiva. Aponta que os benefícios foram para uma região e não para outra. 
Destaca que os moradores não foram beneficiados. Lamenta a interrupção do teleférico, 
pois trazia grande benefício para a população do MP. 
 
9. Destaca satisfação. Ênfase em vantagens sem especificações ou detalhamento. Destaca 
a necessidade da manutenção das ações. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. ----------------------- 
2. ----------------------- 
3. ----------------------- 
4. Então é pegar isso tudo e transformar esse limão aí numa limonada. 
5. Tudo por água à baixo. 
6. ----------------------- 
7. Jogado às traças. 
8. ----------------------- 
9. ----------------------- 
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APÊNDICE E 
 

PERGUNTA 4 – ECs, ICs e ACs 
 

SAÚDE 
 
Expressões-chave (ECs) 
 
1. É positivo. É muita visita aqui no Cais do Valongo. O próprio Cais do Valongo tem muita 
gente, tem muito turista. E essa rua tem uma coisa que é um dos locais mais fotografados 
do Rio de Janeiro. É a bandeira do Brasil feita na escada [...] quando vem navio então, é 
coisa de maluco! Vem aqui para tirar foto. A menina disse que vai cobrar pedágio. 
 
2. Bom. Muito bom. 
 
3. Para mim não faz diferença. Eu acho até bom né? [...] Pelo menos vem gente 
conhecendo. 
 
4. Para os comerciantes foi bom, alguns [...] porque a maioria das lojas estão todas 
fechando, os aluguéis aqui foram lá em cima. Muita loja fechou porque não está 
conseguindo pagar, só quem tem condições de pagar é que está aí remando [...] eu acho 
positivo, em outra situação de todo mundo ganhar o seu. Não o cara que tem mais grana 
ganhar mais grana. Agora o comerciante pequeno não está ganhando, está fechando. 
Fechando teu restaurante, teu bar e botando a barraquinha de vender bala, vender um 
cigarro a varejo, vender um refrigerante, vender uma cerveja entendeu, isso é o pequeno, o 
cara que tem grana, que investiu grana está aí, porque ele tem de onde tirar. Agora quem 
não tem fechou. Pode ver que fechou a maioria das lojas aí. Pra mim benefício mesmo é só 
para o cara que tem grana e que está aí até hoje [...] muito, muito turista, tinha muito. 
 
5. Está ótimo, está sempre cheio de turistas aqui. Tem a Pedra do Sal, tem outros pontos 
mais aqui, Jardim Suspenso e outros [...] tinha um pessoal que passava por aqui, mas não 
chegava a ser turista não. É pessoal de passagem né? Vinha, visitava e ia embora. Mas 
agora tem turismo mesmo. Tem sempre pessoas aí. 
 
6. [...] foi muito bom! Deu vida a este bairro, porque não tinha. Por exemplo, vida noturna 
aqui agora tem, tem várias boates [...] enfim, valorizou bastante. Foi bom, foi positivo. 
 
7. Está mais organizado, mas existe muito traficante infiltrado [...] Eu via porque no passado 
eu já fui motorista de praça [...] Eu trabalhava muito com turista porque eu falava um pouco 
inglês, então nós vínhamos pegar os turistas aqui [...] Eu trabalhava mais com turistas e eu 
sugeria eles Petrópolis, Teresópolis, Cristo Redentor e por aí a fora né? 
 
8. Muito bom, muito bom! Tem muitos shows na praça Mauá, muito bom pra gente. 
 
9. Maravilhoso, eu tenho minhas vendas, vendo minhas coisas, sobe gente toda hora aqui 
[...] às vezes eu falo: gente pra que esse pessoal vem conhecer o morro, tem umas casas 
velhas assim? Mas tem uma bela história nosso morro e tem boas coisas graças a Deus [...] 
Sempre existiu (turistas) [...] No começo via mais gente sim, porque nós temos ateliês aqui 
em cima certo, pessoal sobe pra ver o ateliê, pra ver as coisas que botaram, que não tinha e 
agora já tem, foi na época que começaram as obras, então vem mais gente ainda, agora 
vem mais gente entendeu. 
 
10. [...] fica mais conhecido, tanto no Brasil como no exterior [...] hoje aonde eles saem 
quando vem de navio? É pelo porto! Ficou uma coisa muito mais conhecida depois dessa 
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melhoria, foi muito bom [...] Sempre teve esses gringos aqui fazendo muitos trabalhos 
sociais aqui no morro da Providência, mas com a obra aumentou. 
 
11. Fica bom. Tem muito turista aqui. Sexta, sábado, domingo e feriado isso aqui fica 
superlotado [...] Sim, aqui tinha muita filmagem, era mais filmagem, vida turística nem tanto 
[...] Não tinha tanto, mas tinha entendeu? Mas agora tem demais, porque o porto Maravilha, 
essas coisas tudinho, aquele negócio na Camerino dos escravos, aquela escadaria, eventos 
[...] Eventos, samba de raiz, mas junto com o samba de raiz depois que termina tem 
passinho de rua [...] As segundas feiras aqui, a gente chama de segunda sem lei [...] Nossa 
colega aqui da banca, ontem quando ela abriu conseguiu encontrar urina dentro da banca. 
Urinam tanto aqui em torno [...] eles saem dali do outro lado da rua e vem até aqui no prédio 
e urinam tudo, e aí tem briga, quebram garrafas, muito triste. 
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Percepção positiva do turismo. Circulação de muitos turistas no cais do Valongo e na rua 
em que mora, sobretudo quando tem navios atracados. 
 
2. Percepção positiva, sem elencar os motivos. 
 
3. Tem uma percepção indiferente, mas depois considera até bom o turismo por ter a 
circulação de pessoas interessadas em conhecer o local. 
 
4. O turismo gerou renda apenas para os grandes comerciantes. Fechamento de pequenos 
e médios comércios em função do aumento dos aluguéis. O turismo só é positivo se gerar 
renda para todos. 
 
5. Percepção positiva do turismo. Expressiva circulação de turistas. Aponta os atrativos 
turísticos do bairro (Pedra do Sal, Jardim Suspenso do Valongo). Considera que antes do 
Porto Maravilha não tinha turismo por não ter roteiros guiados. 
 
6. Percepção positiva do turismo. O turismo contribuiu para dar vida ao bairro trazendo 
entretenimento e vida. Valorização do bairro. 
 
7. Considera que o turismo está mais organizado, no entanto há tráfico de drogas. Antes do 
Porto Maravilha tinha circulação de turistas devido aos navios atracados. 
 
8. Percepção positiva do turismo. Fomento às atividades culturais (shows). 
 
9. Satisfação. Percepção positiva do turismo. Geração de renda com o turismo. Importância 
história e artística do Morro da Conceição. O turismo já existia antes do Porto Maravilha. 
Expressiva circulação de turistas. Aumento da circulação de turistas com o Porto Maravilha. 
 
10. O turismo contribui para a visibilidade do bairro tanto nacionalmente quanto 
internacionalmente. O Porto Maravilha contribui para que os turistas de navios circulem pelo 
bairro da Saúde. O turismo existia, mas não era expressivo, com o projeto aumentou. 
 
11. Expressiva circulação de turistas nos finais de semana e feriados; Percepção negativa 
(segundas sem lei; turistas/visitantes urinam na rua, brigas). Antes do Porto Maravilha não 
tinha tanto turista, mas agora tem demais. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. A menina disse que vai cobrar pedágio. 
2. ----------------------- 
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3. ---------------------- 
4. Só quem tem condições de pagar é que está aí remando. 
5. ---------------------- 
6. Deu vida a este bairro. 
7.----------------------- 
8. ---------------------- 
9. ---------------------- 
10. -------------------- 
11. -------------------- 
 
 

GAMBOA (parte baixa) 
 
1. Muito bom, ficou bom [...] eu acredito que isso acrescentou bastante, valorizou [...] nós 
temos casa própria por aqui. 
 
2. Privilegiado [...] eu acho bom, muito bom ver pessoas diferentes passar na nossa rua, 
perto da nossa porta, no nosso bairro, é muito bom [...] as pessoas gostam e a gente 
também gosta. Quem não gosta de ver uma diferença na nossa rua, turistas? Show de bola! 
[...] Tem turistas que não tinha antigamente [...] mas acreditava que poderia ter mais pela 
zona portuária, pela área que é. 
 
3. Quem desfruta mais são os turistas [...] pra gente mesmo, a gente não tem essa regalia 
igual os turistas têm. Para mim, não foi muito legal não. 
 
4. Eu não penso nisso aí não, pra mim está normal. 
 
5. Me sinto bem, me sinto feliz. Quando tem festa ali na praça da Harmonia [...] De vez em 
quando, tem muita festa que não tinha. É muito bom, os moradores ainda ganham um 
dinheirinho [...] vende uma bebida, vende uma água [...] Era muito difícil, só quando vinham 
olhar aquela igrejinha ali ó que é muito antiga também [...] porque as pessoas ficavam com 
medo da fama que o bairro tinha. Era fama, porque não era o que eles falavam que era 
perigoso, que assaltavam, não era nada disso. 
 
6. Aqui agora tem mais turista [...] tinha, mas agora melhorou [...] agora então para os meus 
netos passearem aqui está uma beleza. 
 
7. Fico orgulhosa [...] Moro na Gamboa que hoje todo mundo conhece [...] Pessoal da zona 
sul tudo vem, turista de fora do Brasil, tudo vem visitar os museus, essas coisas de cemitério 
de escravo, tudo isso que veio à tona agora, até então ninguém sabia que descobriram. 
Muito bom. 
 
8. Que bom, eu adoro, desde que não mecha conosco. 
 
9. Muito bom [...] apesar da tarifa do IPTU cresce um pouco mais. Está bom, valorizou. A 
tendência é essa valorizar o bairro [...] Sempre via porque o armazém 2, é a parte que 
muitos navios atracavam, tem uma placa até hoje [...] Nossa aumentou muito. Aqui às vezes 
eu vejo subir gente tudo caminhando para conhecer as ruas, bate foto das casas antigas. Eu 
gosto, foi uma maravilha. 
 
10. Adoro, adoro [...] não, você tinha até medo de pegar um ônibus ali. Era um perigo. Não, 
não ia para aqueles lados ali de jeito nenhum. Mesmo com a última delegacia de polícia eu 
não confiava, não ia mesmo. 
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11. Gostei muito, valorizou muito meu imóvel [...] eu trabalhei 37 anos e seis meses aqui no 
Cais do Porto e via muito pouco turista, só os do navio [...] tinha a praça Mauá que era um 
ponto turístico. 
 
12. Sempre foi um ponto turístico, sei que esquecido [...] abriu os olhos de muita gente essa 
abertura [...] Tipo museu dos Pretos Novos, a história do Valongo está aí para a história 
toda. Todo mundo que tem um pouquinho mais de conhecimento sabe do que aconteceu 
aqui, que isso aqui é uma área específica do Rio de Janeiro [...] um lugar muito importante 
[...] é uma área super da história do Brasil, isso está totalmente intrínseco dentro da história 
do Brasil. O cais do porto onde chegava tudo, negócio dos escravos [...] Qualquer metro 
quadrado que você cavar aqui, você acha osso de escravo [...] Todo mundo que mora aqui 
sabia, sempre soube disso, que nós estamos numa área importante [...] É legal essa 
abertura, também das pessoas de outros lugares saberem disso e poder vir pra cá isso é 
legal. A gente também melhora outras coisas pra poder receber essas pessoas melhor [...] 
Abrir oficina pra juventude, pra eles entenderem qual é o seu valor, qual é a sua história, 
história do seu lugar [...] Então muita gente não sabe nem o que que é o nome favela [...] 
Aqui foi a primeira favela. 
 
13. A Gamboa por si só já era um ponto turístico, porque o Rio de Janeiro começou aqui e 
foi se expandindo devido ao porto [...] aqui tem vários pontos turísticos [...] a Pedra do Sal 
dos escravos [...] Museu dos escravos onde foram achados corpos enterrados [...] Centro 
cultural José Bonifácio, agora fizeram recentemente um museu afro descendente com 
relação aos escravos. Então é uma área que culturalmente é bastante rica e histórica. O 
bairro podia trabalhar muito mais em cima disso aí [...] De vez em quando, a gente vê 
programas guiados por guia turístico. Principalmente final de semana sábado e domingo e 
tem muito mesmo, as pessoas andando aqui no Cais do Valongo, vem aqui pra trás na área 
portuária, vai para a praça Mauá, são locais realmente históricos né. Então a gente vê 
bastante turista. [...] Bem pouco, mas tinha...bem pouco (antes do Porto Maravilha). 
 
14. Isso é ótimo! [...] Vejo na Gamboa, na zona portuária (turistas) [...] já via, já existia. 
Agora vejo bem mais (turistas). 
 
15. Foi bom! Como ponto turístico foi ótimo. Atraiu mais, começou a conhecer a Gamboa, 
muitas pessoas não sabiam o que era a Gamboa, o que que era o centro da cidade, o que 
que era o Santo Cristo. O teleférico querendo ou não chamava atenção, tinha visitantes que 
vinham só pra conhecer o teleférico, andar, ir na casa amarela [...] O José Bonifácio que 
fizeram uma obra ali muito boa entendeu? [...] Não, não via nada (turistas) porque o outro 
lado do Santo Cristo onde tinha a cidade do Samba era fechado. Quando fizeram a cidade 
do samba que abriu pra você passar pra lá tinha que passar por uma ponte horrível, o bairro 
era praticamente dividido [...] então melhorou assim, foi muito bom, o bairro ficou conhecido. 
Hoje eu falo assim, eu moro na Gamboa perto do Aquário aí todo mundo já sabe onde é. 
 
16. Ficou alegre! Cheio de gente interessante circulando pelo bairro, gente bonita. É um 
orgulho para a gente de ter um bairro que todo mundo quer vir [...] não, não via não, agora 
sim (turistas). 
 
17. Pra mim é uma honra, uma honra muito boa. Tem pessoas diferentes de toda a natureza 
e que vem visitar [...] que continue assim [...] Depois do projeto aumentou muito (turistas), 
antes tinha, mas não era nessa proporção, mas aumentou muito [...] aqui é um bairro antigo 
e muita gente tem o carinho de conhecer os casarões e uma série de outras. 
 
18. Nem sei te responder, acho que o comércio saiu ganhando nessa parte. 
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19. Valorizou pra caramba [...] valorizou minha casa, valorizou tudo [...] acho que não 
(turistas) [...] isso aí foi uma coisa muito positiva para o pedaço. Depois do porto sim 
(turistas). 
 
20. Ficou bem bacana [...] tanta coisa histórica que tem aqui e na redondeza. [...] Eles terem 
acesso a toda essa cultura que a gente tem, faz a gente ter mais visibilidade em relação a 
qualquer outro lugar sabe. [...] O centro do Rio era muito esquecido e através do acesso que 
eles têm a nós, eles têm um novo olhar a respeito da gente sabe. E eu acho incrível a 
oportunidade que eles têm de conhecer um pouco mais da nossa cultura, um pouco mais da 
nossa história [...] ficou bem mais evidente depois do projeto (turismo). Antes tinha (turistas) 
por ser a primeira favela do Rio de Janeiro, mas era muito difícil por causa do acesso, por 
ser um lugar considerado perigoso, as pessoas não tinham tanto interesse de vir para esse 
lado do Rio de Janeiro e a partir dos projetos do porto Maravilha trouxe esse acesso a 
outras pessoas e a partir daí começou a ficar mais visível a comunidade, essa localidade. 
 
21. Está bom demais! Mais emprego para o pessoal [...] o rapaz que é guia do pessoal aí 
está se dando bem, o guia turístico [...] muito pouco, agora vejo mais. 
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Satisfação, Percepção positiva do turismo. Valorização do bairro. Havia circulação de 
turistas antes do Porto Maravilha. 
 
2. Satisfação. Percepção positiva do turismo. Satisfação em ver turistas pelo bairro. 
Aumento do número de turistas após o Porto Maravilha, mas menor do que imaginava. 
 
3. Percebe o turismo no bairro, mas não gostou. Considera que ele não trouxe benefícios 
para os moradores. Os turistas que aproveitam as melhorias do Porto Maravilha. 
 
4. Indiferença, sem a percepção da prática do turismo. 
 
5. Satisfação. Percepção positiva do turismo, sobretudo por trazer benefícios econômicos 
para os moradores devido as festas na Praça da Harmonia. Aumento da programação 
cultural/de festas no bairro. Considera que antes do Porto Maravilha não circulava muitos 
turistas. 
 
6. Satisfação. Percepção positiva do turismo. Aumento do número de turistas na ZP. 
Utilização da ZP para lazer familiar. 
 
7. Satisfação/Orgulho. Percepção positiva do turismo; destaque para a circulação de turistas 
(nacionais e estrangeiros) pelo bairro/zona portuária. Atual visibilidade do bairro da Gamboa. 
Apontamento para o desconhecimento do Patrimônio afro-brasileiro antes do Porto 
Maravilha. 
 
8. Percepção positiva, condicionada ao turismo que não traga prejuízos/desvantagens para 
os moradores. 
 
9. Satisfação. Percepção positiva do turismo. Aponta o porto como local de 
desembarque/embarque de turistas de cruzeiros. Valorização do bairro, mas destaca como 
ponto negativo o aumento do IPTU. Aumento da circulação de turistas após o Porto 
Maravilha. 
 
10. Satisfação. Percepção positiva do turismo. Destaca que antes do Porto Maravilha não 
havia circulação de turistas porque o bairro era muito perigoso. 
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11. Satisfação. Percepção positiva do turismo. Destaca que antes do Porto Maravilha os 
únicos turistas que circulavam pela ZP era os dos navios. Valorização do bairro. Aponta que 
a Praça Mauá já era considerada um ponto turístico. Valorização monetária do imóvel 
próprio (positivo). 
 
12. Considera que a Gamboa já era um ponto turístico, mas era esquecido. Destaca a 
importância histórica do bairro tanto para a história do RJ quanto do Brasil. Satisfação em 
ver pessoas fora do bairro procurando a conhecer o patrimônio histórico cultural. Aponta que 
os moradores estão dispostos a melhorar determinadas pontos para melhor atender 
visitantes/turistas. O Porto Maravilha despertou o interesse em muitas pessoas em conhecer 
a história da escravidão e da cultura afro-brasileiro. 
 
13. Considera que a Gamboa já era um ponto turístico devido à sua história. Destaca a 
importância histórico cultural do bairro. Elenca os atrativos turísticos na Gamboa. Aponta 
que antes do Porto Maravilha, tinha poucos turistas (roteiros guiados). Atualmente, há uma 
circulação maior de turistas nos finais de semana. Considera que o bairro deveria dar mais 
ênfase no seu patrimônio histórico cultural. 
 
14. Percepção positiva do turismo. Aumento da circulação de turistas com o Porto 
Maravilha. Já existia o turismo. 
 
15. Percepção positiva. O turismo contribuiu para o bairro se tornar conhecido; Interesse de 
visitantes/turistas para conhecer o MP. Destaque para o teleférico como um atrativo turístico 
também. Aponta alguns atrativos históricos. Destaca que antes do Porto Maravilha não 
havia circulação de turistas pelo bairro, mesmo com a cidade do samba. 
 
16. Satisfação/Orgulho por ver visitantes/turistas querendo conhecer o seu local de vida. 
Destaca a circulação de turistas pelo bairro. Percepção positiva do turismo. Antes do Porto 
Maravilha não havia circulação de turistas. 
 
17. Satisfação/Orgulho. Percepção positiva do turismo. Destaca satisfação em ver a 
circulação de turistas pelo bairro. Destaca que o turismo existia antes do projeto Porto 
Maravilha. Aumento da circulação de turistas após o projeto. 
 
18. Não sabe responder, mas acredita que o comércio deve ter tido vantagem com turismo. 
 
19. Percepção positiva do turismo. Valorização do bairro devido ao turismo. Aumento da 
circulação de turistas. 
 
20. Satisfação positiva sobre o turismo. Satisfação em ver a circulação de visitantes/turistas 
conhecendo a história e cultura do bairro. Importância histórica e cultural do bairro. Houve 
aumento circulação de turistas/visitantes com o Porto Maravilha. Não havia muita visitação 
no bairro porque era considerado um bairro perigoso. Aumentou a visibilidade do bairro com 
o Porto Maravilha. 
 
21. Satisfação. Turismo como geração de renda, principalmente para guias. Aumento da 
circulação de turistas com o Porto Maravilha, antes havia muito poucos. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. ----------------------- 
2. ------------------------ 
3. A gente não tem essa regalia igual os turistas têm. 
4. ----------------------- 
5. ----------------------- 
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6. -------------------- 
7. -------------------- 
8. -------------------- 
9. -------------------- 
10. ------------------ 
11. ------------------ 
12. Aqui foi a primeira favela // Qualquer metro quadrado que você cavar aqui você acha 
osso de escravo. 
13. ------------------ 
14. O teleférico querendo ou não chamava atenção. 
15. ------------------ 
16. ------------------ 
17. ------------------ 
18. ------------------ 
19. ------------------ 
20. Através do acesso que eles têm a nós, eles têm um novo olhar a respeito da gente. 
21. ------------------ 
 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 
 
Expressões-chave (ECs) 
 
1. Ah, ele já era. Agora só botou mais um pouquinho para frente. Primeira favela. 
 
2. O meu bairro não virou ponto turístico ainda, ele não tem estrutura para receber turistas 
[...] Mesmo com o VLT [...] Ainda não é ponto turístico. Se fosse, com certeza iria ser chegar 
no nível do pão de açúcar, do cristo redentor [...] Acho muito interessante que o meu bairro 
se transforme de verdade em um ponto turístico [...] Eu queria também muito que os 
moradores da região portuária, principalmente aqueles que trabalham com turismo, guias de 
turismo, bacharéis em turismo, fossem convocados. E não fosse assim, planejado e ponto, 
como fosse o Aladim [...] quais desejos você tem e vou lá transformar [...] não contatou os 
moradores, não contatou a especialista, principalmente pessoas que sabem da região. [...] 
Seriam os pontos iniciais para construir o bairro. 
 
3. É bom porque a gente vê e conhece pessoas novas. As pessoas vêm visitar [...] vem 
muito gringo visitar, vem blocos, eles fazem blocos, muito bom ver eles se divertindo. 
 
4. Eu não sei se o morro da providência virou um ponto turístico da cidade, mas o morro da 
Providência é a primeira favela. O único guia que faz esse trabalho ativamente lá sou eu. No 
Santa Marta você tem uns 30 a 40 guias, e na Rocinha deve ter uns 300 que fazem lá, 
porque não é só morador que faz na Rocinha, guias de fora, gente de fora [...] Tem Vidigal, 
Santa Marta, Chapéu Mangueira Babilônia, Cantagalo, muitas favelas da zona sul que são 
pontos turísticos [...] A zona Portuária atrai mais pessoas agora por conta dos museus do 
Amanhã, do Mar, do VLT, do aquário. Agora a Providência ela mais uma vez é esquecida 
dentro desses projetos e quando é lembrada, ela é lembrada para ser removida, não é 
lembrada para participar, interagir, os moradores se qualificarem, ou receberem uma 
benfeitoria. Os moradores recebem remoção, recebem polícia, violência [...] Rio de Janeiro 
tirando os megaeventos, tirando petróleo, o que resta é o turismo [...] A zona Portuária está 
mais turística, mas não muito pensada com os moradores. 
 
5. Achei lindo isso [...] Há 2 anos atrás, eles subiam aqui, mas agora parou tudo. 
 
6. Achei bom [...] já existia turistas por aqui e agora aumentou mais. 
 
7. Muito bom [...] O VLT circula, as pessoas andam, eu também já andei. 
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8. Não virou, infelizmente continua a mesma coisa [...] pra gente morador, não ficou aquilo 
que a gente esperava [...] terrível, o que posso fazer né? A gente vai levando, vai vivendo. 
 
9. Eu acho ótimo, até porque o morro da Providência é a primeira favela, e nela existem 
muitas histórias e toda a história do Rio de Janeiro está aqui, se concentra aqui nessa 
região e eu acho que isso aí tem que continuar (turismo) [...] O turismo sempre existiu aqui, 
mas não com tanta frequência igual depois do porto Maravilha, porque antes eu já recebia 
turistas na minha loja, então isso só fez melhorar muito, aumentar mais o fluxo. 
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Percepção que o MP já era um ponto turístico. 
 
2. Apesar da revitalização, considera que o bairro ainda não é um ponto turístico. Apoio à 
prática do turismo que considere no planejamento as opiniões dos moradores do bairro e de 
profissionais do turismo no planejamento; enxerga potencialidade turística do bairro. 
 
3. Percepção positiva sobre o turismo. Presença de turistas nacionais e estrangeiros. Há 
satisfação em conhecer e ver turistas estrangeiros visitando o bairro e se divertindo. 
 
4. Percepção da ZP como ponto turístico, mas não no MP. Aumento do turismo na ZP a 
partir do Porto Maravilha. O turismo de favela se concentra na zona sul da cidade do RJ. 
Importância do turismo para a cidade do RJ. Comparado ao cenário internacional, o RJ 
recebe poucos turistas. 
 
5. Percepção positiva. Diminuição no número de turistas no MP. 
 
6. Percepção positiva do turismo. Considera que o turismo já existia antes do Porto 
Maravilha, mas que a partir dele aumentou a circulação de turistas. 
 
7. Percepção positiva do turismo. Uso do VLT pelos turistas. 
 
8. A ZP não virou um ponto turístico. 
 
9. Percepção positiva do turismo. Considera que o turismo já existia antes do Porto 
Maravilha, mas que a partir dele aumentou a circulação de turistas. Importância histórica da 
ZP, em especial o MP. Benefício financeiro devido a circulação de turistas. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. ----------------------- 
2. Como fosse o Aladim. 
3. Vem muito gringo visitar. 
4. O morro da Providência é a primeira favela. 
5. ----------------------- 
6. ----------------------- 
7. Mas quem sabe né Deus ajuda que vai mexer no coração dos homens. 
8. O Estado não comparece, o município nem está aí. 
9. O morro da Providência é a primeira favela. 
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APÊNDICE F 
 

PERGUNTA 5 – ECs, ICs e ACs 
 

SAÚDE 
 

Expressões-chave (ECs) 
 
1. É fica, porque desperta a curiosidade nas pessoas né?! As pessoas vêm para cá 
procurando ver o que se fala sobre a cultura afro-brasileira [...] Bom, o cais do Valongo 
mesmo era o local que vendia os escravos. 
 
2. Sim [...] os negros, aqui tem aqui o monumento do negro, tem o afro axé, tem sempre 
uma campanha. Acho bonito de se ver. 
 
3. Bom, eu acho que sim, entendeu? [...] Bom, aí eu não sei te dizer, entendeu? Porque sei 
lá, tem muitas coisas que lembram, tem ali a praça né? Tem o porto que é antigo né? Então 
tudo isso eu acho que traz mais esse povo. Não é isso? eu acho que sim. 
 
4. Ficou, porque está mostrando nossa cultura [...] descobriu muita coisa que estava 
embutido, foi muito bom mesmo. 
 
5. A fica. Sempre tem ali na Servidores, cemitério de escravos, de vez em quando tem 
programa deles do afro né? 
 
6. Fica, porque eu vejo muitos grupos aí. 
 
7. Marca mais presença, com aquelas reuniões que eles fazem ali na praça Largo de São 
Francisco, Pedra do Sal. Eles se reúnem mais ali [...] não deixa de ser racismo, eu detesto 
racismo. 
 
8. Sim, sim...a cultura afro brasileira está sempre aqui também presente, entendeu? 
tranquilo. 
 
9. Fica filha, sei lá fica sim, é muito bom sabe, estar sempre de bem com a vida, fico bem 
mesmo, tem show lá embaixo sempre eles fazem entendeu? 
 
10. Fica, eles passam a ser mais reconhecido [...] tem história do negro ali na praça dos 
servidores. Foram os primeiros povos né? Ah não, foi o índio que habitava aqui depois os 
negros, mas melhorou nesse quesito de discriminação. 
 
11. [...] sim foi bem implantado aqui. Aqui já é uma tradição né? porque tem a Pedra do Sal 
aqui, era reduto de negros, morro da Conceição foi um quilombo e isso estava um pouco 
assim adormecido e com essa exploração do turismo, da cultura e tudo, explorou bastante, 
tem sido bastante explorado. 
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região 
(conhecimento de atividades e espaços). 
 
2. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região, 
mas vincula questões imprecisas. 
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3. Não expressa conhecimento a respeito do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
 
4. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região, 
mas vincula questões imprecisas. 
 
5. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região 
(conhecimento de atividades e espaços). 
 
6. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região 
sem justificativas. 
 
7. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região, 
mas vincula questões imprecisas. 
 
8. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região 
sem justificativas. 
 
9. Não expressa conhecimento a respeito do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
 
10. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região, mas vincula questões imprecisas. 
 
11. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região (conhecimento de atividades e espaços). 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. --------------------- 
2. Acho bonito de se ver 
3. --------------------- 
4. --------------------- 
5. --------------------- 
6. --------------------- 
7. Não deixa de ser racismo, eu detesto racismo 
8. --------------------- 
9. --------------------- 
10. ------------------- 
11. ------------------- 
 
 

GAMBOA (parte baixa) 
 

Expressões-chave (ECs) 
 
1. Ficou muito mais claro. Eu moro bem de frente mesmo a José Bonifácio e com isso a 
gente percebe claramente que acontece mais eventos né? hoje mesmo está tendo um, tal 
que agora não é mais José Bonifácio né agora é Muhcab né, mas assim eu acho assim 
muita melhora. 
 
2. Sim, inclusive aqui na frente tem o Cais do Valongo. É bom de vez em quando eu admiro, 
vem uma galera, [...] isso incentiva morador, as crianças, estudantes [...] vou lá dá uma 
olhadinha ali e tal, cada um conta a história que sabe né? Eu, por exemplo, eu não sei muito 
da história não, apesar de ser um pouco cascudo, mas eu não sei muito, mas eu vejo 
contar. 
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3. Acho. Porque além de ser afro, de ser da nossa cor, eu acho bonito. Tem até o Cais do 
Valongo. 
 
4. Não sei nem te informar sobre isso aí. Hoje em dia o preconceito acabou né? Bom pra 
muita gente ainda existe, mas acabou. 
 
5. Fica, é tanto que aqui nesse outro píer tem sempre festa da cultura [...] tem sempre teatro 
por aqui. 
 
6. Sim, sim eu creio que sim. Tudo que o Rio de Janeiro faz rima bem, tudo, não tem nada 
que não rime aqui né? 
 
7. Eu acho que fica bem. Sempre tem manifestações aqui, sempre tem passeios de turistas 
de fora, pessoas explicando, e tudo as placas tudo bonitinho. Então, ficou bem melhor 
assim. 
 
8. Não, ela aflora né? O que aconteceu aqui, a tia Ciata, o João das baianas que é na África, 
você volta aquele passado que estava enterrado né inclusive [...] o maior mercado de 
escravos que a gente nunca imaginaria que seria aqui [...] e aqui onde nós estamos é o 
holocausto negro. 
 
9. Fica, fica mais claro muito bom [...] o crescimento né, mostra que está crescendo o bairro. 
 
10. Fica, com certeza. É porque ali na Pedro Ernesto tem dois negócios de escravos e 
aquilo ali vive assim lotado de gente. 
 
11. Eu acho muito bom, graças a Deus muito bom. 
 
12. Sim, eu acho que fica muito claro e evidente. Por causa de tudo isso que te falei, toda 
essa história que tem em volta desse local. Aqui na Gamboa, Cais do porto, zona portuária 
que abrange isso tudo aí. 
 
13. Sim, porque tem pontos aqui que remete a isso [...] Cais do Valongo e do outro lado 
onde foi encontrado corpos de escravos que fica numa praça, inclusive agora cercaram, 
valorizaram. Um valor muito grande para a área cultural. 
 
14. Sim, porque melhorou alguma coisa né, muda né, se você fizer um pedacinho de uma 
obra num canto sempre vai mudar, já vai ver outra imagem né. 
 
15. Fica, fica muito mais claro. Tem o museu dos Pretos Novos aqui, o José Bonifácio, tem 
um centro afro, centro cultural aqui perto da praça Mauá também eu achei que ficou bem 
mais visível. 
 
16. Sim ficou mais evidente, porque valorizou [...] o cemitério do Instituto Pretos Novos ficou 
mais em evidência, mais falado, muita gente até do próprio bairro não conhecia, passou a 
ver por que ficou mais viável. 
 
17. Com certeza, até porque eu vim de lá da África. [...] as obras contribuíram muito porque 
as coisas diferentes, velho e sem cuidar ninguém visita entendeu e depois de uma reforma, 
de uma obra as pessoas passam mais olhar para o bairro e para a população. 
 
18. Fica, porque aqui tem o Cemitério dos Pretos Novos, tem o José Bonifácio e tudo, vem 
muitos turistas. 
 



167 
 

19. Fica. Aqui tem muitos pontos. O Cemitério dos Pretos novos, tem o Cais do Valongo, é. 
muita coisa aqui entendeu. 
 
20. Sim, sem sombra de dúvidas, como eu disse esse lugar é repleto de um histórico incrível 
em relação a cultura negra e agora ficou ainda mais visível porque mais pessoas tiveram 
acesso. As próprias pessoas da comunidade não sabiam desse histórico. E a partir desses 
processos de visibilidade não só ganhou os turistas, mas também a comunidade porque 
eles tiveram mais acesso a história do bairro [...] a partir do porto Maravilha foi valorizado, 
eu fico maravilhada em saber que cada dia que passa esse lugar tem tomado mais o seu 
valor e dando mais valor ainda mais a nossa cultura né. 
 
21. Fica sim [...] é show de bola. Tem o Cais do Valongo e tem um negócio para o lado 
direito. 
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região 
(conhecimento de atividades e espaços). 
 
2. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região 
(algum conhecimento de atividades e espaços). Interesse em saber sobre essa história. 
 
3. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região 
(algum conhecimento de atividades e espaços). 
 
4. Não expressa conhecimento a respeito do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
 
5. Não expressa conhecimento a respeito do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
 
6. Não expressa conhecimento a respeito do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
 
7. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região 
(algum conhecimento de roteiros turísticos, atividades e espaços). 
 
8. Não identifica aumento na visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região, 
mas demonstra conhecimento de atividades e espaços (“não, mas aflora”). 
 
9. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região 
sem justificativas. 
 
10. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região (algum conhecimento de atividades e espaços). 
 
11. Não expressa conhecimento a respeito do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
 
12. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região sem justificativas. 
 
13. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região (conhecimento de atividades e espaços). 
 
14. Não expressa conhecimento a respeito do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
 
15. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região (conhecimento de atividades e espaços). 
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16. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região (conhecimento de atividades e espaços). 
 
17. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região, mas vincula questões imprecisas. 
 
18. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região (conhecimento de atividades e espaços). 
 
19. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região (conhecimento de atividades e espaços). 
 
20. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região (conhecimento de atividades e espaços). 
 
21. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na 
região (algum conhecimento de atividades e espaços). 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. ---------------------- 
2. Apesar de ser um pouco cascudo. 
3. ---------------------- 
4. Hoje em dia o preconceito acabou né? 
5. ---------------------- 
6. ---------------------- 
7. Geralmente são pessoas de cor, descendentes. 
8. Aqui onde nós estamos é o holocausto negro. 
9. ---------------------- 
10. -------------------- 
11. -------------------- 
12. -------------------- 
13. -------------------- 
14. -------------------- 
15. -------------------- 
16. -------------------- 
17. Eu vim de lá da África. 
18. -------------------- 
19. -------------------- 
20. -------------------- 
21. -------------------- 
 
 

MORRO DA PROVIDÊNCIA 
 
Expressões-chave (ECs) 
 
1. Por que não é só afrodescendente que vem aqui entendeu?! Vem gente de todo mundo, 
então abriu espaço para mais uma parte do mundo. Não para os afrodescendentes. 
 
2. Olha sinceramente está tudo igual. A questão da visibilidade, a presença da cultura afro 
está muito precária, muito precária. Teve na época de 2014, 2016 por causa da Olimpíadas, 
da Copa, a zona portuária estava em evidência né, [...] porque no bairro não tem pessoas 
que trabalham com dança de afrodescendente, pessoas que interpretam peças de teatro 
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sobre a cultura afrodescendente. Isso está menor. O cemitério dos Pretos Novos, teve uma 
época que estava em evidência [...] agora acabou, já aconteceu. 
 
3. Fica, muito bom [...] é novidade para os jovens também né, ver coisas mudando, 
mudanças no local [...]. 
 
4. Acho que se discutiu mais, ficou mais aflorado, mas acho que não foi só na zona 
Portuária não, no Brasil está tendo um movimento de negro [...] eu acho que é pelo avanço 
dos negros na universidade e isso está refletindo na sociedade brasileira. 
 
5. Acho que sim filha, eu não tenho muito conhecimento que eu estou acabando de te falar, 
mas tudo que seja de melhora para o nosso Brasil, para o nosso bairro é maravilha. 
 
6. Fica sim, as obras ajudaram muito. 
 
7. Fica, apesar de eu não frequentar, às vezes passa na televisão [...] eu acho que tudo que 
é de projeto de melhoria é bom [...]. 
 
8. Pelo que eu vejo, não tão grande assim, [...] eu acho que não entrou da forma como 
deveria ser feito. 
 
9. Sim, fica sim. Quem não conhecia nossa história a esse respeito, passou a conhecer 
melhor e valorizar melhor a história. 
 
Ideias Centrais (ICs) 
 
1. Não expressa conhecimento a respeito do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
 
2. Não identifica aumento na visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
Mas considera que teve alguns auges de visibilidade. 
 
3. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região, 
mas vincula questões imprecisas. 
 
4. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região, 
mas vincula questões imprecisas. 
 
5. Não expressa conhecimento a respeito do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
 
6. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região 
sem justificativas. 
 
7. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região, 
mas vincula questões imprecisas. 
 
8. Não identifica aumento na visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
 
9. Aponta para um aumento da visibilidade do patrimônio da cultura afro-brasileira na região. 
 
Ancoragens (ACs) 
 
1. Porque não é só afrodescendente que vem aqui. 
2. --------------------- 
3. --------------------- 
4. Eu acho que é pelo avanço dos negros na universidade. 
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5. --------------------- 
6. --------------------- 
7. --------------------- 
8. O município também não entrou com força quando tinha que entrar. 
9. --------------------- 
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APÊNDICE G 

 

SÍNTESE DAS CATEGORIAS DOS DSC 

 

 

Pergunta 1 
 
- Como você se sente como morador(a) da Saúde/Gamboa/Morro da Providência? 
 
Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e da 
Gamboa/Morro da Providência sobre seu espaço de vida atual. 
 

Quadro 1: Síntese das Categorias/Representações Sociais dos DSC da pergunta 1 
 

CATEGORIAS SAÚDE GAMBOA MP 

A – Sentimento de Pertencimento e Identidade 
com o local: ‘tenho raiz aqui!’. Sim Sim Sim 

B – Centralidade: Aqui estou perto de tudo, e isso 
é muito bom! Sim Sim Sim 

C – Segurança e tranquilidade: um relativamente 
lugar calmo. Sim Sim Não 

D – Falta de segurança e presença de problemas 
sociais: Eu me sinto relativamente bem, não me 
sinto evidentemente, totalmente bem. 

Sim Não Não 

E – Infraestrutura. Sim Não Não 

G – Segurança e Tranquilidade: eu só não gosto 
dos tiros. Não Não Sim 

F – Boa convivência Não Sim Sim 

H – Conformismo: tem que aceitar, se sentir bem 
querendo ou não. Não Não Sim 

I – Lugar histórico. Não Sim Sim 

    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
Perguntas 2 e 3 
 
- Foram realizadas muitas mudanças no seu bairro, não é? Como ficou isso para você? Por 
quê? 
 
Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e da Gamboa sobre 
as mudanças ocorridas na Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos. 
 
- O que você acha do Porto Maravilha? 
 
Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e da Gamboa sobre 
a Operação Urbana Porto Maravilha. 
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Quadro 2: Síntese das Categorias/Representações Sociais dos DSC das perguntas 2 e 3 

 

CATEGORIAS SAÚDE GAMBOA MP 

J – Projeto Porto Maravilha: maravilha pra quem? Sim Sim Sim 

K – As mudanças foram ‘show de bola’! Sim Sim Sim 

L – Só o Porto Maravilha não é suficiente, é preciso 
avançar e manter! 

Sim Sim Sim 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
Pergunta 4 
 
- Para você, como fica o seu bairro tendo virado um ponto turístico da cidade do Rio de 
Janeiro? Por quê? 
 
Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e da Gamboa sobre 
o turismo no seu lugar de vida. 
 

Quadro 3: Síntese das Categorias/Representações Sociais dos DSC da pergunta 4 
 

CATEGORIAS SAÚDE GAMBOA MP 

M – Aqui sempre foi ponto turístico. Sim Sim Sim 

N – Vejo com bons olhos: trouxe alguns benefícios 
para a comunidade – fomentou a economia local. Sim Sim Sim 

O – Maior circulação de pessoas: deu vida ao bairro. Sim Sim Sim 

P – Ponto turístico é lá, não aqui. Sim Não Sim 

Q – Ficou bom, mas foi para os turistas, e pra quem já 
tinha dinheiro. Sim Sim Sim 

R – Trouxe alguns transtornos também, aliás deveria 
ter acontecido de outra forma. Sim Sim Sim 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
Pergunta 5 
 
- Você acha que com essas modificações no bairro, fica mais claro a presença da cultura 
afro-brasileira? Por quê? 
 
Objetivo: Conhecer as percepções dos moradores dos bairros da Saúde e da Gamboa sobre 
o patrimônio e a cultura afro-brasileira na região da Zona Portuária. 
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Quadro 4: Síntese das Categorias/Representações Sociais do DSC da pergunta 5 

 

CATEGORIAS SAÚDE GAMBOA MP 

S – Tem maior visibilidade: Conheço os principais 
espaços e atividades. Sim Sim Não 

T – Tem maior visibilidade: sei de alguns pontos, 
mas não muitos. Sim Sim Não 

U – Pra falar a verdade, não sei muito bem a 
respeito...será que é disso que você está 
falando?! 

Sim Sim Sim 

V – Aumentou o movimento, a gente também 
participa, e isso é muito bom pra 
comunidade...inclusive a gente aprende. 

Sim Sim Sim 

X – Não percebo aumento no movimento. Não Não Sim 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 


