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RESUMO 

 
Este trabalho busca verificar e compreender um pouco mais sobre as favelas como 
destino turístico. Sendo inegável a presença da atividade turística nas comunidades 
carentes do Rio de Janeiro, recebendo milhares de turistas a cada mês, pretende-se 
aqui averiguar as características deste consumidor, como funciona a atividade e de 
que maneira ela interfere nas comunidades onde á desenvolvida. Para isto, procura-
se analisar o turismo como promotor do desenvolvimento e o tour em favelas sob o 
ponto de vista do produto turístico; aborda-se também características da demanda 
turística e do mercado atual. Adota-se ainda, como objeto de estudo, o 
empreendimento “Favela Tour”: empresa com experiência de quase 20 anos neste 
mercado e com reconhecimento internacional que realiza passeios em grupos em 
duas favelas da cidade do Rio de janeiro, Rocinha e Vila Canoas. Descreve-se o 
roteiro sob o olhar do autor que se coloca no lugar do consumidor e vivencia a 
experiência de conferir de perto as comunidades carentes. Por fim, verifica-se os 
resultados oriundos da aplicação de questionários aos clientes do Favela Tour, 
durante o mês de maio de 2010, com o objetivo de traçar o perfil destes turistas, e 
relacionando-os com o referencial teórico. 
 
Palavras chave: Turismo. Favela. Favela Tour. Rocinha-RJ. Vila Canoas-RJ. 



ABSTRACT 

 
This paper has as its main aim verifying and understanding a little bit more about 
favelas as a touristic destination. The presence of touristic activity in Rio de Janeiro’s 
poorer communities is undeniable; they are visited by thousands of tourists every 
month. The objective here is to check these consumers’ characteristics, to find out 
how this activity works and in what ways it interferes on the communities where it is 
developed. For this, the intention is to analyze tourism as promoter of this 
development and the tours in favelas under a touristic product point of view. The 
characteristics of the touristic demand and from the current market are also dealt with 
here. The object of study adopted is the Favela Tour, an internationally recognized 
company that has had almost twenty years of expertise in this market organizing 
tours for groups of tourists in two favelas from Rio de Janeiro, Rocinha and Vila 
Canoas. The itinerary is described by the author, who puts himself in the consumer’s 
shoes and experiences a close look into the needy communities. Finishing it up, the 
results coming from the application of questionnaires on Favela Tour clients on May 
2010 are analyzed having the objective of profiling these tourists and relating them to  
the theoretical referential.  
 
Key words: Tourism. Favela. Favela Tour. Rocinha-RJ. Vila Canoas-RJ. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

Este projeto traz à tona uma atividade que vem ganhando espaço no mercado 

nos últimos anos e tem sido alvo de inúmeras discussões: o turismo nas favelas. O 

interesse pelo tema se deu em virtude da crescente prática desta atividade que vem 

se afirmando cada vez mais como uma vertente do turismo de experiências. A 

cidade do Rio de Janeiro, mundialmente conhecida por possuir um grande número 

de favelas e uma das maiores favelas do mundo, a Rocinha, ganha destaque e atrai 

a atenção de um grande número de turistas. 

 
 
Somente a Rocinha recebe em média 3.500 turistas por mês! Em outras 
favelas – Babilônia (Leme), Prazeres (Santa Teresa), Vidigal (São Conrado) 
- estratégias e parcerias vêm sendo traçadas no intuito de capitalizar o 
potencial turístico das localidades. A Pousada Favelinha (Morro Pereira da 
Silva), o hotel The Maze Inn (Favela Tavares Bastos) e o projeto “Favela 
Receptiva” (Vilas Canoas), todos inaugurados em 2005, na zona sul 
carioca, têm se revelado empreendimentos lucrativos. (FREIRE-
MEDEIROS, 2009, p.  20) 
 
 

Diante de dados tão expressivos, buscou-se com este projeto investigar a 

atividade turística nas favelas, de modo a promover um maior entendimento sobre o 

funcionamento de um pacote turístico composto por favelas bem como, a demanda 

que procura por esta oferta e suas motivações. Afinal, o que leva as pessoas a 

pagarem para conhecer uma comunidade carente? Por que visitar um lugar onde é 

sabido que seus habitantes vivem em condições precárias? Foi também, um objetivo 

deste trabalho de conclusão de curso (TCC), verificar como o turismo pode contribuir 

com o desenvolvimento e, em função deste, elevar a qualidade de vida nas favelas.  

Esta iniciativa se justifica pela necessidade de termos cada vez mais esforços 

voltados para compreender esta vertente tão poderosa e tão controversa de um 

fenômeno já tão complexo quanto o turismo. 

Para isto, em um primeiro momento da pesquisa, o turismo foi avaliado como 

agente promotor do desenvolvimento através de suas características 

multidimensionais, seus efeitos multiplicadores e a amplitude de suas implicações.  

Pretendeu-se ainda, analisar as favelas da Rocinha e Vila Canoas como atrativos 

turísticos e a viabilidade de sua comercialização. Foi utilizada produção bibliográfica 

existente como embasamento do texto. 

Posteriormente, as disposições do mundo atual e globalizado serviram como 

pano de fundo para exposição das novas tendências da demanda turística e o 
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comportamento do consumidor contemporâneo que não mais se satisfaz com o 

modelo de turismo dominante no século XX, incapaz de atender às necessidades do 

mercado evoluído. 

Como objeto de estudo concreto do turismo realizado em favelas, foi adotado 

o “Favela Tour”, empresa que organiza passeios em favelas do Rio de Janeiro há 

quase duas décadas e já se consolidou como marca neste segmento. O apoio do 

Favela Tour foi total e fundamental para o desenvolvimento deste projeto. Desde o 

primeiro contato, Marcelo Armstrong, fundador da empresa, demonstrou interesse 

em colaborar e dispensou inquestionável atenção ao estudo. 

Em entrevista não estruturada, Marcelo Armstrong apresentou o Favela Tour 

e disponibilizou importantes informações que estão detalhadas adiante, na terceira 

seção deste TCC. Para discorrer com propriedade sobre o objeto de estudo, foi 

necessário que o autor se colocasse no papel de consumidor do produto e 

participasse do passeio das favelas da Rocinha e Vila Canoas, constituintes do 

roteiro do tour. A colaboradora desta pesquisa, Camila Barbosa, também participou 

da atividade. Um dos pacotes foi oferecido como cortesia, sendo cobrado apenas o 

valor destinado ao centro educacional financiado pelo Favela Tour, que também se 

encontra descrito de maneira mais completa nesse trabalho. 

Para traçar o perfil do turista consumidor do Favela Tour, foi confeccionado 

um questionário objetivo com 14 questões que foi entregue aos grupos de turistas 

que realizaram o passeio durante o mês de maio de 2010. Foram respondidos ao 

todo 96 questionários, todos no idioma inglês – a grande maioria dos consumidores 

do Favela Tour são estrangeiros – cujas respostas foram listadas e tabuladas 

gerando 14 tabelas, uma para cada questão. Os resultados das alternativas das 

questões estão representados em valores absolutos (número de pessoas que 

marcaram àquela opção) e valores relativos (percentual). 

As respostas foram avaliadas de maneira que permitissem destacar as 

características do consumidor, suas motivações e suas opiniões sobre o produto 

consumido, pretendendo assim, traçar o perfil do turista atraído pelo Favela Tour. 

Mais uma vez, destaca-se aqui a colaboração de Marcelo Armstrong e sua equipe. 

Seria inviável, para o autor deste TCC, obter uma amostra significativa de 

questionários respondidos se tivesse que aplicá-los por conta própria. Sendo assim, 

os próprios guias responsáveis pelo tour distribuíram os questionários aos turistas 

nos momentos de deslocamentos, dentro do veículo utilizado nos deslocamentos 
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dos grupos. Todo o material necessário para a aplicação dos questionários foi 

disponibilizado pelo autor, houve constante comunicação com o Favela Tour e, ao 

ter sido obtida uma amostra considerável, o material foi devolvido juntamente com 

os 96 questionários preenchidos. O modelo do questionário aplicado e as tabelas 

com os resultados da tabulação das respostas dos turistas estão à disposição nos 

apêndices A e B, respectivamente. 

Na quarta e última seção deste trabalho, foram feitas as considerações finais, 

onde foram relacionadas as conclusões obtidas pela pesquisa realizada. Levou-se 

em conta o papel que o turismo desempenha e pode desempenhar junto às 

comunidades carentes, o Favela Tour como exemplo da atividade estruturada e o 

perfil do turista o adquirido com a aplicação dos questionários. 
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2   OS EFEITOS MULTIPLICADORES DO TURISMO E A COMPLEXIDADE DO  
PRODUTO TURÍSTICO 

 

O turismo tem uma força econômica extremamente importante no mundo 

todo. Essa força se deve ao fato de que, dentro do turismo, são criados mercados, 

rendas se originam e oferta e procura se encontram. Os resultados do movimento 

financeiro decorrentes do turismo são expressivos a ponto de justificarem a inclusão 

desta atividade na programação política de países, regiões e cidades. 

A modernização e disseminação das comunicações eletrônicas, o 

alargamento e o barateamento das ofertas de transporte são fenômenos que se 

multiplicam por todas as regiões, ampliando as bases do setor e colocando-o como 

o segmento de negócio que mais cresce no mundo. (OLIVEIRA, 2000 apud 

CAMINHOS DA GEOGRAFIA, 2005) 

Temos na atividade turística o espaço geográfico com seu principal objeto de 

consumo, e disso decorre uma de suas mais importantes especificidades: em função 

dessa característica intrínseca, o turismo acaba por impingir transformações em três 

porções do espaço geográfico: pólos emissores de fluxos, os espaços de 

deslocamentos e os núcleos receptores de turistas. (CAMINHOS DA GEOGRAFIA, 

2005) 

Nacionalmente, o turismo é uma indústria extremamente importante que 

movimenta diferentes setores como, por exemplo, transportes, alojamento, 

recreação, alimentação, entre outros. A atividade turística é capaz de obter muitos 

resultados, que são decorrentes da movimentação econômica devido ao 

deslocamento das pessoas de seu local de origem ao local de destino de viagem e 

tudo que envolve esse deslocamento e hospedagem e atividades no destino.  

Quando analisamos o turismo, devemos levar em conta o interesse dos 

turistas e também o interesse dos locais que os recebem. Enquanto o turista procura 

por regiões que ofereçam atividades que ocupem seu tempo livre, o local que o 

recebe tem por objetivo atrair o turista e oferecer atividades que ocupem esse tempo 

livre. Esse relacionamento entre turista e local de visitação é o que produz 

resultados financeiros que podem levar ao desenvolvimento econômico.  

É quase uma relação simbiótica: o turismo movimenta todo o comércio local 

ao mesmo tempo em que o desenvolvimento do comércio local dinamiza o turismo. 

E, é quando isso acontece que o turismo produz resultados como circulação de 
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moeda, aumento do consumo de bens e serviços, aumento da oferta de empregos e, 

consequentemente, elevação do nível social da população e; ainda, aparecimento 

de empresas dedicadas ao setor.  

Petrocchi (2002) expõe o turismo como um sistema que:  

 
 
envolve-se com os ambientes sociais, culturais, políticos, econômicos e com 
os ecossistemas, sendo dependente [...] de todo conjunto de infra-estrutura 
de serviços urbanos; além de depender das próprias atividades do setor. O 
sistema necessita, também, do apoio da população local para oferecer a 
imprescindível hospitalidade aos visitantes e para estabelecer políticas 
locais voltadas para o turismo. (PETROCCHI, 2002, p.  21) 
 
 

Sob este raciocínio, entende-se o turismo não como uma atividade isolada, 

mas sim, como parte de um sistema complexo que influencia e sofre influência de 

uma série de elementos que mantém uma relação de interdependência, na qual, 

cada um desempenha um papel fundamental que poderá determinar o sucesso ou o 

fracasso do sistema como um todo. Não é objetivo deste trabalho versar 

detalhadamente sobre a teoria de sistemas, mas apenas usá-la de forma sucinta 

como meio de contextualização e de maneira exemplificadora. 

Um determinado destino turístico pode ter como principais atrativos 

responsáveis pela capitação de turistas, sua paisagem natural, sua bagagem 

histórica e cultural, algum tipo de evento social, a prática de esportes, etc.; ou ainda 

a combinação destes e de outros diversos fatores que chamam a atenção de 

pessoas de fora e alimentam suas expectativas, motivando-as assim, a se 

deslocarem de seu local de residência até este destino.  

Todavia, para que se possa atender de maneira satisfatória a esta demanda, 

é necessário que os diversos agentes locais que atenderão aos visitantes sejam 

capazes de prestar um serviço de qualidade. Não adianta um destino de praia, por 

exemplo, possuir uma orla marítima deslumbrante que atraia turistas de diversos 

lugares, se estes mesmos turistas forem mal atendidos nos restaurantes e hotéis 

locais, ou se a própria infraestrutura local é fraca e deixa a desejar, ou, ainda, se o 

sistema de transportes não funciona como deveria.  

Desta forma, podem-se identificar sistemas menores (subsistemas) que 

compõem o sistema principal. Ainda usando como exemplo um destino litorâneo, 

este pode ser adotado como um sistema principal; a cadeia de restaurantes 

existente seria um de seus subsistemas, assim como sua cadeia hoteleira, sua rede 
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de entretenimento, de transportes entre outras; cada um destes subsistemas seria 

parte integrante do sistema maior: o próprio destino. Assim, o desempenho do 

sistema turístico diante do seu visitante depende necessariamente do desempenho 

de todos os subsistemas que o compõem. 

 
 
O sistema de turismo, que é um sistema complexo, multidisciplinar e 
composto por uma infinidade de subsistemas, tem seu desempenho 
dependente do desempenho de cada uma das partes que o compões. 
Aquilo que resultar do desempenho de todos os subsistemas é o que define 
o nível de competitividade do sistema como um todo, dentro de um mercado 
altamente concorrido. A falta de oferta de serviços competitivos ameaça a 
sobrevivência do sistema. (PETROCCHI, 2002, p.  28) 

 
 
Como vimos, o turismo é um fenômeno cujos efeitos refletem-se 

exponencialmente em todo o sistema. A atividade turística possui um caráter 

multiplicador, onde diversos setores se beneficiam direta e indiretamente. A partir do 

momento em que o turista adquire um pacote turístico, ou uma passagem para 

viajar, ele dá início a uma cadeia de consumo que acaba por movimentar toda a 

economia. 

Antes mesmo do inicio da viagem propriamente dita, o viajante começa a 

gastar e a consumir em razão daquela. Ele precisa se deslocar até o local onde vai 

embarcar (aeroporto, rodoviária, estação), pode ser que compre algo já neste 

primeiro trajeto, ou no próprio local de embarque. Pode haver consumo no percurso 

até o destino e, além disso, todo o dinheiro que o turista gasta na localidade visitada, 

englobando tanto os serviços turísticos (hospedagem, atrativos, etc.) quanto suas 

despesas gerais no período de sua estada (serviços de transporte, alimentação, 

comércio local no geral, entre outros).  

Há ainda os benefícios para o setor público que arrecada impostos das 

empresas privadas que trabalham com o turismo, taxas cobradas do turista em 

atrativos, etc., e todos os impostos indiretos arrecadados com o consumo do turista. 

Todo esse valor monetário gerado pela atividade turística pode ser convertido em 

recursos que elevem a qualidade de vida da população local, bem como a 

infraestrutura do destino no geral.  

COOPER at al (2007, p.  32) nos dá uma idéia da relevância do turismo em 

nível global: “O turismo é direta e indiretamente responsável em nível global pela 

geração e pela manutenção de 195 milhões de empregos, o que equivale a 7,6% da 

mão-de-obra mundial.” Estes dados ilustram a expressividade da atividade turística 
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como setor da economia no mundo e corrobora sua importância para o 

desenvolvimento. “O turismo é, portanto, o reator da economia do entretenimento, 

futuro eixo do desenvolvimento econômico e social das nações.” (COBRA, 2005, p. 

27) 

Vale ressaltar que o desenvolvimento proporcionado pela atividade turística 

não pode ser entendido estritamente sob o ponto de vista econômico. O objetivo que 

deve estar em foco a ser alcançado com o turismo é: 

 
 
[...] produzir um desenvolvimento de qualidade que integre a população 
local e proporcione uma melhoria da sua qualidade de vida; estabelecer 
uma relação harmoniosa entre turistas e anfitriãs; e possibilitar o uso 
racional dos recursos naturais e culturais para que estes possam ser 
usufruídos pelas atuais e futuras gerações. (ASSIS, 2003, p.  135 apud 
MALTA, 2011) 
 
 

Com efeito, para que o turismo possa efetivamente atingir seu status de 

agente promotor do desenvolvimento, este deve contemplar o crescimento 

econômico, a justiça social e o equilíbrio ecológico. Nesse sentido, destaca-se o 

posicionamento da OMT, ao sugerir que o “planejamento do turismo deve ter como 

meta a criação de benefícios socioeconômicos para a sociedade, mas, ao mesmo 

tempo, deve manter a sustentabilidade do setor turístico através da conservação do 

meio ambiente e da cultural loca.” (OMT,1996, p.  74) 

O Código Mundial de Ética do Turismo, elaborado com o intuito de servir 

como referência para o desenvolvimento responsável do turismo mundial, introduz 

princípios e recomendações a fim de promover uma relação harmoniosa entre a 

atividade turística e os hábitos, culturas e interesses regionais e a preservação dos 

patrimônios natural, histórico, arquitetônico e cultural das áreas de destino. A seguir, 

alguns trechos do código que contextualizam com esta dissertação: 

 
 
1 - CONTRIBUIÇÃO DO TURISMO PARA A COMPREENSÃO E O 
RESPEITO MÚTUO ENTRE HOMENS E SOCIEDADES 
1.1. A compreensão e a promoção dos valores éticos comuns à 
humanidade, num espírito de tolerância e de respeito pela diversidade das 
crenças religiosas, filosóficas e morais, são ao mesmo tempo fundamento e 
conseqüência de um turismo responsável. Os agentes do desenvolvimento 
e os próprios turistas devem ter em conta as tradições e práticas sociais e 
culturais de todos os povos, incluindo as das minorias e populações 
autóctones, reconhecendo a sua riqueza. 
1.2. As atividades turísticas devem conduzir-se em harmonia com as 
especificidades e tradições das regiões e países receptores, observando as 
suas leis, seus usos e costumes. 
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2 - TURISMO, INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E 
COLETIVO 
2.1. [...] Praticado com a necessária abertura de espírito, constitui-se em um 
fator insubstituível de auto-educação, de tolerância mútua e de 
aprendizagem das diferenças legítimas entre povos e culturas, e da sua 
diversidade.  
2.2. As atividades turísticas devem respeitar a igualdade entre homens e 
mulheres, devem tender a promover os direitos humanos e, especialmente, 
os particulares direitos dos grupos mais vulneráveis, especificamente as 
crianças, os idosos, os deficientes, as minorias étnicas e os povos 
autóctones. 
3 - O TURISMO, FATOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
3.1. É dever de todos os agentes envolvidos no desenvolvimento turístico, 
salvaguardar o ambiente e os recursos naturais, na perspectiva de um 
crescimento econômico sadio, contínuo e sustentável, capaz de satisfazer 
eqüitativamente as necessidades e as aspirações das gerações presentes e 
futuras.  
4 - O TURISMO, FATOR DE APROVEITAMENTO E ENRIQUECIMENTO 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE 
4.1. Os recursos turísticos pertencem ao patrimônio comum da 
humanidade.  As comunidades dos territórios onde eles se situam têm, face 
a eles, direitos e obrigações especiais.  
4.3. Os recursos obtidos pela freqüência dos locais e monumentos culturais 
devem ser empregados, pelo menos em parte, preferencialmente, na 
manutenção, salvaguarda, valorização e enriquecimento desse patrimônio.  
5 - O TURISMO, ATIVIDADE BENÉFICA PARA OS PAÍSES E PARA AS 
COMUNIDADES DE DESTINO  
5.1. As populações e comunidades locais devem estar associadas às 
atividades turísticas e participar eqüitativamente nos benefícios econômicos, 
sociais e culturais que geram, e, sobretudo, na criação de empregos diretos 
ou indiretos resultantes.  
5.2. As políticas turísticas devem ser conduzidas de tal forma que 
contribuam para a melhoria do nível de vida das populações das regiões 
visitadas e respondam  às suas necessidades  A concepção urbanística e 
arquitetônica e o modo de exploração das estâncias e alojamentos turísticos 
devem visar a sua melhor integração no contexto econômico e social local. 
[...] 
5.4. Os profissionais do turismo, especialmente os investidores, devem [...] 
prestar informações quanto ao seus futuros programas e aos impactos 
previstos, com a maior transparência e objetividade requerida, abrindo-se 
ao diálogo, nessas matérias, com as populações interessadas. 
6 - OBRIGAÇÕES DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO  
6.1. Os agentes profissionais do turismo têm por obrigação fornecer aos 
turistas uma informação objetiva e sincera sobre os destinos [...] 
6.6. A imprensa, sobretudo a imprensa especializada em turismo, e os 
outros meios de comunicação, incluindo os modernos meios de 
comunicação eletrônica, devem fornecer uma informação honesta e 
equilibrada sobre os acontecimentos e situações suscetíveis de influência 
na freqüência turística. [...] 
9 - DIREITO DOS TRABALHADORES E DOS EMPRESÁRIOS DA 
INDÚSTRIA TURÍSTICA 
9.2. Os trabalhadores assalariados e autônomos da indústria turística e das 
atividades afins têm o direito e o dever de adquirir uma formação ajustada, 
inicial e contínua.  A eles será assegurada uma proteção social adequada e 
a precariedade do emprego deve ser limitada ao máximo possível.  Deverá 
ser proposto aos trabalhadores sazonais do setor um estatuto especial, 
visando a sua proteção social.  
9.3. Toda a pessoa física e jurídica, sempre que demonstrar possuir as 
disposições e qualificações necessárias, deve ser reconhecido o direito de 
desenvolver uma atividade profissional no âmbito do turismo, de acordo 
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com a legislação nacional vigente.  Os empresários e os investidores - 
especialmente das pequenas e médias empresas - devem ter reconhecido o 
livre acesso ao setor turístico com um mínimo de restrições legais ou 
administrativas.   
10 - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CÓDIGO MUNDIAL DE ÉTICA DO 
TURISMO   
10.1. Os setores públicos e privados do desenvolvimento turístico 
cooperaram na aplicação dos presentes princípios e devem zelar pelo 
controle da sua efetivação. (CÓDIGO MUNDIAL DO TURISMO, 1999) 
 
 

Tendo sido averiguada a atividade turística, arquitetada de acordo com 

considerações acima, pode trazer grandes benefícios à localidade. Sob este ponto 

de vista, pode ser aceito a confecção de um produto turístico que englobe uma 

região que careça de uma força alternativa que impulsione seu desenvolvimento, 

como uma favela.  

Neste ponto, procura-se identificar a favela como produto turístico. Para tanto, 

será apresentada de maneira breve algumas concepções de produto turístico 

presentes na literatura utilizada. 

Conforme exposto anteriormente, o turismo não pode ser compreendido como 

um fenômeno independente ou isolado, pois ele está atrelado a uma “teia” de fatores 

que funcionam simbioticamente. A atividade turística influencia e é influenciada por 

esses fatores, direta ou indiretamente. 

Esta relação de interdependência precisa ser considerada quando analisamos 

o produto turístico. A oferta turística é composta por um conjunto de elementos que, 

isoladamente, têm pouco ou nenhum valor turístico, porém, se agrupados, podem 

compor o que se denomina produto turístico. Ao consumir um produto turístico, o 

turista necessita de uma combinação de recursos para satisfazer às suas 

necessidades. O objetivo principal é conhecer um atrativo, mas, para isso, é 

necessário um conjunto de componentes como transportes, hospedagem, 

alimentação, diversões, informações turísticas, comércio, serviços públicos, etc., que 

possibilitam e dão suporte à chegada e à estada do viajante em seu destino. 

(IGNARRA, 2003) 

 
 
O produto turístico apresenta-se como um aglomerado, um amálgama, uma 
constelação de elementos tangíveis e intangíveis, em particular. Entre os 
tangíveis, estão os bens, os recursos, as infra-estruturas, e os 
equipamentos; entre os intangíveis, encontram-se os serviços, a gestão, a 
imagem, a marca e o preço. (VALLS, 1996, apud IGNARRA, 2005, p.  50) 
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Nesta concepção, temos uma visão global do produto-destino turístico que o 

expõe como a combinação de uma série de elementos tangíveis e intangíveis que se 

reconhecem no momento do consumo. É importante diferenciar neste ponto o que é 

chamado de produto turístico individual e produto turístico global. O produto turístico 

individual é aquele resultante da prestação de serviço realizada por uma 

organização para responder às expectativas do cliente, enquanto que o produto 

turístico global é o conjunto de componentes tangíveis e intangíveis sobre os quais 

operam os agentes do território e os próprios turistas. (VALLS, 1996; SERRA, 2004, 

apud TURYDES, 2009)  

Assim, entende-se o Favela Tour como um produto individual, que presta um 

serviço ao seu cliente levando-o até as favelas. Em contrapartida, neste caso, as 

favelas seriam um dos atrativos do produto global: a cidade do Rio de Janeiro. Neste 

sentido, o Favela Tour pode ser concebido como o que COOPER at al (2007) 

descreve como “produto de serviço”, que possui características próprias tais como 

intangibilidade, que faz com que não possa ser avaliado ou testado antes de sua 

aquisição; perecibilidade, o que impede que seja estocado, ou seja, a receita não 

arrecadada de um leito ou uma passagem não vendidos, ou ainda um tour que ao 

feito por não haver o número mínimo de pessoas em um grupo não pode ser 

recuperada e se perde; e inseparabilidade, que significa que no caso do produto de 

serviço, este é consumido ao mesmo tempo em que é fabricado, as ações são 

simultâneas, o que torna ainda mais delicada a relação entre a satisfação do 

consumidor e o que está sendo consumido. Estas características diferenciam e 

tornam os produtos de serviços mais complexos do que os bens oferecidos no 

mercado. A seguir, veremos toda esta complexidade transcrita em um novo 

segmento de mercado. 

 

2.1   UM NOVO SEGMENTO DE MERCADO: OS TOURS DE EXPERIÊNCIA  

 
 
A viagem é um movimento externo e interno ao turista. Externo porque ele 
se desloca no espaço físico e no tempo. Interno porque seu imaginário 
segue na frente, instigando a intelectualidade e o emocional, preparando-o 
para viver o inusitado em experiências únicas na revelação do 
desconhecido e do diferente. (BENI, 2004, p.  295)  
 
 

Neste contexto, verifica-se a dimensão do impacto que uma viagem exerce no 

inconsciente do turista, principalmente pelo fato de que a “bagagem intelectual” 
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absorvida o acompanhará por um longo tempo após seu retorno ao cotidiano. 

Subjetiva e intuitivamente, o turista deixa fluir seus desejos e sentimentos, seus 

sonhos e sua imaginação, o que acaba agregando valores à suas experiências 

pessoais.  

Para Beni (2004), a oferta turística está muito além da infraestrutura oferecida 

pelos destinos; os atrativos turísticos são constituídos pelas características naturais 

e por toda a concentração histórica e cultural presentes em um lugar. Segundo o 

autor, tais elementos são intangíveis e imensuráveis, sendo estes os maiores 

influenciadores das experiências do visitante. 

 
 
A oferta de turismo, porém é mais ampla que a mera produção de bens e 
serviços, pois além de abranger os meios de hospedagem, instalações e 
equipamentos, ela tem como insumos básicos os recursos naturais e 
culturais que são, na realidade, a matéria prima dos atrativos turísticos. 
Deve-se buscar sempre a harmonização entre o que o destino tem a 
oferecer ao turista e aquilo que ele espera experimentar. É nesse encontro 
da oferta e do consumo que irrompe a dimensão cultural ainda pouco 
valorizada no planejamento de viagens. (BENI, 2004, p.  296). 
 
 

Nota-se que existe uma disparidade no que se refere à realidade 

mercadológica do turismo no século passado (século XX) e o que se vê hoje em dia. 

Naquela ocasião, o que se observava era um turismo predominantemente massivo, 

impulsionado por uma mídia e uma oferta globalizadas que, como conseqüência e, 

de certa forma, padronizavam os destinos ao redor do mundo por intermédio de 

grandes resorts e redes hoteleiras com serviços repetitivos e uniformizados, 

deixando em segundo plano as singularidades locais, com suas características 

físicas e culturais que detêm sua verdadeira identidade. 

O que se percebia (e ainda percebe-se, atualmente, em muitos destinos) era 

uma precária e inadequada rede de informações sobre o patrimônio natural e 

histórico-cultural que, por sua vez, não desempenhava o papel de instigar a 

curiosidade do visitante e promover um maior envolvimento entre o forasteiro e a 

população residente, enriquecendo os momentos com a troca de experiências. 

 
 
Faz-se necessário então, pela pesquisa e interpretação do diferencial 
turístico, estimular a atenção, o “olhar”, o sentimento, a emoção, as 
sensações e percepções para que o turista possa experimentar o antes até 
então ignorado. [...] características centrais do patrimônio natural e cultural 
são exatamente o que o visitante quer ver, experimentar, compartilhar e 
levar consigo como lembrança memorável. (BENI, 2004, p.  296). 
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Com efeito, nos últimos anos verificamos uma alteração no comportamento 

da demanda turística (um dos fatores atribuídos a isto tem sido o avanço tecnológico 

e, consequentemente, o maior acesso à informação) onde os gostos e as 

preferências se caracterizam pela busca de novas experiências em vez de somente 

novos produtos e serviços.  

Em sua publicação, Beni (2004) acompanha o pensamento de diversos 

estudiosos do turismo e expõe que o comportamento do consumidor acompanha as 

transformações de caráter econômico, social e de comunicação que vêm ocorrendo 

no mundo moderno. Uma parcela significativa dos turistas de hoje está muito mais 

exigente em relação ao que consome por estar mais consciente do valor de seu 

tempo livre, além de estar cada vez mais buscando experiências mais intensas e 

participativas que os façam deixar de lado, ainda que temporariamente, a sua vida 

cotidiana.  

Um novo mercado turístico vem se constituindo em função destas 

transformações. Transformações que são impulsionadas, por exemplo, por fatores 

como o progresso em larga escala da tecnologia, que potencializa a disseminação 

da informação e aperfeiçoa o sistema de transportes fazendo com que as distâncias 

sejam cada vez menos um empecilho; a integração de mercados outrora distintos 

gerando uma produção múltipla e diversificada; uma demanda com crescente 

atração por um turismo interativo em que ela faça parte do contexto do atrativo, 

deixando de lado o papel de expectadora e que, além de tudo, apresenta um 

comportamento volátil em suas viagens. 

 
 
A demanda turística tornou-se mais exigente, variada e variável. Ela tende a 
se focar cada vez mais sobre a qualidade e exprime as necessidades da 
cultura e do meio ambiente. Concretamente, a clientela procura os 
verdadeiros sítios que combinam a autenticidade e a profundidade do 
intercâmbio intercultural de uma parte e a harmonia com a natureza e a 
memória dos lugares visitados em outro lugar.  
Tais exigências parecem em total contradição com a oferta do turismo de 
massa que privilegia o lucro imediato e a grande escala, destruindo assim a 
qualidade relativa dos sítios turísticos. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2009, 
p.  57) 
 
 

Neste novo milênio, aquele turismo padronizado, voltado para grandes 

massas, onde a quantidade de consumidores alcançados é o que está em foco, vem 

dando lugar à uma nova concepção da atividade que busca atender às novas 
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particularidades mercadológicas e aos interesses da demanda por novas 

experiências. Portanto, faz-se imprescindível que novos produtos e serviços sejam 

configurados de forma a maximizar a experiência do turista moderno, que é mais 

exigente e tem expectativas mais elevadas. 

O Ministério do Turismo, em sua publicação sobre o turismo de experiência, 

nos mostra que o turismo na forma como foi constituído nas décadas passadas está 

respondendo à teoria do ciclo de vida dos produtos. 

 
 
Após a fase de iniciação e do seu progresso (anos 60-70), os sítios, que 
constituem o objeto do turismo de massa, perdem progressivamente o seu 
atrativo. A oferta turística se encontra na incapacidade de manter o seu 
ritmo normal e se vê, assim, na obrigação de inovar para atender Às novas 
necessidades. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2009, p.  57) 
 
 

Com efeito, os interesses da demanda evoluíram nos últimos tempos. Os 

indivíduos anseiam ir além da mudança de hábitos exclusivamente, eles procuram 

também pelas diferenças locais, explorando de maneira mais profunda o potencial 

turístico local. Tal fenômeno tem afetado inclusive o turismo dito de elite, também 

afetado pela uniformização e padronização. Paralelamente às motivações mais 

tradicionais (natureza, lazer, natureza e esportes) os olhares têm se voltado para 

outros aspectos, fazendo desabrochar outras modalidades de turismo como turismo 

gastronômico, turismo de guerra, turismo de memória, turismo solidário, entre outros. 

Isto nos mostra a ascensão de um chamado “turismo de diversidade e de 

proximidade”, ou ainda, “turismo de profundidade”, que estabelece uma relação mais 

profunda entre o turista e as crenças, influências, revelações, revoluções, limitações 

e sofrimentos de uma população receptora. (Ministério do Turismo, 2009) 

Neste contexto, observa-se uma prática do turismo que vem ganhando cada 

vez mais espaço, denominada de “tour de realidade”; proveniente do interesse de 

pessoas de maior poder aquisitivo sobre o modo de vida das populações menos 

abastadas. Historicamente, tal prática não é recente. Os primeiros registros de 

atividades do tipo datam da segunda metade do século XIX, na Inglaterra, e eram 

chamadas de “slamming”, termo que, na época, remetia a uma disposição de visitar 

as regiões mais pobres de diferentes localidades, fossem com objetivos filantrópicos 

ou por mera curiosidade.  

Nas últimas décadas, a disseminação destes tours está se consolidando em 

escala mundial, e não apenas em lugares cujo apelo principal seja a pobreza (como 
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regiões na África e as favelas cariocas). Essa prática está também incluindo 

localidades que atraem a atenção por serem, ou terem sido, palco de desastres 

(naturais ou não, como as áreas dos Estados Unidos devastadas pelo furacão 

Katrina) e até mesmo de guerras, como por exemplo, o Vietnã, Sarajevo e 

Chernobyl. (FREIRE-MEDEIROS, 2009). 

Na tentativa de entender as motivações dos que optam por esses “tours de 

realidade”, foram utilizados estudos existentes sobre demanda turística que nos 

mostram que o processo individual de tomada de decisões está intimamente 

relacionado ao comportamento do consumidor. Tendo cada indivíduo suas 

singularidades, as diferentes atitudes, percepções, imagens e motivações são 

importante influência nas determinações sobre viagens e aquisição de produtos 

turísticos. De acordo com Cooper et al (2007, p.  78): 

 
 

• as atitudes dependem da percepção de mundo de um indivíduo;  
• as percepções são impressões mentais de, digamos, um lugar ou 
empresa de viagens e são determinadas por fatores que incluem infância, 
família, experiências profissionais, educação, livros, programas de televisão, 
filmes e imagens promocionais. A percepção envolve a codificação da 
informação pelos indivíduos e influencia as atitudes e o comportamento em 
relação a produtos, mas não explicam por si só, ou quando combinada com 
outras atitudes, porque as pessoas querem viajar; 
• os motivadores de viagens explicam porque as pessoas querem viajar e 
são necessidades internas que dão inicio á demanda por viagens; e 
• as imagens são conjuntos de crenças, idéias e impressões relacionadas 
a produtos e destinações.  

 
 

Ainda com base nesses autores, podemos identificar diferentes categorias de 

motivações que se encaixam em nosso objeto de estudo: os motivadores culturais, 

caracterizados pelo desejo de ver e conhecer mais sobre outras culturas e seu estilo 

de vida; e os motivadores de status e prestígio, que constituem a busca por 

desenvolvimento pessoal, satisfação do ego e dos sentidos, estando relacionados a 

atividades de educação e ao reconhecimento e atenção dos outros. 
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3    O PRODUTO  FAVELA TOUR  COMO UM  EXEMPLO  DO TOURS DE 
EXPERIÊNCIA 

 

Se há alguns anos alguém falasse sobre comprar um pacote turístico 

estruturado para visitar uma favela, isso, provavelmente, causaria no mínimo 

estranheza. Levar-se-ia em conta não somente a periculosidade do passeio, mas 

também a utilidade de tal aventura. Afinal, por que visitar uma favela? Para que 

visitar uma favela? O início do tour em favelas, na última década do século passado, 

marca não só uma novidade em termos de produto turístico, mas também uma 

mudança no cenário turístico brasileiro. 

Os primeiros registros de realização do turismo de favelas em massa são 

datados do início da década de 90 e esta prática vem ganhando força desde então. 

O tema vem sendo alvo de grandes discussões que possuem basicamente duas 

vertentes: uma encara o turismo ocorrente nas favelas como sendo benéfico, já que 

movimenta a economia local, uma vez que os moradores têm a oportunidade de 

vender aos turistas suvenires produzidos dentro das próprias comunidades, como 

artesanatos em geral, camisetas, entre outros. A outra vertente tem uma visão crítica 

e encara esse tipo de turismo como exploração da pobreza. Quem segue essa linha 

de pensamento não vê sentido em pessoas comprando pacotes em agências para 

subirem morros e verem toda a pobreza em que as pessoas das favelas vivem. 

(REVISTA Host, 2009) Estudos existentes apontam o Eco-92 como marco do 

surgimento de favelas como destino turístico. Este fenômeno deve ser entendido 

pela popularidade alcançada pelos reality tours e, por outro lado, pela crescente 

difusão mundial pelos meios de comunicação de um “mundo exótico” das favelas. 

(FREIRE-MEDEIROS, 2006) 

 

3.1   AS FAVELAS CARIOCAS COMO ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

Em sua obra “Gringo na Laje”, a pesquisadora e doutora Bianca Freire-

Medeiros nos ajuda a compreender esse comportamento do turista em relação aos 

destinos mais pobres. Segundo a autora, os turistas pretendem “consumir a própria 

diferença socioeconômica através dos símbolos associados à pobreza” (2009, p.  

33). Com as classes mais baixas tendo maior acesso às viagens de lazer, 

massificando destinos que antes eram elitizados, “homens e mulheres passam a 
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procurar, cada vez mais, experiências inusitadas, interativas, aventureiras e 

autênticas em destinos cujo apelo reside na antítese daquilo que costumava se 

classificar como “turístico”. No processo, localidades “marginais” são reinventadas 

em suas premissas históricas e estéticas” (ibidem). 

Devido à grande exposição da cidade do Rio de Janeiro no exterior pela mídia 

e, sendo ela a cidade berço da maior favela existente no Brasil, não é de se 

estranhar que os olhos desses homens e mulheres que se sentem instigados por 

destinos não tradicionais se voltem para as comunidades carentes aqui localizadas. 

Os veículos midiáticos estão, a todo o momento, mexendo com o imaginário das 

pessoas através de notícias (algumas vezes sensacionalistas), reportagens e 

documentários. Até mesmo filmes sobre o tema, como o mundialmente conhecido 

Cidade de Deus (2002), que contou com a colaboração de atores amadores 

residentes na própria favela, têm contribuído com esse processo. Antes disto, em 

1996, o pop star Michael Jackson transformou o Pelourinho, em Salvador, e favelas 

do Rio de Janeiro no cenário de um de seus clipes musicais, o que gerou grande 

polêmica atraindo a atenção do mundo.  

Toda esta disseminação das favelas brasileiras pelos canais de informação 

acabou fazendo com que surgisse um mercado turístico consumidor destes 

destinos. A cidade do Rio de Janeiro, já considerada o principal cartão postal do 

Brasil no exterior, por ser possuidora de um abundante conjunto deste tipo de 

“atrativo”, não poderia deixar de se destacar.  

Cada vez mais e mais pessoas de diversas origens vêm à cidade em busca 

de outras experiências além das habituais; é claro que os visitantes querem 

conhecer nossas praias, o Pão de Açúcar e o Corcovado, mas não somente isto. 

Querem algo que lhes parecia intangível e que, de alguns anos para cá, está se 

tornando cada vez mais acessível: o turismo nas favelas.  

Apresentamos a seguir um fragmento do artigo “A favela que se vê e que se 

vende: reflexões e polêmicas em torno de um destino turístico” escrito por Bianca 

Freire-Medeiros e publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais (2007) que 

pode nos ajudar na compreensão deste fenômeno: 

 
 
"Favela" tornou-se um prefixo tropical capaz de incrementar e tornar 
"exóticos" lugares e produtos dos mais variados (Phillips, 2003). Guias de 
viagem, filmes, romances, textos acadêmicos, fotologs, souvenires etc. 
contribuem para a formulação de uma favela que circula mundo afora e a 
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encaixam nas narrativas mais amplas do turismo "alternativo". É a partir 
desses vários suportes que a constroem como um território da imaginação, 
e em que são investidos diferentes ansiedades e desejos, que a favela pode 
ser elaborada como destino turístico. (FREIRE-MEDEIROS, 2007) 
 
 

Atualmente, são diversos os empreendimentos turísticos que se valem do 

turismo nas comunidades carentes cariocas, indo desde agências de turismo 

receptivo que desenvolvem roteiros que incluem vistas às favelas até meios de 

hospedagem instalados dentro das mesmas. Só a favela da Rocinha, a maior do 

país, recebe mais de três mil turistas por mês (FREIRE-MEDEIROS, 2007), o que 

nos dá uma visão da magnitude deste mercado que ainda é crescente. Não é 

objetivo desta monografia traçar qualquer comparativo entre o trabalho realizado por 

estas empresas e nem avaliar os valores éticos de cada uma; a proposta é discutir, 

o quanto possível, a favela enquanto produto turístico. Para tanto, foi tomado como 

exemplo e objeto de observação e análise do produto Favela Tour, criado por 

Marcelo Armstrong em 1992, que atua na Rocinha e Vila Canoas (favela situada no 

bairro de São Conrado) através de passeios guiados nas duas localidades. 

 

3.2   A EXPERIÊNCIA DO PRODUTO “FAVELA TOUR” 

 
 
FAVELA TOUR is an illuminating experience if you look for an insider point 
of view of Brazil. The tour introduces you to another Rio, within Rio city: the 
favela. There are close to 950 favelas in Rio. Mostly placed on former public 
areas on the hillsides, they are now home to 20% of Rio's population; 
however, they remain a mystery for most people who don't live there. The 
tour is not only to explain about favelas, but to give you a whole new 
understanding about different aspects of Brazilian society. 
You will go to the favelas of Vila Canoas and Rocinha, the largest one in the 
country. Picturesque from a distance, once closer, they reveal their complex 
architecture, developing commerce and friendly people. Most Samba 
Schools participating in the Carnival parade come from favelas. The tour 
changes their reputation of areas related only to violence and poverty. Don't 
be shy, you are welcome there, and local people support your visit. If you 
really want to understand Brazil, don't leave Rio without having done the 
FAVELA TOUR1. (FAVELATOUR, 2010)  

                                                 
1 O Favela Tour é uma experiência esclarecedora se você procura por um ponto de vista inclusivo 
sobre o Brasil. O tour o leva a um outro Rio dentro do Rio de Janeiro: a favela. Existem 
aproximadamente 950 favelas na cidade. Em sua maioria, localizadas em áreas que antes eram 
públicas nas encostas dos morros e que agora são lar de aproximadamente 20% da população. 
Entretanto, permanecem um mistério para aqueles que estão de fora. O tour não é apenas para 
explicar as favelas, mas sim para lhe dar uma nova compreensão sobre a sociedade brasileira. 
Você irá às favelas de Vila Canoas e Rocinha, considerada a maior do país. Pitorescas à distância, 
uma vez mais perto, elas revelam sua arquitetura complexa, seu desenvolvido comércio e pessoas 
amigáveis. A maioria das escolas de samba que participam dos desfiles de carnaval vêm das favelas. 
O tour muda sua reputação de áreas relacionadas apenas à violência e pobreza. Não fique tímido, 
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Marcelo Armstrong, brasileiro, 41 anos, está desde 1987 envolvido com o 

turismo e, segundo o próprio, é pioneiro na realização de atividade turística em 

favelas no Brasil. Em entrevista não sistematizada, Marcelo revelou ao autor deste  

TCC as informações detalhadas sobre o Favela Tour e sua trajetória. Iniciou a 

graduação para se tornar turismólogo, que não concluiu, mas possibilitou a abertura 

de algumas portas. Profissionalmente, começou no Club Med, quando viajou para 

diversas partes do mundo e, foi no Senegal onde teve seu interesse por favelas 

despertado. 

Aquela unidade do resort, o Club Med Cap Skirring, localizada no sul do 

Senegal, ficava próxima a uma grande favela da região que acabava sendo ignorada 

pelos hóspedes, uma vez que empreendimentos desta natureza seguem um modelo 

padronizado de funcionamento e não estabelecem contato mais profundo com a 

população e cultura local. Todavia, Marcelo se questionava se não seria mais válido 

um tipo de experiência onde o turista pudesse de fato conhecer, sentir o ambiente 

visitado como ele realmente é e interagir com os moradores. 

A idéia concreta de trabalhar com as favelas do Rio de Janeiro surgiu quando, 

em 1990, um amigo estrangeiro, Jerôme Ferriere, lhe disse que estava a caminho do 

Brasil para conhecer as favelas cariocas por conta própria. Era algo que ele tinha 

vontade de fazer, que o motivava. 

Com aquele pensamento fixo em mente, foi questão de tempo até que 

Marcelo deixasse o Club Med e começasse a configurar seus pacotes de visitas às 

favelas da capital fluminense e a oferecê-los em hotéis e agências de turismo. O 

negócio foi evoluindo e, em junho de 1992, foi realizado o primeiro passeio oficial da 

marca “Favela Tour”. 

A proposta do Favela Tour é apresentar ao turista uma outra realidade do Rio 

de Janeiro. Desviar um pouco a atenção dos atrativos tradicionais, como o Cristo 

Redentor e o Corcovado, revelando o lado menos glamouroso da cidade, mas que 

merece ser mencionado. Associado a isto, sua filosofia de trabalho visa quebrar 

paradigmas, desmistificar e desrotular a favela. A imagem transmitida pelos veículos 

midiáticos, relativas às comunidades carentes, acaba sendo distorcida e 

tendenciosa, dando a impressão de que tráfico de drogas e violência são suas 

                                                                                                                                                         
você será bem vindo e as pessoas locais darão suporte à sua visita. Se você quer realmente 
entender o Brasil, não deixe o Rio sem fazer o Favela Tour. (Tradução livre do autor). 
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características mais relevantes, quando na verdade, tratam-se essencialmente de 

áreas urbanas menos privilegiadas em termos de infraestrutura, onde vivem pessoas 

que não tiveram ou não têm oportunidades de uma vida diferente. Pessoas que não 

têm acesso à educação de qualidade nem a melhores vagas de empregos, mas nem 

por isso se tornam - necessariamente - marginais. 

Em muitos casos, durante sua estada na cidade, o turista acaba convivendo 

com um ou outro morador de favela e nem sabe ou se dá conta disto. 

Eventualmente, a camareira do hotel, o encarregado por auxiliar com as bagagens, 

o garçom, o balconista, o motorista ou trocador de ônibus, o caixa do supermercado, 

entre outros, fazem parte de uma comunidade e só estão tentando se estabelecer 

dentro da sociedade.  

Esta é a favela exposta pelo produto caracterizado por Marcelo Armstrong, 

sem pré-conceitos. O Favela Tour se destaca em meio a este segmento do turismo, 

que, inegavelmente, vem crescendo e ganhando força, por se dispor a realizar um 

trabalho bem estruturado, profissional e diferenciado, com foco nas comunidades e 

na responsabilidade social.  

Atualmente, o empreendimento turístico conta com quatro funcionários 

formais, sendo dois motoristas residentes de Vila Canoas, uma das comunidades 

incluídas no itinerário, e mais 11 colaboradores free-lancers.  O preço do tour 

cobrado por pessoa é de R$ 65,00, se vendido diretamente pela empresa, e R$ 

41,00 é o valor cobrado para intermediários. São os casos dos hotéis e outras 

agências de turismo que adquirem o pacote e revendem aos seus clientes. Segundo 

seu próprio fundador, mais de 90% dos consumidores do Favela Tour são turistas 

estrangeiros, oriundos principalmente da América do Norte e Europa, e os passeios 

são realizados em grupos de, no mínimo três e, no máximo doze pessoas. Nos 

períodos de baixa temporada, são vendidos em média 80 pacotes mensais, número 

que, na alta temporada, chega a atingir 140 pacotes mensais. 

Estes números nos mostram a relevância e a repercussão internacional 

conquistadas pelo Favela Tour, consolidando esta iniciativa como importante 

colaboradora, não só para atrair turistas, mas também, para aos poucos, reconstruir 

a imagem das comunidades carentes do Rio de Janeiro diante do mundo. A seguir, 

alguns exemplos de menções do Favela Tour como propaganda positiva do Brasil 

nas mídias de diversos países: 
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The best of tours in favelas. A visit to one of Rio favelas can be a fascinating 
and illuminating experience... Marcelo Armstrong is the pioneer of favela 
tourism.(RIO THE GUIDE, Christopher Pickard, England 1995.) 
This is one of our favorite tours in Rio, and it is highly recommended... 
Marcelo is a terrific guide who really knows the city. (LONELY PLANET, 
Australia 1996.) 
Safe, different and very interesting... Leads to a greater appreciation of Rio 
and its people. (FOOTPRINT HANDBOOKS, England 1998.) 
A visit in Rio is not complete without the Favela Tour of Marcelo Armstrong. 
(POLITIKENS FORLAG, Denmark 1999.) 
A fascinating half-day tour. Highly recommended for anyone with an interest 
in Brazil beyond the beaches. (FODORS, USA 2000.) 
The most insightful and longest-established tour in favelas. Marcelo 
Armstrong speaks excellent English and offers fascinating 
commentaries.(ROUGH GUIDES, England 2000.) 
FAVELA TOUR is not only cheaper than his competitor, but has guides who 
make special effort to explain the social and political context of what they 
show. That made the experience far richer than the other one. (THE NEW 
YORK TIMES Tourism Mag, Larry Rohter, USA, May 2001) 
Favelas are huge, complex and fascinating. Marcelo Armstrong knows the 
territory and has an exceptional rapport with locals. (FROMMERS GUIDE, 
Canada 2002) 
Really informative. Not voyeuristic, but one education visit to the heart of 
different universe, making possible a better understanding of Rio and it's 
contradictions. A lot of information! Not to be missed! (GUIDES DU 
ROUTARD, France 2003.) 
Marcelo Armstrong run the oldest and best known tour in favelas.(LET'S GO 
GUIDES, USA 2004.) 
Marcelo offers very interesting visits without voyeurism... It is not simply a 
tour in a favela, but a good way to understand better the complexity of 
brazilian society. (LE PETIT FUTÉ Country guide, France 2004.) 
Favela Tour is a good way to get a better understanding of Brazil reality, 
breaking the prejudices and contributing to the local development. 
Instructive, educational and without taboos. (LE ROUTARD.COM, FRANCE 
2006.)2  

                                                 
2 O melhor dos tours em favelas. Uma visita a uma das favelas do Rio pode ser uma experiência 
fascinante e iluminadora. Marcelo Armstrong é o pioneiro em turismo de favela.(RIO THE GUIDE, 
Christopher Pickard, England 1995.) 
Esse é um dos nossos tours favorites no Rio, e é altamente recomendável... Marcelo é um guia 
incrível que realmente conhece a cidade. (LONELY PLANET, Australia 1996.) 
Seguro, diferente e muito interessante. Leva a uma maior apreciação do Rio e seu povo. 
(FOOTPRINT HANDBOOKS, England 1998.) 
Uma visita ao Rio não é completa sem o Favela Tour de Marcelo Armstrong. (POLITIKENS FORLAG, 
Denmark 1999.) 
Um tour de meio dia fascinante. Altamente recomendado a qualquer um com um interesse no Brasil 
que vá além de suas praias. (FODORS, USA 2000.) 
O tour estabelecido há mais tempo e mais inspirador. Marcelo Armstrong fala um inglês excelente e 
oferece comentários fascinantes. (ROUGH GUIDES, England 2000.) 
Favela Tour não é somente mais barato que seu concorrente, mas também conta com guias que 
fazem um esforço especial em explicar o contexto social e político daquilo que eles mostram. (THE 
NEW YORK TIMES Tourism Mag, Larry Rohter, USA, May 2001) 
Favelas são enormes, complexas e fascinantes. Marcelo Armstrong conhece o território e tem uma 
relação excepcional com os locais. (FROMMERS GUIDE, Canada 2002) 
Realmente informativo. Não é voyeuristico, e sim uma visita educativa ao coração de um universo 
diferente, tornando possível uma melhor compreensão do Rio e suas contradições. Muita informação! 
Não perca! (GUIDES DU ROUTARD, France 2003.) 
Marcelo Armstrong administra o mais antigo e mais conhecido tour em favelas. (LET'S GO GUIDES, 
USA 2004.) 
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3.3   DESCRIÇÃO DO ROTEIRO DO FAVELA TOUR 

 

Como um dos objetivos desta monografia é discorrer sobre o produto 

oferecido pelo Favela Tour, o autor se valeu da técnica de pesquisa de observação 

participante, se colocando no papel de consumidor com o intuito de obter uma visão 

mais detalhada do objeto de análise e ter a possibilidade de perceber e assimilar tal 

experiência não só através do olhar científico, mas também do ponto de vista do 

turista.  

A visitação às favelas foi realizada no dia dois de abril de 2010, no horário das 

14 horas. A professora de inglês Camila Barbosa também participou do tour como 

colaboradora do projeto. Uma vez que todas as informações foram transmitidas pelo  

guia no idioma supracitado, Camila foi de grande auxílio para a compreensão de 

todos os termos utilizados. Há ainda a possibilidade do tour ser ministrado em mais 

três idiomas distintos, além do português e do inglês: francês, espanhol e italiano. 

O grupo era composto por oito pessoas, das quais, apenas o autor e sua 

colaboradora eram brasileiros. Havia dois jovens irmãos de origem norte-americana, 

aparentando ter em torno de 30 anos de idade, além de mais dois casais vindos do 

Canadá de idade mais avançada, acima dos 60 anos. 

O roteiro foi desenvolvido de maneira estratégica, contemplando duas favelas 

cariocas: a Rocinha, por sua fama e dimensões, e Vila Canoas, onde não há 

movimentação do tráfico e, por ser pouco conhecida, acaba sendo um diferencial.  

O passeio é feito em veículo do tipo van; os turistas são apanhados em um 

ponto de encontro predeterminado na zona sul e levados, inicialmente, até a 

Rocinha. O discurso utilizado pelo guia é bastante realista e focado no modo de vida 

das pessoas que residem na comunidade, nas dificuldades enfrentadas, na ausência 

do poder público, no preconceito, além da violência e do tráfico de drogas que 

inegavelmente estão presentes, mas não são expostos como protagonistas desta 

                                                                                                                                                         
Marcelo oferece visitas muito interessantes, sem voyeurismo... Não é simplesmente um tour em uma 
favela, mas sim uma boa maneira de compreender melhor a complexidade da sociedade brasileira. 
(LE PETIT FUTÉ Country guide, France 2004.) 
Favela Tour é uma boa maneira de se ter uma melhor compreensão da realidade brasileira, 
quebrando preconceitos e contribuindo para o desenvolvimento local. Instrutivo, educativo e sem 
tabus. (LE ROUTARD.COM, FRANCE) 
(Tradução livre do autor) 
Disponível em <http://www.favelatour.com.br/ing/comments.htm>. Acesso em 15 mai. 2010. 
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situação e, sim, como consequência dos processos de exclusão social 

característicos das situações das grandes cidades brasileiras. 

Chegando à Rocinha, o guia adverte para que sejam tiradas fotografias 

apenas nos mirantes, focando as paisagens. É possível ver traficantes armados 

“guardando” a entrada da favela. O guia enfatiza que não devem ser tiradas 

fotografias nem dos traficantes nem dos arredores. Na Rocinha são feitas três 

paradas. Há um mirante logo no início da subida do morro - na rua - onde é possível 

ter uma bela visão da “Cidade Maravilhosa”, com bastante verde, e também adquirir 

produtos artesanais produzidos e vendidos pelos próprios moradores. Percebe-se 

rapidamente que estes comerciantes estão à espera do turista estrangeiro, são 

todos bem receptivos e amigáveis, alguns têm até frases decoradas em inglês na 

tentativa de facilitar a comunicação. 

De volta ao veículo, a jornada continua morro acima até a segunda parada, 

que trata-se também de um mirante. A diferença é que este se localiza em uma laje 

cedida pelo proprietário - em acordo com o Favela Tour - para que os turistas 

tenham a possibilidade de estar ali. Neste ponto a paisagem é diferente, pois é onde 

há uma visão panorâmica da favela, e, ao fundo, as belezas naturais da cidade 

(Figura 1). É neste momento que se tem uma percepção mais concreta das 

dimensões da Rocinha: o que se vê é um imenso “vale” coberto pelo tom 

avermelhado das inúmeras construções não concluídas. É um quadro destoante, 

dando a sensação de que realmente há uma cidade dentro da cidade. O grupo fica 

neste local por mais ou menos meia hora para aproveitar o cenário e tirar fotos. O 

guia fala a respeito da comunidade em geral, da atuação da polícia e do governo e 

responde perguntas feitas pelos visitantes.  

A última parada é no “centro comercial”. No caminho, de dentro da van, é 

possível observar o movimento constante. As ruas são estreitas e sem sinalização 

de trânsito. Trânsito este que mistura uma infinidade de carros, ônibus, motocicletas, 

bicicletas e pessoas. Todos ao mesmo tempo e cada um em busca do seu espaço 

para circular. Em meio a todo esse caos, há ainda uma imensa variedade de 

comércios e serviços. Além dos micros estabelecimentos comerciais, tais como 

bares, mercearias, pequenas lanchonetes, lojas artigos em geral, entre inúmeras 

outras; estão presentes também grandes redes de fast food, agências bancárias, 

lojas de grife, academias, todas com o intuito de atrair a atenção da grande 

quantidade de consumidores transitando a todo instante. 
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Figura 1 – Visão panorâmica da Rocinha 
Fonte: www.travelblog.org, 2010 
 

Depois de circular pelo centro comercial da Rocinha, é hora de seguir para a 

Vila Canoas. Anos atrás, havia também uma caminhada pelas ruelas da Rocinha. 

Esta atividade, que fazia parte do pacote turístico, foi abolida em virtude de 

constantes encontros com traficantes pelo caminho. Segundo Marcelo Armstrong, a 

segurança dos turistas não era comprometida, mas não era essa imagem que o 

Favela Tour queria que ficasse gravada na memória dos seus clientes. Já em Vila 

Canoas, por não haver presença do tráfico, caminhar por entre a favela acaba sendo 

muito mais tranqüilo. 

A comunidade da Vila Canoas fica também no bairro de São Conrado, não 

muito distante da Rocinha. O veículo chega lá em poucos minutos. O mapa da figura 

2 nos permite visualizar o local situando as duas favelas no contexto geográfico 

daquela área. O ponto “A” localiza a Rocinha, com o túnel Zuzu Angel passando por 

baixo. À esquerda em destaque, seguindo pela Estrada Lagoa Barra, está Vila 

Canoas.  
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Figura 2 - Mapa da região localizando as duas favelas 
Fonte: Google maps, 2010 

 
Já a figura 3, em contraste, apresenta a mesma região sob outra perspectiva 

através de imagem gerada por satélite. A seta verde aponta para a Favela da 

Rocinha e a seta amarela indica a comunidade de Vila Canoas.  

 

 
Figura 3 – Imagem da área gerada por satélite 
Fonte: Google maps, 2010 

Rocinha 

Vila Canoas 
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A primeira parada é na PARA TI, uma organização não governamental (ONG) 

que funciona como centro de apoio educacional às crianças e jovens que residem na 

comunidade. Na ONG, que recebe apoio financeiro do Favela Tour, os turistas têm 

contato com os estudantes, o que já proporciona uma familiarização com o lugar, e 

ainda podem adquirir souvenires e artesanatos produzidos na própria escola, 

contribuindo com o projeto. 

Em seguida, o grupo é guiado até o interior da favela. Por estar situada em 

um bairro considerado nobre, fica muito perceptível a desigualdade social na região. 

Apenas uma rua separa os humildes casebres das grandes mansões, luxuosas e 

imponentes. Este é um dos motivos de não haver tráfico no local: além da geografia 

desfavorável que não oferece rotas de fuga seguras, a presença de pessoas de alto 

poder aquisitivo que podem pagar por segurança especializada e personalizada 

inibe a presença dos bandidos. 

Rumo ao interior da comunidade, percebe-se um pouco como vivem os que 

residem ali. O espaço é precário: vêem-se minúsculos barracos amontoados onde 

mal se consegue notar seus limites. As ruelas são demasiado apertadas, mais ou 

menos um metro de largura e, olhando pra cima, tem-se uma visão limitada do céu. 

A luz do sol entra com dificuldade, o que aumenta a sensação de umidade. Em 

alguns pontos, a pequenas ruas se transformam em corredores fechados, 

completamente cobertos, mas é preciso estar atento para se dar conta de quando 

isto acontece. A excursão passa até mesmo por um pequeno riacho, escondido no 

escuro, envolvido pelas inúmeras e humildes construções. 

As instalações elétricas parecem improvisadas, fica difícil entender como 

funcionam e também se funcionam serviços básicos como saneamento, por 

exemplo. A impressão que se tem é que não há privacidade. Durante o percurso, por 

diversas vezes, os visitantes se deparam com janelas abertas que revelam o interior 

das moradias e aqueles que nelas estão. Os moradores parecem encarar a situação 

com uma mistura de curiosidade e naturalidade; são receptivos e educados, sempre 

cumprimentando com um simples “boa tarde” que seja. Muitos já conhecem os guias 

e acabam sendo bastante simpáticos e se aproximando mais. 

Existem também pequenos comércios, em sua maioria bares e pequenas 

lanchonetes onde é possível parar e comprar alguma coisa. Ao final da caminhada, 

crianças fazem uma apresentação de capoeira, por conta própria, em troca de 
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gorjetas dos turistas. No fim do passeio pela segunda favela, o grupo é levado de 

volta à zona sul, podendo haver uma parada opcional em um boteco local. 

Vale ressaltar que o Favela Tour não tem nenhuma ligação com o poder 

paralelo. Para realizar suas atividades, o projeto foi apresentado às associações de 

moradores das comunidades que apoiaram a implementação do roteiro verificando 

os benefícios que esta iniciativa poderia proporcionar.  

 

3.3.1   A responsabilidade social do Favela Tour 

 

O Favela Tour destina parte de sua receita para financiar a organização não 

governamental Para Ti3, sediada em Vila Canoas, um centro de apoio educacional 

que hoje atende a mais de 350 jovens e crianças da comunidade. Esta iniciativa tem 

como idealizadores a família italiana Urani, que se estabeleceu definitivamente no 

Rio de Janeiro em 1977, no bairro de São Conrado, onde houve o primeiro contato 

com a favela. 

As atividades da ONG tiveram início na década de 1980, captando recursos 

de outros colaboradores, nacionais e estrangeiros, como a ONG italiana Come Noi, 

doações de outras famílias da Itália que demonstraram interesse, a prefeitura do Rio 

de Janeiro – cujo convênio expirou no final de 2004 – e outras associações e 

parceiros que colaboraram e colaboram com a causa². (PARA TI, 2010) 

A sede da Para Ti funciona como uma escola que, além de aulas regulares, 

oferece oficinas de informática e artesanato cujos produtos feitos pelos próprios 

alunos moradores de Vila Canoas podem ser adquiridos pelos turistas, o que 

consiste em mais uma fonte de renda para este projeto social. 

Segundo o fundador do Favela Tour, Marcelo Armstrong, uma porcentagem 

do valor de cada pacote vendido é destinada à Para Ti. Só em 2009 a empresa 

direcionou R$ 46.000,00 à ONG, recursos que sem dúvida são de extrema 

importância e sem os quais seria difícil manter seu funcionamento. Importante 

ratificar que não se trata de simples caridade, mas sim de uma parceria entre as 

duas instituições. De um lado está o Favela Tour, que consegue inserir os turistas de 

maneira mais intensa na realidade da comunidade colocando-os em contato com os 

                                                 
3 Mais informações e detalhes sobre a ONG Para Ti estão disponíveis no site www.parati.inf.br. 
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alunos e, de outro, está a Para Ti, que encontrou uma fonte de recursos colaborando 

com a atividade turística no local. 

 

3.3.2   O perfil do consumidor do produto Favela Tour 

 

A metodologia utilizada para identificar o perfil do turista consumidor do 

Favela Tour e entender a relação com o produto oferecido, assim como sua 

percepção tanto do passeio, quanto do suporte e dos serviços turísticos oferecidos 

pela cidade do Rio de Janeiro, foi a da pesquisa exploratória; com a aplicação de um 

formulário (Apêndice A), durante o mês de maio de 2010, composto por quatorze 

perguntas objetivas,  aos integrantes dos grupos formados para a visitação às 

favelas da Rocinha e Vila Canoas.   

Como colocado anteriormente, numa primeira fase da pesquisa, o autor se 

pôs no lugar do visitante adquirindo o pacote turístico do Favela Tour. Em um 

segundo momento, o objetivo foi a captação das opiniões dos turistas, através do 

instrumento de pesquisa mencionado acima, onde Marcelo Armstrong e sua equipe 

foram grandes colaboradores. 

Devido a questões de logística, seria inviável ao idealizador desta monografia 

conseguir uma amostra significativa por conta própria. Assim, a equipe do Favela 

Tour se dispôs a entregar os formulários aos grupos de turistas durante o 

deslocamento dentro do veículo utilizado no passeio. O material necessário foi 

disponibilizado pelo pesquisador e os guias foram os responsáveis pela aplicação 

das entrevistas. 

Sendo os grupos constituídos essencialmente por estrangeiros, as questões 

foram apresentadas no idioma inglês, tendo sido obtida uma amostra final de 96 

formulários preenchidos. 

A partir da tabulação das respostas, foram estruturadas 14 tabelas que 

demonstram os resultados obtidos. Resultados estes que estão descritos em valores 

absolutos: número de pessoas que optaram por determinada alternativa; e valores 

relativos: demonstram percentualmente àquelas quantidades em relação ao total de 

entrevistas realizadas. Todas as tabelas podem ser visualizadas no Apêndice B. 

A Figura 4 se refere à nacionalidade dos turistas que procuraram o Favela 

Tour durante o mês de maio de 2010. Como já havia sido colocado por Marcelo 

Armstrong no princípio deste projeto - e pôde ser comprovado por esta primeira 
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questão - a grande maioria dos consumidores de seu produto é de origem 

estrangeira, sendo apenas 4,17% da amostra composta por brasileiros.  

 

29,17%

20,83%

8,33%

6,25%

5,21%

4,17%

4,17%

4,17%

3,13%

14,58% Estados Unidos

Reino Unido / Inglaterra

Canadá

França

Austrália

Alemanha

Áustria

Brasil

Irlanda

Outros

 
 

Figura 4 – Gráfico do Local de Residências dos entrevistados. 
Fonte: Pesquisa pessoal, realizada em maio de 2010. 

 

Os Estados Unidos se revelou como país de maior emissão de turistas que 

aderiram ao roteiro das favelas no período estudado, com 29,17% dos participantes 

da pesquisa. Em segundo lugar, com 20,83%, está o Reino Unido/Inglaterra. 

Contudo, 45,83% da amostra são de origem européia, o que caracteriza o continente 

como principal mercado. Além do Reino Unido/Inglaterra, houve também visitantes 

franceses (6,25%), alemães (4,17%), austríacos (4,17%) e irlandeses (3,13%). 

Temos ainda, entre os 14,58% que selecionaram a opção “Outros”, mais sete países 

da Europa – Holanda, Portugal, Suíça, Eslovênia, Dinamarca, Espanha e Malta – 

totalizando 7,29% dos formulários aplicados. 

Outro país de presença significativa foi o Canadá, com uma parcela de 8,33% 

do total. Aliando este número com o dos Estados Unidos, a América do Norte 

engloba 37,50% do universo da pesquisa. Se somarmos o percentual de visitantes 

norte-americanos com o de europeus, encontraremos 83,33% de consumidores 

vindos de regiões do planeta consideradas desenvolvidas, o que pode vir a retratar o 

crescente interesse dos povos de países do chamado “1º mundo” por um modelo de 
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experiência turística que revele a realidade e as dificuldades das populações mais 

carentes. 

Entretanto, identificam-se ainda na Figura 4 (inclusos em “Outros”), pessoas 

vindas da Ásia, Oceania, América Central e América do Sul, verificando a 

disseminação desta atividade pelas diversas partes do globo. 

Na questão 2, que buscou classificar os turistas de acordo com o sexo, 

revelou-se um equilíbrio entre a quantidade de homens e mulheres, 48,96% do sexo 

masculino e 45,83% do sexo feminino, sugerindo que não há entre aqueles que se 

dispuseram a realizar o passeio nas favelas, preferência por parte de um ou outro 

gênero. 

A questão 3 descreve a faixa etária de 31 a 45 anos como predominante na 

amostra, contemplando 40,63% do todo. Em seguida, respectivamente, vêm aqueles 

entre 18 e 30 anos (33,33%), 46 e 60 anos (15,63%) e, por último, acima de 60 anos 

(10,42%). Nenhum dos participantes afirmou ter no máximo 17 anos de idade. 

Quanto ao grau de instrução, 85,42% dos turistas responderam ter 

completado o ensino superior. 12,50% escolheram a opção “Nível médio completo” e 

apenas 1,04% optou por “Nível fundamental completo”. 

Quando questionados sobre como chegaram ao Rio de Janeiro, 66,67% 

apontaram ter vindo por conta própria e 30,21% contrataram serviços de agências 

de viagens. Uma pessoa relatou ter vindo a trabalho, mesmo não sendo esta uma 

alternativa da questão. 

Com base nas respostas obtidas nas primeiras questões, já é possível termos 

uma percepção prévia do perfil do consumidor do Favela Tour. Levando-se em conta 

que 83,33% dos entrevistados se pronunciaram como sendo oriundos da Europa e 

América do Norte; 73,96% (somando as duas faixas etárias mais escolhidas) tendo 

entre 18 e 45 anos de idade; 85,42% tendo ensino superior completo; e 66,67% 

terem chegado ao Rio por conta própria; uma conclusão possível sobre os 

indivíduos em foco é que, majoritariamente, vivem em regiões desenvolvidas, podem 

ser considerados jovens (até 45 anos de idade), possuem elevado grau de instrução, 

e estão habituados a planejar suas próprias viagens. 

As tabelas 6 e 6.1 do Apêndice B procuraram mensurar a quantidade de 

pessoas viajando juntas. 16,67% dos abordados responderam estar sozinhos, 

41,67% afirmaram estar em grupo e 34,38% disseram estar em família.  
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Dentre os que não viajavam sozinhos, a opção que se sobressaiu foi “Entre 2 

e 5 pessoas”, englobando 65,00% daqueles que responderam “Grupo” e 93,94% 

daqueles que responderam “Família”. Os outros 6,06% deste não se manifestaram 

quanto ao número de sujeitos; enquanto que para aquele, 5,00% indicaram estar 

viajando em grupo com seis a dez pessoas, 27,50% em grupos acima de 10 

pessoas, e 2,50% não se especificaram. 

O período de tempo de permanência no destino que recebeu mais 

indicações, de acordo com a tabela 7 (Apêndice B), foi entre dois e cinco dias com 

48,96% do total. Em seguida, aparecem entre cinco e oito dias (32,29%), mais de 

oito dias (15,63%) e menos de dois dias (com apenas 1,04%). 

A questão 8 definiu o meio de hospedagem do tipo hotel como mais 

procurado, agrupando 70,83% do efetivo. As alternativas “Albergue/hostel” e “Casa 

de parentes, amigos, conhecidos, etc.” tiveram pontuações bem próximas: 11,46% e 

8,33%, nesta ordem. 

Houve entre os 6,25% dos que selecionaram “Outros”, dois participantes que 

mencionaram ter alugado um apartamento particular. 

Junto à questão 9, conforme a figura 5, identificou-se que os guias de 

viagens/guidebooks foram os agentes divulgadores de maior relevância, 42,71% da 

amostra tomaram conhecimento do Favela Tour através deles. 

 

12,50%

5,21%

42,71%

18,75%

17,71%

3,13%
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Outros

Não responderam

 

 

Figura 5 – Modo como o turista ficou conhecendo o Favela Tour 
Fonte: Pesquisa pessoal, realizada em maio de 2010. 



 

39 

 

“Através de amigos ou conhecidos” ocupou a segunda posição - o que pode 

evidenciar a acuidade da propaganda boca a boca - adquirindo 18,75% dos 

desígnios, seguida por “Internet” (12,50%) e “TV, rádio, jornais, revistas, etc.” 

(5,21%).  

É presumível, no entanto, que das 17 pessoas (17,71%) que assinalaram 

“Outros”, 64,71% só tiveram ciência do pacote ao chegar no Rio, pois alegaram ter 

ouvido sobre o tour no local onde estiveram hospedados. 

O objetivo da Figura 6 foi identificar a motivação dos turistas em relação ao 

passeio nas favelas.  

 

58,33%0,00%

12,50%

7,29%

8,33%

1,04%

2,08%
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1 e 2

2 e 3

2 e 4

1 e 4

1, 2 e 3

1, 2, 3 e 4

 

 

Figura 6 – Motivação do turista. 
Fonte: Pesquisa pessoal, realizada em maio de 2010. 

 

 

A opção “Aprender um pouco mais sobre o modo de vida na favela” 

(alternativa número 2) foi apontada por mais da metade do conglomerado, 58,33%. 

“Curiosidade” (alternativa número 1) foi a escolha de 6,25%, e “Outros” (alternativa 

número 4) a de 2,08%. “Colaborar de alguma forma com a comunidade” (alternativa 

número 3) apareceu em três das cinco combinações de respostas que surgiram, 

porém, não recebeu nenhum voto exclusivo. 12,50% do total selecionaram – 

simultaneamente - as alternativas 1 e 2; 8,33%, as de número 1, 2 e 3; 7,29% as de 
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número 2 e 3; e as combinações 2 e 4, 1 e 4, e 1, 2, 3 e 4 foram realizadas, cada 

uma, por 1,04%. 

Os resultados desta questão nos mostram que o aprendizado sobre o modo 

de vida nas comunidades carentes é a maior motivação da maioria dos que 

procuram o Favela Tour. A intenção dos turistas não é fazer caridade ou satisfazer 

uma simples curiosidade, mas sim buscar um entendimento maior sobre a realidade 

das favelas. 

A figura 7 nos indica que uma fração considerável dos excursionistas, 33,33%, 

assegurou já ter praticado atividade similar. Porém, para a maior parcela dos 

entrevistados, a visitação às comunidades carentes no Rio de Janeiro foi uma 

experiência nova, 61,46% nunca haviam feito parte de algo semelhante 

anteriormente.  

 

33,33%

61,46%

5,21%

Sim

Não

Não responderam

 

 

Figura 7 – Visitantes que já fizeram parte de atividade semelhante. 
Fonte: Pesquisa pessoal, realizada em maio de 2010. 

 

 

Estas informações podem corroborar a ideia de que a procura por este 

segmento de turismo vem crescendo exponencialmente. 

Na Figura 8 podemos encontrar um forte indício de que a movimentação 

turística nas favelas acaba contribuindo com o comércio local, uma vez que 76,04% 

dos excursionistas compraram alguma coisa durante a visita. 
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Sim
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Não responderam

 

 

Figura 8 – Participantes que consumiram algum produto nas comunidades. 
Fonte: Pesquisa pessoal, realizada em maio de 2010. 
 

A satisfação dos grupos em relação à excursão pelas favelas está mensurada 

na Figura 9. 93,75% dos integrantes dos grupos consideraram a experiência 

positiva, 2,08% consideraram-na negativa e 2,08% marcaram as duas opções. 

 

93,75%

2,08%
2,08% 2,08%

Positiva

Negativa

Positiva e negativa

Não responderam

 

 

Figura 9 – Opinião do turista em relação ao passeio nas favelas. 
Fonte: Pesquisa pessoal, realizada em maio de 2010. 
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Dentro do universo daqueles que assinalaram apenas a opção “Positiva”, 

45,56% deram justificativas no sentido de o tour ter sido bastante informativo, 

revelador e interessante. Enfatizaram o fato de terem aprendido além do que é 

veiculado pela mídia. Foram utilizadas expressões como “learned a lot”4, “very 

interesting”, “eye opening” e “very informative”.  

8,89% destacaram a receptividade dos moradores, “friendly people”5 foi a 

expressão que se sobressaiu. 6,67% fizeram observações voltadas para o passeio 

em si, elogiando os guias e as paisagens. O restante não se justificou. 

Os que marcaram ambas as alternativas, simultaneamente, designaram como 

positivas a experiência reveladora e o contato com as pessoas; como negativas, a 

ausência do poder público e a falta de interesse dos que vivem no entorno das 

comunidades e detêm elevado poder aquisitivo. Não houve especificações dos que 

optaram pela resposta “Negativa”. 

A última questão procurou expor a avaliação do turista sobre os serviços 

oferecidos pela cidade do Rio de Janeiro. A maior parte das opiniões ficou dividida 

entre “Bom” e “Regular”, sem elevadas variações. Os serviços de alimentação foram 

o mais satisfatórios, sendo apontados por 58,33% da amostra como “Bom”.   

Segurança e limpeza foram os serviços que menos agradaram: a segurança 

obteve 41,67% de votos regulares e 15,63% de indicações ruins; já a limpeza, foi 

classificada como regular por 59,38% do contingente e como ruim por 8,33%. 

Considerando os resultados da pesquisa, vemos que a grande maioria dos 

turistas que participaram do Favela Tour no período avaliado vieram de países 

desenvolvidos da América do Norte e da Europa. A maior parte tem elevado grau de 

instrução e, aproximadamente um terço do total já havia vivido algo semelhante. 

Tais resultados podem ser entendidos como uma consolidação da evolução da 

demanda turística, de acordo com o que foi exposto no início deste capítulo. 

Como vimos, o mercado do turismo está passando por significativas 

transformações, o turismo de massa e padronizado, predominante no século XX, 

vem perdendo força gradativamente em consequência das novas características da 

demanda turística, que preza cada vez mais por experiências interativas e, que 

possibilitem ao turista sentir, de fato, a realidade do destino escolhido. 

                                                 
4 aprendeu muito;  muito interessante;  abriu os olhos (no sentido de “abrir os olhos para aquela 
realidade”);  muito informativo; 5 pessoas amigáveis 
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A maior parte dos que participaram da pesquisa, classificou a experiência 

como positiva por proporcionar um maior entendimento sobre a vida nas favelas. 

Entende-se assim que as expectativas dos visitantes foram supridas; uma vez que a 

motivação predominante identificada na pesquisa foi justamente o aprendizado. A 

alternativa “Aprender um pouco mais sobre o modo de vida na favela” da questão 10 

do questionário foi a mais escolhida. Os resultados da referida questão nos mostra 

que as maiores motivações dos turistas que procuraram o Favela Tour foram o 

aprendizado e a curiosidade, respectivamente, alternativas que, na prática, podem 

até ser consideradas como complementares ou interdependentes. Vale destacar 

também, que a alternativa “Colaborar de alguma forma com a comunidade” (da 

mesma questão) foi que obteve e menor quantidade de votos, o que nos leva a crer 

que fazer caridade, no geral, não é o que motiva as pessoas a optarem por este tipo 

de atividade, mas sim o interesse por uma compreensão mais profunda sobre uma 

realidade distinta da sua. 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se neste projeto de pesquisa que o mundo como um todo está 

passando por uma fase de consideráveis transformações. Estas transformações 

estão afetando o modo de vida das pessoas e, consequentemente, seu modo de 

enxergar o que está ao seu redor, suas escolhas e preferências.  

Um dos fatores apontados como de grande peso sobre estas variações de 

comportamento das pessoas é o expressivo avanço tecnológico que temos 

acompanhado. Como resultado destes avanços, temos a disseminação da 

informação se expandindo em larga escala; praticamente não há limites ao acesso 

das pessoas ao que elas quiserem. O mundo está conectado de uma maneira 

jamais vista antes e o modo de vida das mais diversas culturas, tribos, civilizações e 

populações, estão cada vez mais ao alcance de todos. 

Com efeito, estas transformações em nível global não poderiam deixar de 

afetar o mercado mundial e, da mesma forma, não poderiam passar despercebidas 

pelo mercado turístico. Esta nova realidade contemporânea, onde o consumidor é 

bombardeado por informações das mais variadas, está promovendo, dentro do 

segmento do turismo, uma “mutação” no comportamento da demanda. Esta 

demanda, mais informada, mais curiosa e, por conseguinte, mais exigente, está 

repelindo o turismo constituído no molde tradicional, padronizado, massificado, onde 

o foco era alcançar o número de vendas mais elevado quanto fosse possível. Desta 

maneira, as particularidades locais, ou seja, a essência do lugar acabava muitas 

vezes ficando de lado, não sendo possível, assim, perceber e sentir efetivamente o 

destino visitado. 

Este modelo de atividade não atende às necessidades da demanda turística 

contemporânea, já que esta espera algo diferente quando decide viajar. As 

expectativas agora estão voltadas para experiências mais autênticas e interativas, 

onde a bagagem cultural local ganha uma importância maior, um peso maior na 

avaliação do turista sobre aquilo que ele consumiu. Sendo assim, uma vertente do 

turismo que vem se destacando atualmente, são os chamados tours de realidade; 

neles, os turistas buscam empresas especializadas em destinos específicos e não 

convencionais, cuja realidade, seja completamente oposta à sua. Neste contexto, 

regiões sofridas de alguma forma, seja por pobreza, seja por desastres (naturais ou 

não), por guerras, etc., outrora inibidas, estão despertando a atenção justamente por 
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estas particularidades. A motivação do turista que opta por este gênero de atividade 

está em poder fazer parte, mesmo que temporariamente, de um cenário que, até 

então, ele só conhecia através dos meios de comunicação e entender como as 

pessoas que convivem com aquela realidade lidam com ela.  

A disseminação das favelas cariocas feita pela mídia “mundo afora” e através 

do tempo, atraiu uma grande quantidade de olhares de diversos lugares, criando a 

oportunidade de se desenvolver um produto que possibilitasse a aproximação com o 

que acabou se tornando “objeto de desejo” para muitos. O turismo em favelas já se 

fixou como uma alternativa para atender a esta demanda crescente que busca por 

algo diferenciado. Em contrapartida, a atividade turística, promovida com seriedade 

(considerando os princípios éticos já apresentados), pode funcionar como meio 

alternativo para elevar a qualidade de vida da população local. 

O Favela Tour pode ser considerado como um exemplo bem-sucedido de 

iniciativa que tornou possível a caracterização de tal produto, conseguindo ser ao 

mesmo tempo lucrativo e benéfico, não só para as favelas que fazem parte do 

roteiro, ajudando a movimentar sua economia e colaborando diretamente com a 

qualidade de vida dos moradores através da Para Ti, no caso de Vila Canoas; como 

também para as comunidades em geral, pois gradativamente vem derrubando os 

rótulos e fazendo com que a palavra favela, aos poucos, deixe de ser sinônimo de 

violência e marginalidade. 

Esta pesquisa, de forma alguma, pretende apresentar uma conclusão 

definitiva sobre a questão do turismo nas favelas do Rio de Janeiro, mas sim abrir 

espaço para novas discussões em torno do assunto. A intenção é mostrar que as 

favelas cariocas estão atraindo os olhos do mundo inteiro e que a atividade turística 

pode ser uma forma de “abri-las” para quem está de fora. Quem sabe assim, seja 

possível aceitar que as favelas não constituem uma “praga” para a sociedade, mas 

fazem parte dela, e devem ser tratadas como tal pelo poder público que tem a 

obrigação e o dever de investir na melhoria da infra-estrutura das comunidades e na 

qualidade de vida de sua população. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA  
Universidade Federal Fluminense – Curso de Turismo 2010                                                                                        

Pesquisa Para Trabalho de Conclusão de Curso                                                                                                    48   

Tema: ESTUDO SOBRE O TOUR NA FAVELA 

1 – Where are you from? 
 
Country ________________ City ____________________  
 
2 – Gender: (  ) Male (  ) Female 
 
3 – Age: 
 
(  ) Up to17 years old. 
 
(  ) 18 to 30 years old. 
 
(  ) 31 to 45  years old 
 
(  ) 46 to 60  years old 
 
(  ) More then 60 years old. 
 
4 – Education: 
 
Middle School - (  ) Complete (  ) Incomplete 
 
High School - (  ) Complete (  ) Incomplete 
 
College / University - (  ) Complete (  ) Incomplete 
 
5 – How did you get to Rio: 
 
(  ) By yourself. 
 
(  ) By travel agency. 
 
6 – How many people are you traveling with? 
 
(  ) All alone (  ) Group   (  ) Famíly 
 
If in group or with family: 
 
(  ) Around 02 and 05      (  ) 6 to 10 
 
(  ) More than 10 people. How many ? ______ 
 
7 – How long are you going to stay in Rio: 
 
(  ) Less than 02 days 
 
(  ) Around 02 and 05 days    
 
(  ) Around 05 and 08 days 
 
(  ) More than 08 days. How many? _____ 
 
8 – Where are you staying in Rio? 
 
(  ) Family or friend's place 
 
(  ) Hotel – Which one: _________________________________ 
 
(  ) Hostel – Which one: ________________________________ 
 
(  ) Somewhere else – Where: ____________________________ 
 
9 – How have you known about tour in the favela? 
 
(  ) Internet. 
 
(  ) TV, radio, newspaper, magazines, etc. 
 

(  ) Guidebooks 
 
(  ) Through friends or people you know 
 
(  ) Another way: _________________________________ 
 
10 – Why did you want to take the tour in the favela? 
 
(  ) Curiosity 
 
(  ) To learn something about the way of life in favelas 
 
(  ) To cooperate somehow with the favela and their people 
 
(  ) Another reason: _____________________________________ 
 
11 – Have you ever had some similar experience in your life? 
 
(  ) Yes - Where: __________________________________ 
 
   Month: ____________ Year: ______ 
(  ) No. 
 
12 – Did you buy anything in the local commerce? (drinks, 
snacks, souvenirs, etc.) 
 
(  ) Yes  (  ) No 
 
13 – How would you classify your experience in the favela? 
 
(  ) Positive  (  ) Negative 
 
Why? ________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
14 – What do you think about the services offered in Rio de 
Janeiro: 
 
Transportation: (  )Good  (  )Regular  (  )Bad (  )I don't know 
 
Safety:  (  )Good  (  )Regular  (  )Bad (  )I don't know 
 
Cleaning: (  )Good  (  )Regular  (  )Bad (  )I don't know 
 
Lodging: (  )Good  (  )Regular  (  )Bad (  )I don't know 
 
Food services: (  )Good  (  )Regular  (  )Bad (  )I don't know 
                                                    
Touristic singpostings: (  )Good  (  )Regular  (  )Bad (  )I don't know 
 
Touristic information: (  )Good  (  )Regular  (  )Bad (  )I don't know 
 
                                                    
 
 
Date: 
 
 
Local: 
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APÊNDICE B – TABULAÇÃO DOS DADOS DAS PESQUISAS COM OS 
CONSUMIDORES DO PRODUTO FAVELA TOUR 

 

VA = Valor absoluto     
VR = Valor relativo     
     
Tabela 1 - Local de residência     
  VA VR   
Estados Unidos 28 29,17%   
Reino Unido / Inglaterra 20 20,83%   
Canadá 8 8,33%   
França 6 6,25%   
Austrália 5 5,21%   
Alemanha 4 4,17%   
Áustria 4 4,17%   
Brasil 4 4,17%   
Irlanda 3 3,13%   
Outros* 14 14,58%   
Total 96 100,00%   
*Cada uma destas 14 pessoas respondeu ser de um país diferente: Holanda, 
Portugal, Suíça, Eslovênia, Dinamarca, Espanha, Malta, Argentina, México, Nova 
Zelândia, Israel, Japão, China e Índia. 

  

     
Tabela 2 - Gênero       
  VA VR   
Masculino 47 48,96%   
Feminino 44 45,83%   
Não responderam 5 5,21%   
Total 96 100,00%   
     
Tabela 3 - Idade      
  VA VR   
Até 17 anos 0 0,00%   
Entre 18 e 30 anos 32 33,33%   
Entre 31 e 45 anos 39 40,63%   
Entre 46 e 60 anos 15 15,63%   
Acima de 60 anos 10 10,42%   
Total 96 100,00%   
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Tabela 4 - Escolaridade     
  VA VR   
Nível fundamental completo 1 1,04%   
Nível médio completo 12 12,50%   
Nível superior completo 82 85,42%   
Não responderam 1 1,04%   
Total 96 100,00%   
     
Tabela 5 - Como chegou ao Rio     
  VA VR   
Por conta própria 64 66,67%   
Através de agência de viagem/pacote turístico 29 30,21%   
Outros* 1 1,04%   
Não responderam 2 2,08%   
Total 96 100,00%   
* Um dos participantes da pesquisa, austríaco, respondeu - por iniciativa própria - 
que veio ao Brasil a trabalho.   

     
Tabela 6 - Com quantas pessoas está viajando     
  VA VR   
Sozinho 16 16,67%   
Grupo 40 41,67%   
Família 33 34,38%   
Não responderam 7 7,29%   
Total 96 100,00%   
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Tabela 6.1 - Se em grupo ou família, quantas pessoas    
 Grupo Família 
  VA VR VA VR 
Entre 2 e 5 pessoas 26 65,00% 31 93,94% 
Entre 6 e 10 pessoas 2 5,00% 0 0,00% 
Acima de 10 pessoas 11 27,50% 0 0,00% 
Não responderam 1 2,50% 2 6,06% 
Total 40 100,00% 33 100,00% 

* Aqui foram consideradas apenas os que responderam Grupo e Família, totalizando 73 dos participantes. 
Das sete pessoas que não responderam a tabela anterior, quatro delas marcaram a opção "Entre 2 e 5 
pessoas", e uma marcou a opção "Acima de 10 pessoas". As outras duas também não se manifestaram 
nesta parte do questionário. 
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Tabela 7 - Tempo de permanência na localidade     
  VA VR   
Menos de 2 dia 1 1,04%   
Entre 2 e 5 dias 47 48,96%   
Entre 5 e 8 dias 31 32,29%   
Mais de 8 dias 15 15,63%   
Não responderam 2 2,08%   
Total 96 100,00%   
     
Tabela 8 - Onde está hospedado     
  VA VR   
Casa de parentes, amigos, conhecidos, etc. 8 8,33%   
Hotel 68 70,83%   
Albergue/host El 11 11,46%   
Outro local 6 6,25%   
Não responderam 3 3,13%   
Total 96 100,00%   
     
Tabela 9 - Como tomou conhecimento do passeio na favela   
  VA VR   
Internet 12 12,50%   
TV, rádio, jornais, revistas, etc. 5 5,21%   
Guias de viagens/Guidebooks 41 42,71%   
Através de amigos ou conhecidos 18 18,75%   
Outros 17 17,71%   
Não responderam 3 3,13%   
Total 96 100,00%   

  *Das 17 pessoas que marcaram a opção "Outros", 11 (64,71%) disseram que 
tomaram conhecimento do passeio na favela no hotel/host El onde se hospedaram.   
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Tabela 10 - O que o(a) motivou a realizar o passeio     
  VA VR   
1 - Curiosidade 6 6,25%   
2 - Aprender um pouco mais sobre o modo de vida na 
favela 56 58,33%   
3 - Colaborar de alguma forma com a comunidade  0,00%   
4 - Outros 2 2,08%   
1 e 2 12 12,50%   
2 e 3 7 7,29%   
2 e 4 1 1,04%   
1 e 4 1 1,04%   
1, 2 e 3 8 8,33%   
1, 2, 3 e 4 1 1,04%   
Não responderam 2 2,08%   
Total 96 100,00%   

  *Na questão número 10 do questionário 30 (31,25%) dos 96 participantes da 
pesquisa marcaram mais de uma das quatro alternativas apresentadas. Sendo 
assim, enumerei cada alternativa e posteriormente considerei as diferentes 
combinações de respostas que surgiram.   
     

Tabela 11 - Já participou de alguma atividade 
semelhante anteriormente     
  VA VR   
Sim 32 33,33%   
Não 59 61,46%   
Não responderam 5 5,21%   
Total 96 100,00%   
     
 
Tabela 12 - Consumiu alguma coisa no comércio 
local (bebida, comida, souvenires, etc.)     
  VA VR   
Sim 73 76,04%   
Não 22 22,92%   
Não responderam 1 1,04%   
Total 96 100,00%   
     

Tabela 13 - Como você classifica sua experiência 
na favela?     
  VA VR   
Positiva 90 93,75%   
Negativa 2 2,08%   
Positiva e negativa 2 2,08%   
Não responderam 2 2,08%   
Total 96 100,00%   
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Tabela 14 - avalie os serviços oferecidos pela cidade      

 Bom Regular Ruim Não sabe 
Não 

responderam Total 
  VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR 
Transporte 44 45,83% 37 38,54% 2 2,08% 8 8,33% 5 5,21% 96 100,00% 
Segurança 29 30,21% 40 41,67% 15 15,63% 5 5,21% 7 7,29% 96 100,00% 
Limpeza 23 23,96% 57 59,38% 8 8,33% 1 1,04% 7 7,29% 96 100,00% 
Hospedagem 41 42,71% 41 42,71% 2 2,08% 4 4,17% 8 8,33% 96 100,00% 
Serviços de 
alimentação 

56 58,33% 28 29,17% 1 1,04% 3 3,13% 8 8,33% 96 100,00% 

Sinalização 
turística 

36 37,50% 30 31,25% 7 7,29% 14 14,58% 9 9,38% 96 100,00% 

Informações 
turísticas 

37 38,54% 33 34,38% 11 11,46% 5 5,21% 10 10,42% 96 100,00% 

 

 


