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RESUMO 

 

O carnaval é considerado, além do maior festejo popular do país, uma grande vitrine 

e um grande momento para o turismo brasileiro. Com números bastante expressivos, 

o carnaval vem se consolidando cada vez mais como um importante setor para a 

economia brasileira e, um de seus principais destinos, o Rio de Janeiro, não foge a 

esta realidade. O presente trabalho visou verificar a motivação dos turistas, que 

frequentam blocos de rua da cidade, em escolher o seu meio de hospedagem e quais 

são as tipologias mais utilizadas por eles. Para tanto, foi necessário analisar se a 

hospitalidade, tanto pública como comercial, é um diferencial do Rio de Janeiro para 

com os turistas. Para isso, foram aplicados 101 formulários, durante três dias do 

carnaval de rua da cidade, no ano de 2014. Os resultados obtidos deixam de forma 

explícita que o turista que frequenta o carnaval de rua do Rio de Janeiro é um híbrido 

do turista de experiência e do pós-turista, é exigente e possui uma clara preferência 

em se hospedar em hotéis - a tipologia mais tradicional da hotelaria, mesmo com 

outros meios de hospedagem até mais baratos, os quais a cidade oferta. 

 

Palavras-chave: Meios de Hospedagem. Hospitalidade. Carnaval de Rua. Rio de 

Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The carnival is considered, besides the most celebration in the whole country, a great 

showcase and a great moment to the Brazilian's tourism. With very expressive 

numbers,  carnival has been increasing as great factor to Brazilian's economy and one 

of its main destinations, Rio de Janeiro, is no exception to this reality. This present 

work attempted to check the motivation of these tourists, who attend the block of the 

city's street, in choosing the hosting and which are the most used typologies by them. 

For such, it was necessary to analyze if the hospitality, both public and commercial, is 

a differencial in Rio de Janeiro to other tourists. Thereunto, 101 forms were applied for 

three days of the city's carnival's street in the year of 2014. The results collected show 

it explicitly that the tourist that attends the carnival's street in Rio de Janeiro is a hybrid 

of the tourist of experience and the demanding tourist, has an evident preference in 

staying in hotels-the most traditional typology of hospitality, even with other cheapest 

means, which are offered by the city. 

Keywords: Lodging facilities. Hospitality. Street's carnival. Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A maior festividade brasileira, o carnaval, traz consigo importantes elementos 

históricos e culturais que ajudam a contemplar a história do país. Definido por muitos 

como uma festa popular, o carnaval se tornou a maior expressão da alegria do povo 

brasileiro mundo afora, se caracterizando como a principal vitrine dos costumes e da 

identidade do povo brasileiro. 

 Para Costa (2001), o carnaval começou como um instrumento de diversão e no 

Brasil, a festa passou a ter outras finalidades, como a de reivindicações e de forma de 

expressão popular. A festa, que teve seus altos e baixos com o passar dos anos, 

trouxe alegria e visibilidade às ruas da cidade do Rio de Janeiro. 

 Já Pimentel (2002, p.9), afirma que “quem nunca brincou num bloco de rua não 

viveu o carnaval”. Ele ainda diz que o carnaval de rua é o berço inclusive das escolas 

de samba, e que os blocos possuem muito mais o espírito do carnaval do que as 

escolas. 

Segundo a RIOTUR (2014), em 2014 cerca de 918 mil turistas estiveram na 

cidade do Rio de Janeiro, sendo que quase metade desse número era de turistas 

estrangeiros. Esses turistas injetaram aproximadamente R$ 1,5 bilhão de reais na 

cidade, com os mais diversos gastos, entre eles, o principal objeto de análise da 

presente pesquisa: os meios de hospedagem. 

A finalidade desta pesquisa é verificar quais os principais meios de 

hospedagem comerciais utilizados por quem, durante o carnaval, participa dos blocos 

de rua da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, também objetiva verificar a 

hospitalidade pública, analisando a percepção desses turistas sobre a cidade e 

identificar o perfil de quem frequenta esses blocos, bem como os fatores que motivam 

a escolha tanto dos meios de hospedagem, como dos blocos frequentados. 

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa é relevante pelo fato de ser única em 

seu principal objetivo. Existem outras pesquisas similares abordando o carnaval, 

entretanto, nenhuma teve como foco principal o carnaval de rua do Rio de Janeiro, e 

também não focavam na análise dos meios de hospedagem utilizados pelos turistas. 
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Na esfera econômica, a pesquisa também se mostra relevante pelo fato de 

estratificar melhor o perfil do turista que frequenta esse tipo de carnaval e delimitar 

suas preferências e receios, a fim de aprimorar a recepção desse turista para que ele 

se sinta mais satisfeito, permaneça mais tempo na cidade, recomende a cidade para 

outras pessoas e consequentemente, gere mais renda para o local. 

Assim como a importância econômica, a importância social dessa pesquisa se 

respalda no fato de ela trazer à tona a percepção dos turistas com relação as 

melhorias que a cidade precisa, pois todos os aspectos negativos citados pelos 

entrevistados, também são percebidos pelos moradores locais. E quando se corrige 

os principais problemas encontrados pelos turistas, a fim de atraí-los em maior 

número, também se melhora a qualidade de vida dos moradores e 

consequentemente, a cidade se torna hospitaleira para todos. 

Para a realização da presente pesquisa, foi necessário o embasamento por 

meio da revisão bibliográfica, a fim de contextualizar os aspectos que fazem parte das 

características das indústrias da hospitalidade e dos meios de hospedagem, além de 

se tornar necessário também um breve estudo sobre o surgimento do carnaval de rua, 

para que fosse possível mensurar o tamanho da importância do festejo para os foliões 

e para o turismo. Para isso, utilizou-se autores que abordam as temáticas da 

hospitalidade, meios de hospedagem e a história do carnaval. Os principais utilizados 

foram: Camargo (2004), em sua obra “hospitalidade”; Lashley e Morrison (2004), no 

livro “Em busca da hospitalidade”; “A hospitalidade, a cidade e o turismo” de Grinover 

(2007); “Hospitalidade: conceitos e aplicações” de Chon e Sparrowe (2003); Aldrigui 

(2007) em sua obra “Meios de hospedagem”; “Serviços em hotelaria” de Oliveira e 

Spena (2012); “Hospedagem alternativa” de Giaretta (2005); “Almanaque do carnaval” 

de Diniz (2008); Meu carnaval Brasil de Cabral, Ferreira et al (2008); “Blocos: uma 

história informal do carnaval de rua” de Pimentel (2002), entre outros livros e artigos. 

A pesquisa que foi realizada no presente projeto teve caráter exploratório, pois 

como destaca Gil (2005, p.41), “estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses”. Sendo assim, mais adequado para o estudo em questão, tendo em vista 

o cunho prático em que ele se desenvolveu. 
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Outra abordagem metodológica que foi utilizada é o levantamento, que 

segundo Gil (2005, p.50) “[...] procede-se à solicitação de informações a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante 

análise quantitativa, obterem as conclusões correspondentes aos dados coletados 

[...]”. Esse levantamento foi realizado mediante o uso de um formulário, com dez 

questões. Logo, por meio desse instrumento metodológico, pode-se obter com mais 

precisão as características do perfil de turistas que frequentam os blocos da cidade 

do Rio de Janeiro, analisar as suas percepções acerca da cidade e verificar o que se 

torna um diferencial positivo e negativo na estadia dele durante o seu tempo de 

permanência na cidade. Além disso, se verificaram as motivações de escolha dos 

meios de hospedagem e blocos, e quais os principais equipamentos hoteleiros que 

foram utilizados por eles. 

No Rio de Janeiro, grande centro do carnaval brasileiro, existem dois grandes 

tipos de manifestação dessa festividade: o desfile das escolas de samba no 

Sambódromo e os diversos blocos carnavalescos que tomam as ruas da cidade. 

Sendo essa última de maior importância para o presente trabalho. Há, no entanto, 

poucos dados qualitativos sobre dos turistas que frequentam esses blocos e 

principalmente, quais os meios de hospedagem que eles mais utilizam. Assim, faz-se 

necessário realizar a seguinte pergunta: quais são os principais meios de 

hospedagem utilizados por esses turistas? 

O objetivo geral do presente trabalho é verificar os principais meios de 

hospedagem comerciais utilizados pelos turistas que frequentam os blocos 

carnavalescos da cidade do Rio de Janeiro. Para melhor delimitar a pesquisa, 

excluíram-se meios de hospedagem como casa de amigos/parentes, segunda 

residência e imóveis alugados, pois uma das principais intenções da pesquisa foi 

verificar se o meio de hospedagem utilizado é um diferencial positivo ou negativo da 

cidade, com isso, inclui-se a hospitalidade comercial do local, característica que não 

pode ser analisada nos três equipamentos citados. 

Os objetivos específicos são realizar um estudo sobre a história do carnaval de 

rua da cidade do Rio de Janeiro, verificar a motivação dos turistas ao escolher 

determinado bloco, os meios de hospedagem e a cidade do Rio de Janeiro, identificar 
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as impressões dos turistas de três diferentes blocos de rua do carnaval carioca, sobre 

a cidade e traçar o perfil dos turistas que participam dos blocos de rua da cidade.  

Nos primeiros capítulos do trabalho foi necessário contextualizar três principais 

elementos que irão nortear a pesquisa: a hospitalidade, os meios de hospedagem e o 

carnaval de rua. O intuito dessa recapitulação teórica foi embasar a pesquisa com os 

conceitos da hospitalidade e dos meios de hospedagem a fim de melhor nortear e 

verificar os resultados obtidos.  

A pesquisa é estruturada inicialmente apresentando a origem do Carnaval no 

mundo, concentrando-se, após, no Rio de Janeiro, sendo estudados mais a fundo os 

Carnavais de Rua e os dados do Carnaval Carioca em 2014. Para delimitar a 

pesquisa, foram escolhidos 3 blocos do Carnaval de Rua, sobre os quais a pesquisa 

traz a história e os principais dados de participação de foliões. 

Os blocos escolhidos foram Simpatia é Quase Amor e Banda de Ipanema, 

ambos com valor histórico inestimável para o Carnaval de rua carioca, pelo tempo de 

existência (em torno de cinquenta anos) e Sargento Pimenta, este último pela sua 

rápida aceitação em número de foliões e seguidores. É válido ressaltar que a história 

desses blocos é demonstrada mais profundamente ao longo deste trabalho, 

justificando este recorte metodológico.  

O segundo capítulo trata das temáticas da hospitalidade, com o maior foco na 

hospitalidade urbana e comercial. Sobre a hospitalidade urbana, a pesquisa se 

aprofunda nos conceitos de Grinover (2006), cujos estudos demonstram como a 

cidade deve ser percebida para ser considerada hospitaleira. Sobre a hospitalidade 

comercial, são utilizados estudos de autores que a traduzem em meios de 

hospedagem, delimitando as tipologias existentes conforme os graus de conforto e 

precificação. 

O terceiro capítulo traz a metodologia empregada para a pesquisa, na qual 

foram utilizados roteiros de entrevista para uma pesquisa de campo aplicada 

diretamente pela autora, com os turistas participantes dos blocos. Ele explicita a 

montagem do roteiro e traz os resultados quantitativos e qualitativos encontrados. 
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No quarto capítulo, são esmiuçados os resultados apresentados durante a 

pesquisa de campo e contrapostos com os autores estudados nos primeiros capítulos, 

aprofundando a análise. 

Por fim, o quinto e último capítulo deste trabalho traz as considerações finais 

da autora sobre a realização deste. 

Pontualmente, apresenta também a discussão entre o que foi encontrado na 

teoria lida e o que se obteve na pesquisa, mostrando inclusive as contradições de 

ambas as partes. 
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1 A ORIGEM DO CARNAVAL 

 

 A origem do carnaval não possui uma data ou um momento específico na 

história. Segundo Pimentel (2002), acredita-se que seu surgimento esteja relacionado 

com as festividades do antigo Egito, onde a deusa Íris e o Boi Ápis eram 

homenageados com diversas danças e rituais. Outra teoria levantada por ele é a do 

surgimento nas festas em homenagem ao deus Pã e a Baco, nos bacanais ou 

dionisíacos, como eram conhecidos. 

 

 

Figura 1: O festejo em agradecimento aos Deuses 

Fonte: Jornal GGN (2008) 

 

 Certo mesmo é que no início, o carnaval não agradava à todos: a igreja foi, 

durante anos, intolerante com a festividade. O modo como as pessoas se 

comportavam durante a festa, as danças, os abusos e excessos que ocorriam, nada 

era bem visto pelos membros da igreja na época (PIMENTEL, 2002). 

  Costa (2007), corrobora com essa ideia quando diz, em sua obra, que a política, 

religião e o carnaval sempre andaram muito próximos durante o passar dos anos. 

Complementando com a seguinte afirmação: 

 

Usado como estimulante para ressaltar a bondade dos governantes e, 
igualmente tolerado, quando convém, pelas religiões, o carnaval vem fazendo 
sua história através dos séculos. O mesmo se poderá dizer sobre a presença 
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do fator político nas manifestações carnavalescas em várias épocas e 
latitudes. (COSTA, 2007, p. 15). 

 

 Entretanto, segundo Diniz (2008), o carnaval só foi conhecer o seu modelo mais 

parecido com o que conhecemos hoje graças a Igreja Católica. No ano de 604, o então 

papa Gregório I deu a ordem aos católicos para que não cometessem nenhum tipo de 

prazer carnal e que deixassem qualquer tipo de satisfação de lado. Tudo para que os 

fiéis pudessem se dedicar ao enriquecimento espiritual. Esse movimento que foi 

chamado de Quaresma, duraria quarenta dias, para que os seguidores da igreja se 

lembrassem das privações passadas por Jesus no deserto. 

 Alguns séculos depois, em 1091, a data da quaresma acabou sendo fixada no 

calendário. A data que é conhecida até hoje como “quarta-feira de cinzas” ganhou 

esse nome por conta do costume da igreja de marcar os fiéis na testa com cinzas de 

uma fogueira para representar a penitência que começaria na quarta-feira e só 

terminaria no domingo de Páscoa. Logo, a igreja se organizou para que os fiéis 

pudessem aproveitar ao máximo os dias que antecediam a penitência e dar o “Adeus 

à carne”, que em italiano significa carnavale. Ou seja, no momento em os católicos 

instituíram a Quaresma, acabaram fundando o carnaval. 

 

 

Figura 2: O carnaval na Europa Medieval 

Fonte: Site Constelar (2008) 
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 Conforme relata Pimentel (2002), na idade moderna começaram a ocorrer as 

primeiras mudanças no carnaval. O tempo de duração passou de quarenta para dez 

dias e os bailes de máscaras começaram a ganhar notoriedade. Foi o momento de 

introdução das máscaras e fantasias no carnaval. 

 Ainda de acordo com Pimentel (2002), na Europa o carnaval teve seu grande 

momento durante a Revolução Francesa, quando grandes escritores da época como 

Byron e Goethe, importantes para o movimento literário do romantismo, participavam 

das festividades em Veneza e Roma. 

 Entretanto, com o passar dos anos, o carnaval foi perdendo tanto seu prestígio 

como adeptos na Europa. No final do século XIX começava o movimento migratório 

da popularidade do carnaval da Europa para o Brasil 

  

1.1 O COMEÇO DO CARNAVAL NO BRASIL 

 

 Se a origem do carnaval é incerta, o mesmo não se pode dizer da maior vitrine 

do carnaval no mundo. Unanimidade entre os estudiosos, o Brasil é considerado o 

país com um dos maiores registros visuais e sonoros da festividade (COSTA, 2007). 

 De acordo com o site Brasil Escola (2014), as primeiras manifestações da 

festividade começaram no período colonial, com a chegada dos primeiros portugueses 

no país, onde o carnaval era muito comemorado.  

Contudo, segundo Costa (2007, p.17), acredita-se que o período em que houve 

a grande propagação do carnaval no Brasil esteja relacionado a um dos momentos 

mais importantes da história do país: a vinda da família real portuguesa, em 1808. 

No começo, as músicas que tocavam nas festividades eram basicamente de 

três gêneros: modinhas, tiranas e lundus. Ou seja, segundo Costa (2007), desde os 

primórdios o carnaval não tinha um gênero musical específico. Ele dialogava com 

estilos diferentes, mas sem entrar em conflito entre eles, já que a escolha do ritmo era 

feita de acordo com a animação dos participantes. 

Com o passar do tempo, a musicalidade dos brasileiros começou a ser 

descoberta e ressaltada pelos estrangeiros, que diziam que “o brasileiro tem, como os 
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portugueses, fino talento para a modulação e progressão harmônica, e baseia o canto 

com o simples acompanhamento do violão” (COSTA, 2007, p.27). 

A rápida popularidade do festejo no Brasil também esteve muito relacionada a 

introdução de um elemento polêmico que ficou muito conhecido na época: o entrudo. 

 Desde a introdução do carnaval no Brasil o entrudo esteve presente. Segundo 

Diniz (2008), o primeiro relato no país foi no ano de 1553, em Pernambuco. Ressalta-

se ainda que apesar da severa segregação de classes da população da época colonial 

e imperial, o entrudo conseguia sensibilizar a todos. Escravos, fazendeiros, 

lavradores, religiosos e até mesmo mais tarde os imperadores Dom Pedro I e Dom 

Pedro II participavam da brincadeira. 

 O entrudo no início era considerado a principal oferta de diversão da época e a 

mais democrática. Ele se caracterizava principalmente pela brutalidade, pois consistia 

em lançar diversos elementos em qualquer um que estivesse na rua. Água pútrida, 

laranjas de cera com diversos tipos de recheio, ovos, farinha, limão de cheiro, fezes, 

urina, eram os principais ingredientes de quem participava do entrudo (COSTA, 2007, 

p.28) 

 

 

Figura 3: O entrudo segundo a ilustração de Jean Baptiste Debret 

Fonte: Pinto, 2014. 

 

 Tanta brutalidade, entretanto, acabou mais tarde com consequências 

rigorosas. Segundo Costa (2007), em 1837, houve a primeira proibição do entrudo no 
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país, em Porto Alegre. Mais tarde, em 1857, foi a vez das autoridades tentarem proibir 

no Rio de Janeiro. Entretanto, tais proibições não funcionaram. Assim como disserta 

Cunha (2011, p.375): 

 

A questão é que apesar da grande campanha contra o entrudo, e da 
comemoração de sua morte desde a década de 50 do século XIX, ele 
reaparecia sempre no carnaval seguinte. Não bastaram para extingui-lo 
comentários e artigos recheados de irritação, campanhas de saúde, alertando 
para o perigo do entrudo e de sua molhaçada, que tais “banhos” poderiam 
provocar tuberculoses fatais, ou avisos e proibições feitas pela polícia.  

 

De acordo com Pimentel (2002), o entrudo resistiu até a primeira década do 

século XX e foi responsável por servir de inspiração para diversas brincadeiras que 

persistem até hoje, como os confetes, serpentinas e lança-perfumes. 

 

1.2 O INÍCIO DO CARNAVAL NO RIO DE JANEIRO 

 

Para Pimentel (2002), os diversos formatos das manifestações do carnaval de 

rua carioca carregam vários valores históricos que lembram as antigas comemorações 

europeias. As fantasias, máscaras e os personagens que acostumamos a observar 

no carnaval da cidade tiveram inspiração nos festejos da antiga Europa. 

De acordo com Costa (2007, p.21), o carnaval carioca teve sua origem “[...] 

senão como denominação, mas como espírito, muito antes da época que, em geral, 

se atribui.” Para ele, o espírito carnavalesco da cidade se iniciou em 1762, quando o 

príncipe D. José nasceu. As comemorações pelo nascimento foram prolongadas 

durante dias e nelas aconteciam cerimonias religiosas, brincadeiras infantis, danças, 

representações teatrais e carros alegóricos, o que mais tarde serviria de inspiração 

para os desfiles de escola de samba. 

Assim como no começo do carnaval no Brasil, o contexto regional não foi 

diferente: o carnaval no Rio de Janeiro ganhou notoriedade após a vinda da família 

real portuguesa para a cidade. Segundo Costa (2007), esse fato se deve a quantidade 

de portugueses que desembarcaram no município, que fez com que as tradições do 

carnaval português se propagassem em maior escala na cidade. 
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Em 1849, o pintor Édouard Manet relatou sua experiência no carnaval carioca, 

ressaltando a prática do entrudo na cidade: 

 

O Carnaval decorre aqui de uma maneira muito engraçada. Fui, como todos, 
vítima e algoz. Por volta das três horas da tarde, as mulheres da cidade 
posicionam-se nas suas janelas e atiram “limões”, bolas de cera cheias de 
água, em todos os homens que passam pela rua. Os tais “limões”, quando 
atingem o seu alvo, partem-se e deixam o indivíduo encharcado. É permitido 
aos homens revidar. Eu, de minha parte, fiz pleno uso de tal direito. À noite, 
tem lugar um baile de máscaras à maneira parisiense. (MANET, 1849 apud 
COSTA, 2007, p. 26) 

 

Costa (2007) observa que, décadas mais tarde, em 1885, a introdução de um 

novo elemento no carnaval carioca começava a ser determinante para a politização 

do carnaval da cidade: o surgimento das sociedades carnavalescas, que teve como 

primeiro nome “Congresso das Sumidades Carnavalescas”. No primeiro desfile, 

oitenta sócios participaram, todos escritores ou aspirantes a escritores, com destaque 

especial para José de Alencar. 

Os desfiles pela cidade se tornaram rapidamente um sucesso e o carnaval de 

rua da cidade começava a ganhar uma forma singular, diferente de outras 

manifestações que ocorriam em outras partes do país. A partir desse momento, 

começaram a surgir bailes de máscaras em clubes e teatros da cidade. (COSTA, 

2007) 

Já para Pimentel (2002), o momento marcante para o carnaval da cidade foi a 

introdução da figura do Zé Pereira. José Nogueira de Azevedo Paredes, um sapateiro 

que trabalhava na rua São José no centro da cidade, ganhou fama pela forma que 

martelava os sapatos. A potência e o ritmo do som que saía do seu trabalho se 

destacava e fazia lembrar o barulho do que hoje conhecemos como bumbo. 

Segundo Diniz (2008), a figura do Zé-pereira já era conhecida em Portugal, mas 

no Rio de Janeiro só ganhou repercussão com o famoso sapateiro, que mais tarde 

ganharia até uma música que ecoaria nas ruas da cidade. 

A figura do Zé-pereira se extinguiu quase que concomitantemente com o 

entrudo, e assim como a brincadeira, os Zé-pereiras também deixaram um legado: 



19 
 

 
 

eles foram precursores de instrumentos como o surdo e o bumbo, que são utilizados 

no carnaval até hoje. (DINIZ, 2008) 

 

1.3 O CARNAVAL DE RUA 

 

De acordo com Pimentel, “se as sociedades trouxeram para o carnaval carioca 

uma organização, os cordões e blocos deram à festa o seu caráter popular” (2002, 

p.29). Os blocos se basearam nas procissões de cunho religioso para organizar a 

comemoração do carnaval para assim estabelecer um padrão para a festividade. 

Segundo Ferreira (2008), o carnaval de rua surgiu com a inspiração da figura 

do Zé-pereira e também do entrudo. Ainda de acordo com ele, “[...] se o carnaval 

organizado é a fachada vistosa e atraente da festa, a confusão das ruas é o espaço 

onde reside a descontração necessária a qualquer folia se preze” 

No Rio de Janeiro, o surgimento do carnaval de rua carioca está diretamente 

ligado às mudanças urbanas que ocorreram na cidade no ano de 1907. Conforme 

relata Diniz (2008), a principal mudança que ocorreu foi a abertura da avenida central 

- atual Avenida Rio Branco - quando os automóveis começaram a fazer parte da vida 

da cidade. Como forma de celebração, a família de Afonso Pena, presidente da 

república da época, desfilou pela avenida em carro aberto. O exemplo dado pela 

família do então presidente acabou motivando outras famílias a fazerem o mesmo 

percurso, mas com um diferencial: elas começaram a jogar confetes, lança-perfume e 

serpentinas no trajeto, elementos que virariam mais tarde símbolos dos festejos na 

rua de todo país. 

Em 1929, foi o ano mais marcante para o carnaval do Rio de Janeiro, pois como 

relata Cabral (2008), foi o momento que a prefeitura da cidade resolveu investir 

efetivamente na festa, dando 3 conto de réis para cada grande sociedade 

carnavalesca e 200 mil conto de réis para cada grupo popular, a fim de incentivar essa 

festa como um potencial turístico. Exatamente no dia 8 de fevereiro de 1929, ocorre 

um marco muito importante na história do carnaval da cidade: desembarcava o 

primeiro navio com turistas vindos de Nova York para conhecer o carnaval de rua da 

cidade. 
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A partir da década de 40, segundo Pimentel (2002), quatro blocos começaram 

a se destacar na cidade do Rio de Janeiro. Eram eles: Bafo da Onça, o Cacique de 

Ramos, o Boêmios de Irajá e o Chave de Ouro. Apesar de terem pouco em comum, a 

magia, o humor e o espírito de comunidade que esses blocos passavam para a 

população, fizeram com que o carnaval de rua do subúrbio dessa época ficasse 

marcado na história da cidade. Foram blocos que além de entrar para a história pela 

sua originalidade, inspiraram centenas de outros blocos que surgiriam na cidade com 

o passar do tempo.   

Entretanto, segundo Herschmann (2013), com o passar do tempo, com a 

decadência do samba nas principais rádios e gravadoras, além da introdução do 

regime militar no país, o carnaval de rua acabou perdendo seu espaço para os desfiles 

de escola de samba. Fato esse que perdurou até o final do século XX, e que só 

mudaria no início do novo século, como relata Bei (2007, p.38): 

 

Atualmente, o Rio de Janeiro vive uma espécie de explosão do seu Carnaval 
de rua, à semelhança das primeiras décadas do século passado, a cidade é 
invadida por agrupamentos de foliões organizados das mais variadas formas. 
Chamados indiscriminadamente de bandas ou blocos, esses grupos podem 
desfilar cantando um único samba composto especialmente a cada ano, ao 
som de marchinhas carnavalescas tradicionais ou de ritmos variados como 
maracatu, ciranda ou rock. O acompanhamento musical pode ser uma 
bateria, ao estilo das escolas de samba, uma bandinha “furiosa” ou uma 
mistura de vários instrumentos. 

 

Provas desse renascimento do carnaval de rua carioca são evidenciados por 

números tanto de foliões como de blocos, como será relatado a seguir. 

  

1.4 CARNAVAL DE RUA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 2014 

 

Segundo a RIOTUR (2014), em 2014 foram autorizados 457 blocos 

carnavalescos a saírem pela cidade do Rio de Janeiro. Ao todo, segundo a RIOTUR 

(2014), estima-se que cerca de 918 mil turistas curtiram os blocos do município. 

Entre tantos blocos da cidade, destacam-se alguns deles pela singularidade e 

quantidade de foliões. Estão entre eles: o Cordão da Bola Preta, Suvaco de Cristo, 
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Imprensa que eu gamo, Boitata, Simpatia é Quase Amor, Banda de Ipanema e 

Sargento Pimenta, sendo os três últimos blocos os escolhidos para maior destaque 

no presente trabalho. 

 

1.4.1 História da Banda de Ipanema 
 

 Fundada no ano de 1965, a Banda de Ipanema é um dos mais importantes e 

tradicionais blocos carnavalescos da cidade do Rio de janeiro, segundo o jornal O 

Globo (2014). 

 Segundo o site Cena Carioca (2014), o bloco surgiu com a motivação de levar 

irreverência às ruas da cidade, principalmente pelo momento em que o país vivia na 

ditadura militar. No repertório, vários são os estilos musicais adotados pela banda, 

entre os quais se destacam MPB, samba, frevo e maxixe. 

 

 

Figura 4: Banda de Ipanema circulando pelas ruas do bairro. 

Fonte: RIOTUR 

 

Segundo o site Globo.com (2013), os irmãos Albino e Claudio Pinheiro, 

fundadores do bloco, consideram que o grande diferencial do mesmo é a diversidade: 

tanto do repertório musical como do público que frequenta. Segundo eles, frequentam 

o bloco casais e solteiros heterossexuais e homossexuais de todas as idades, o que 

torna uma grande confraternização de gerações e gêneros. 



22 
 

 
 

Em 2014, o bloco completou cinquenta anos de tradição. Segundo a RIOTUR 

(2014), cerca de cem mil pessoas acompanharam o bloco, que passa pelas ruas 

Gomes Carneiro, Av. Vieira Souto, Joana Angélica, Visconde de Pirajá até a praça 

General Osório, em Ipanema. 

Segundo o jornal O Globo (2014), uma das principais características da Banda 

de Ipanema foi mantida também nesse ano: a homenagem aos grandes artistas da 

cultura brasileira. A cada ano de desfile diferentes artistas foram homenageados e em 

2014, foi a vez de Dorival Caymmi, Lupicínio Rodrigues e Aracy de Almeida.  

 

1.4.2 História do bloco Simpatia é Quase Amor 

 

 

  Segundo o portal Terra (2014), assim como a Banda de Ipanema, o bloco 

Simpatia é Quase Amor também surgiu em um momento de turbulência na política 

brasileira. Em 1985, quando ocorreu o movimento Diretas Já, surgia um bloco 

irreverente nas ruas de Ipanema, que teve seu nome inspirado no personagem de 

Aldir Blanc, o Esmeraldo Simpatia é Quase Amor, que assim como o bloco, era 

irreverente, simpático e conquistador.  

 Conforme o Site Brasil (2014), um dos fundadores do bloco foi o comediante 

Marcelo Madureira, o qual inclusive deu a ideia para o primeiro nome do bloco 

“Chapeleta do Heitor” mas que foi rapidamente modificado para o nome atual. Outro 

comediante famoso que sempre desfilava no Simpatia é Quase Amor era o Bussunda, 

que inclusive foi o rei momo do bloco durante anos. 

 Ainda segundo o Site Brasil (2014), uma característica do Simpatia é Quase 

Amor é que os integrantes ensaiam durante dias a música tema do bloco em quadras 

particulares. Música essa que assim como as artes que desfilam no bloco, são 

renovadas todo ano. Antes do desfile oficial, acontece uma celebração em um baile a 

fantasia, onde tocam diversas marchinhas de carnaval, além da música tema do ano. 

 Em 2014, segundo a RIOTUR (2014), foram mais de cento e cinquenta mil 

foliões presentes no bloco. A canção escolhida para comemorar o aniversário de trinta 

anos foi “Balzaqueando simpatia”, que tomou conta dos foliões na Av. Vieira Souto. 



23 
 

 
 

 

Figura 5: Mestre sala e porta bandeira com o carro comemorativo do bloco 

Fonte: Globo.com 

 

 

1.4.3 História do bloco Sargento Pimenta 

  

Diferente dos outros dois blocos que são tradicionais na cidade, o Sargento 

Pimenta foi uma aposta bem sucedida feita em 2010 por três amigos fãs da extinta 

banda inglesa Beatles. Segundo o portal Uol (ORTIZ, 2014), a ideia de ambos era unir 

o repertório musical da banda com a folia do carnaval da cidade do Rio de Janeiro. 

Para o portal, Gustavo Gitelman, um dos fundadores do bloco, explicou como 

surgiu a ideia do bloco: 

 

A gente gostava muito de Carnaval, mas íamos aos blocos dos outros e nos 

perguntamos por quê não fazer o nosso [...] Um monte de ideias surgiram até 
que alguém falou nos Beatles e tudo fez sentido. Seriamos um bloco para 
tocar música dos Beatles e, desde então, as coisas não pararam de dar certo 
e fazer a gente feliz.(ORTIZ, 2014, s.p.) 

 

 Gustavo ainda explicou para o site a dificuldade inicial de conseguir pôr em 

prática a ideia, uma vez que ele e seus amigos não eram músicos. Foi quando os três 

fundadores buscaram outros amigos de infância com conhecimento musical e outros 

músicos profissionais (percussionistas e guitarristas) para completar a banda oficial, 

que hoje é formada por treze pessoas e fazem show durante todo o ano. Entretanto, 
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no carnaval são somados a eles cem alunos de uma oficina de percussão, tudo para 

que o som consiga alcançar o máximo de pessoas no Aterro do Flamengo. 

 Sobre o nome do bloco, o mesmo também é uma homenagem a banda inglesa. 

Sgt Pepper's, que foi lançado em 1967 e é considerado um dos maiores discos da 

banda, tinha uma capa muito carnavalesca, o que motivou ambos a escolherem para 

o nome do bloco, segundo Gustavo. 

 Em 2014, ano em que o bloco completa apenas seu quarto desfile, Gustavo 

acredita que o Bloco encontrou seu espaço no carnaval de rua da cidade, 

principalmente pela sua singularidade. Se em 2011, foram aproximados cinco mil 

foliões presentes, em 2014 o panorama mudou completamente: foram cerca de 

sessenta mil pessoas, segundo o site Globo.com (a RIOTUR não divulgou a estimativa 

de foliões desse bloco).  

 Segundo o site Globo.com (2014), no repertório do bloco todos os hits da banda 

animam os diversos foliões presentes. Músicas como “Hey Jude”, “Love Me Do” e "All 

My Loving" não ficam de fora na lista de repertório de quase três horas e meia de duração. 

E se na parte musical o repertório é impecável, os foliões também não ficam atrás e se 

vestem a caráter, como se fossem um dos integrantes da banda de Liverpool. 

 

 

Figura 6: Foliões se caracterizam como os integrantes dos Beatles no bloco Sargento Pimenta. 

Fonte: Globo.com 
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2 HOSPITALIDADE E MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

Esse capítulo, como já mencionado, pretendeu resgatar, por meio de uma 

revisão teórica, dois dos principais temas que norteiam o presente trabalho: a 

hospitalidade e os meios de hospedagem. Além de uma contextualização histórica, 

também foi realizada uma busca pelas principais definições e conceitos dos principais 

autores das duas áreas. 

 

2.1 A HOSPITALIDADE 

 

 A origem da hospitalidade está relacionada, segundo Chon e Sparrowe (2003), 

aos viajantes sumérios que viajavam ao longo da Mesopotâmia para vender seus 

produtos. Durante essa atividade, a necessidade de abrigo e comida desenvolveu, em 

pessoas empreendedoras da época, ideias de satisfazer essas necessidades dos 

viajantes. 

 Ainda segundo os mesmos autores, as rotas de comércio foram se expandindo 

entre a ascensão e queda de impérios de 4000 anos atrás e foi nessa época que 

começaram a surgir as primeiras estruturas para pernoite dos comerciantes. Os 

primeiros locais construídos serviam apenas para abrigo, necessidades que hoje são 

básicas como água, comida e até mesmo colchão tinham que ser levados pelo 

viajante. 

 Entretanto, ainda de acordo com os autores, há uma semelhança entre os 

serviços daquela época com os dias de hoje: era o valor e a localização do 

estabelecimento que determinava o seu nível de qualidade em serviços de 

hospitalidade. Ainda sobre qualidade em serviços, Chon e Sparrowe (2003) relatam 

que a indústria de hospitalidade começou a dar seus primeiros sinais de progresso 

apenas na Roma antiga, mais exatamente 43 d.C, quando hotéis podiam ser 

encontrados facilmente em todas as principais estradas, com melhores lavatórios, 

restaurantes e quartos com chaves. Os romanos inclusive foram os precursores na 

viagem a lazer, pois tinham o poder aquisitivo necessário para gastar com as 

hospedarias para apenas conhecer outros lugares, sem necessariamente ter outra 

motivação. 
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 Com o declínio do Império Romano, as hospedarias perderam o seu principal 

público ativo em viagens, fato que transformou o turismo da época praticamente em 

inexistente. Tempos depois, a igreja reavivou o turismo através do incentivo aos 

peregrinos para viajar para as catedrais e monastérios pela Europa. Os fiéis ficavam 

hospedados nas igrejas, em alojamentos que foram construídos especificamente para 

isso, se tornando, por muito tempo, o principal meio de hospedagem da época. 

 Chon e Sparrowe (2003) afirmam que no ano de 1539, o rei Henrique VIII fez 

um decreto que mudaria o rumo das hospedarias: ele determinou que todas as 

propriedades da igreja fossem doadas ou vendidas, fato que impulsionou as 

hospedarias particulares que acabaram se multiplicando por todo o continente. 

 Já para Camargo (2007), a origem da hospitalidade também está na 

antiguidade, entretanto, mais especificamente na Grécia: 

 

A origem da hospitalidade surge, pois, não de alguém que convida, mas de 
pessoas que necessitam de abrigo e buscam calor humano ao receber o 
estranho. A hospitalidade, como resultado de um convite, é provavelmente 
uma inovação mais tardia da civilização e suas primeiras manifestações são 
registradas entre os gregos, para quem visitar e ser visitado constituía uma 
obrigação, carregada de rituais, de alguma forma coordenados pela sombra 
de héstia. (CAMARGO, 2007, p. 30) 

 

 Se Chon e Sparrowe (2003) explicam a hospitalidade no campo comercial, ou 

seja, no fornecimento de hospitalidade em troca de algo, para Camargo (2007) a 

hospitalidade tem uma visão mais abrangente. Para ele, existem duas escolas de 

hospitalidade: a francesa e a americana. A francesa é baseada no sentimento mais 

genuíno da hospitalidade, o receber bem sem ter nenhum interesse por trás disso. 

Nessa escola, a hospitalidade comercial é ignorada, o seu interesse é apenas na 

hospitalidade doméstica e pública. Já a escola americana, apenas visa o 

entendimento da hospitalidade como satisfação de algo que está sendo pago, ou seja, 

se aquilo que o cliente está pagando está de acordo com o que foi acordado, com o 

nível de qualidade que foi estabelecido. 

 A fim de construir uma ponte entre duas escolas tão distintas, surge a escola 

inglesa (e também a brasileira), a qual diz que tanto a esfera comercial como a pública 
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tem a sua base na hospitalidade doméstica, ou seja, para se entender a hospitalidade 

como um todo é necessário unificar ambas teorias das duas escolas. 

 Camargo (2007) ainda divide os tempos e espaços da hospitalidade em uma 

tabela para melhor visualização: 

 

 Recepcionar Hospedar Alimentar Entreter 

Doméstica Receber 
pessoas em 
casa, de forma 
intencional ou 
casual. 

Fornecer pouso 
e abrigo em 
casa para 
pessoas. 

Receber em 
casa para 
refeições e 
banquetes. 

Receber para 
festas e 
recepções. 

Pública A recepção em 
espaços e 
órgãos 
públicos de 
livre acesso. 

A hospedagem 
proporcionada 
pela cidade, 
pelo país, 
incluindo 
hospitais, casas 
de saúde, 
presídios etc. 

A gastronomia 
local. 

Espaços 
públicos para 
lazer e eventos. 

Comercial Os serviços 
profissionais 
de recepção. 

Hotéis Restauração Eventos, 
espetáculos. 
Espaços 
privados de 
lazer. 

Virtual Folhetos, 
cartazes, 
folderes, 
internet, 
telefone e e-
mail. 

Sites e 
hospedeiros de 
site. 

Programa na 
mídia e sites de 
gastronomia. 

Jogos e 
entretenimento 
na mídia. 

Tabela 1: os campos e tempos de estudo feito por Camargo 

Fonte: Camargo (2007) 

 

 Para ele, hospitalidade é definida como “[...] o ato humano, exercido em 

contexto doméstico, público e profissional de recepcionar, hospedar, alimentar e 

entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu hábitat natural.” (CAMARGO, 

2007, p.52) 

 No caso do presente trabalho serão priorizados a hospitalidade pública e 

comercial, pois o objetivo será analisar a hospitalidade na cidade e nos meios de 

hospedagem utilizados pelos entrevistados dos blocos de rua da cidade. 

A hospitalidade pública, segundo Camargo (2007), ocorre quando a cidade está 

preparada para satisfazer as necessidades básicas tanto dos seus moradores, como 
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dos turistas e ter suas experiências de socialização supridas de forma satisfatória. Já 

sobre a hospitalidade comercial, ele diz que ocorre dentro dos principais 

estabelecimentos turísticos, como os meios de hospedagem e restaurantes da 

localidade. 

Segundo Grinover (2007), o receber público é a legibilidade da cidade, se ela 

tem fácil acesso para seus moradores e visitantes, se é bem sinalizada. Também são 

analisados os aspectos culturais e linguísticos do local. Para Camargo (2007), o 

receber comercial, verifica a diferença do anfitrião profissional para o verdadeiro 

hospitaleiro. Enquanto o verdadeiro hospitaleiro recebe por prazer, o anfitrião 

profissional não recebe com essa motivação, mas sim pela obrigação comercial, 

seguindo o que dizem as cartilhas para a satisfação do hóspede. 

O alimentar público se refere às opções de alimentação que a cidade oferece, 

como por exemplo, feiras livres, terminais atacadistas de alimento, que possam criar 

um fluxo social para verificar a gastronomia da cidade, enquanto o alimentar comercial 

compreende nos serviços de restauração, quando o turista sai de seu local de 

hospedagem para comer em lugar com a motivação de socializar e gerar um viés 

econômico. 

 Ainda segundo Camargo (2007), antes de se hospedar em um meio de 

hospedagem, o turista é hospedado pela cidade. A hospedagem pública compreende 

também a política do local e como esse aspecto afeta a escolha da cidade como 

destino turístico. Já a hospedagem comercial são todos os equipamentos de meio de 

hospedagem que cobram pela sua hospitalidade e serviços. 

 Sobre o entreter público, o autor diz que a cidade deve oferecer equipamentos 

públicos de lazer, como parques, centros esportivos, centros culturais, etc. Sobre 

eventos, Camargo (2007) diz que é necessário observar o contexto histórico do 

mesmo, para que se possa fazer uma análise de sua importância e operacionalização. 

Já o entreter comercial engloba todos os serviços de entretenimento pago, como 

bares, casas noturnas, eventos privados, etc. O Carnaval de rua do Rio de Janeiro, 

tema da presente pesquisa, oferece a participação nos blocos de forma gratuita, o que 

não significa que não haja lucratividade com a atividade, seja nos bares, eventos 

paralelos, mas, principalmente nos meios de hospedagem, objeto de estudo do 

próximo capítulo.   
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2.2 MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

Segundo Aldrigui (2007), o estudo da hospitalidade por muitas vezes recai no 

campo dos meios de hospedagem, por estes serem um dos principais componentes 

da atividade turística. Além disso, a hospitalidade e hospedagem sempre andaram 

juntas desde os primórdios, como já foi dito anteriormente. Aldrigui (2007) concorda 

com Chon e Sparrowe (2003), ao relatar que a atividade de receber pessoas em suas 

casas é muito antiga, com relatos de gregos, romanos e persas. Os cidadãos da época 

recebiam em sua casa desconhecidos, para que eles pudessem se alimentar e 

descansar, para que então continuassem com suas viagens - hospitalidade essa que, 

como já explicado, faz parte do campo de estudo da escola francesa, de receber sem 

ter nenhum interesse em troca.  

Com o avanço dos meios de transporte e o passar dos anos, os meios de 

hospedagem se tornaram um negócio lucrativo e então, os equipamentos também 

foram evoluindo e aumentando consideravelmente o número de leitos (ALDRIGUI, 

2007). 

 No Brasil, a hotelaria teve seu início através de ranchos e vendas que se 

situavam em locais estratégicos para o descanso dos viajantes. Com o passar do 

tempo, foram se tornando um aglomerado de casas que serviam para não mais 

apenas o repouso, mas também para a alimentação e socialização dos viajantes 

(OLIVEIRA e SPENA, 2012). 

 Com o desenvolvimento das cidades, principalmente as portuárias, o número 

de hotéis foi crescendo significativamente e depois, com o surgimento de novos 

centros comerciais a expansão hoteleira foi se consolidando de vez no país. Destaca-

se o ano de 1971, com o surgimento do primeiro hotel internacional no país, o Hilton, 

em São Paulo. Essa introdução de uma cadeia internacional no país trouxe formas de 

gestões inovadoras, tecnologia e padronização do serviço hoteleiro, revolucionando 

assim, a hotelaria brasileira. 

Sobre os tipos de equipamentos hoteleiros, Aldrigui (2007) afirma que o 

principal equipamento estudado é o hotel, por ser o mais conhecido e utilizado meio 
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de hospedagem comercial (excluindo casa de parentes e amigos). Entretanto, ela 

afirma que isso vem mudando e que cada vez mais os equipamentos alternativos vem 

ganhando espaço na literatura hoteleira. 

Para Giaretta (2005), os meios de hospedagem são divididos em hotéis e meios 

de hospedagem alternativos. Se enquadram nessa nomenclatura o bed and breakfast, 

a pensão, o pensionato, a colônia de férias, os albergues da juventude (hostels), 

pousada, camping, acampamentos, imóveis locados, residências secundárias e 

alojamento de turismo rural. 

Já para Beni (2003), os equipamentos se dividem entre os hoteleiros (eco-hotel, 

hotel em terminal de transporte, lodge, motel, timeshare, hotel fazenda, hotel de 

saúde, hotel residência, hotel de lazer e hotel padrão) e os extra-hoteleiros (pensão, 

pensionato, colônia de férias, albergue do turismo, pousada, acampamento de férias, 

camping, imóvel locado, segunda residência, alojamento de turismo rural, hospedaria, 

parador, apart-hotel, flat e quartos avulsos). 

 No caso do presente trabalho, que visa verificar os principais meios de 

hospedagem utilizados pelos turistas no carnaval de rua do Rio de Janeiro, foram 

escolhidos cinco dos equipamentos mais utilizados para definir um recorte mais 

específico: pousada, cama e café, apart-hotel, hostel e hotel, que são os meios de 

hospedagem indicados aos turistas pelo Guia Rio (2014) - guia oficial da prefeitura da 

cidade. 

 Pela definição do Sistema Brasileiro de Meios de Hospedagem (2014), hotel é 

o equipamento que fornece aposentos com banheiros privativos, mobiliados, com ou 

sem serviço de alimentação, para permanência temporária. Já o Apart-hotel, é um 

equipamento que possui sala e cozinha equipada, em edifício que tenha a 

comercialização e administração integradas e possua serviço de limpeza, arrumação 

e recepção. 

Para o SBClass (BRASIL, 2010), Cama e café, ou bed and breakfast, é o 

espaço de unidades habitacionais para uso turístico, com no máximo, três unidades 

habitacionais e se localiza em uma residência na qual o proprietário resida. 

A pousada é definida como um composto de no máximo 30 unidades 

habitacionais, com característica horizontal, com serviço de recepção, alimentação e 
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alojamento temporário. Já o hostel é o único dos equipamentos citados que não possui 

uma definição, nem classificação pelo SBClass (BRASIL, 2010). Entretanto, há uma 

definição da EMBRATUR anterior, do ano de 1987, que diz que albergue/hostel é um 

meio de hospedagem de turismo social que tem como objetivo oferecer unidades 

habitacionais comunitárias de baixo custo e para pouco tempo de permanência, com 

garantia mínima de higiene, conforto e segurança. 

Adotar-se-á, para este trabalho, a definição de Silva (et. al. 2011, p.93), que 

afirma que: 

Os Albergues [...] ou hostels, são meios de hospedagem normalmente com 
unidades habitacionais de uso coletivo e com um preço mais acessível. São 
muito comuns na Europa e em alguns países sul-americanos. No Brasil, a 
modalidade está se difundindo entre os jovens, principalmente nas cidades 
maiores como o Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

 No próximo capítulo, será abordado a pesquisa de campo realizada no carnaval 

de rua do Rio de Janeiro de 2014, com todos os dados obtidos mostrados através de 

gráficos e também de texto corrido. 
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3 PESQUISA DE CAMPO 

 

 Na pesquisa de campo, realizou-se um formulário com dez perguntas a fim de 

averiguar questões envolvendo a importância e as características dos frequentadores 

do carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro para os meios de hospedagem local. 

A pesquisa ocorreu nos dias 2,3 e 4 de março de 2014, nos blocos Simpatia é Quase 

Amor, Sargento Pimenta e Banda de Ipanema. O horário da coleta de dados teve 

pouca variação, em ambos os dias começando na parte da tarde e terminando no 

início da noite. 

 A primeira pergunta do formulário foi sobre a idade dos entrevistados. Nessa 

questão, visou-se entender qual a faixa etária predominante dos turistas que vem ao 

Rio de Janeiro, podendo assim, caracterizar melhor os turistas que frequentam os 

blocos. 

 

 

Gráfico 1: Faixa etária do público dos blocos 

Fonte: Elaboração pessoal 

 

 

 Na Banda de Ipanema, dos trinta e três turistas entrevistados, apenas um 

estava nas faixas etárias dos 18 aos 20 anos e dos 41 aos 50 anos. Vinte e um turistas 
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tinham de 21 a 30 anos, oito entrevistados tinham de 31 a 40 anos e dois responderam 

ter entre 51 a 60 anos. 

 No bloco Simpatia é Quase Amor, a maior parte dos entrevistados também 

esteve na faixa etária dos 21 aos 30 anos, com o total de vinte e seis respostas. Em 

seguida, a faixa dos 31 aos 40 anos com seis respostas e por último apenas dois 

entrevistados disseram estar entre os 41 e 50 anos. Não houve entrevistados nas 

faixas de 18 aos 20 anos e de 51 a 60 anos. 

No Sargento Pimenta, assim como nos outros dois blocos, a maioria das 

respostas estiveram na faixa etária de 21 a 30 anos, com o total de dezessete 

respostas. Nove foram os entrevistados que estavam na faixa dos 31 aos 40 anos, 

seis turistas responderam estar entre os 41 aos 50 anos e apenas dois estavam entre 

os 18 e os 20 anos. 

 Na segunda pergunta, questionou-se o local de origem dos turistas. Nessa 

questão, procurava-se analisar quais eram os principais estados/países de onde 

saíram os turistas presentes no carnaval de rua da cidade. A finalidade da pergunta 

foi qualitativa, motivada pela intenção de saber se existe alguma predominância 

regional na origem dos turistas que frequentam os blocos, ajudando assim a traçar o 

perfil deles. 

Para melhor detalhar a origem dos entrevistados, fez-se necessário utilizar 

quatro gráficos: um demonstrando de forma mais ampla quantos eram oriundos do 

estado do RJ, de outros estados e de outros países; o segundo mostrando 

detalhadamente as origens de outros estados, o terceiro detalhando as origens dentro 

do estado do RJ, separando por regiões e o último gráfico abordando os países que 

foram mencionados nas entrevistas. 
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Gráfico 2: local de origem dos turistas entrevistados 

Fonte: elaboração pessoal 

 

 No gráfico acima, optou-se por mostrar o resultado global da pesquisa. Na 

Banda de Ipanema, quinze entrevistados responderam ser oriundos de outras cidades 

do estado do Rio de Janeiro, dezesseis turistas vieram de outros estados e apenas 

dois eram estrangeiros. 

 No bloco Sargento Pimenta, a maior parte dos entrevistados vieram de outros 

estados, com o total de vinte e uma respostas. Turistas oriundos de outras cidades do 

estado do RJ foram oito e cinco turistas vieram de outros países. 

 No Simpatia é Quase Amor foram dezesseis turistas de outros estados, doze 

entrevistados responderam ser de outras cidades do RJ e seis vieram de outros 

países. 
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Gráfico 3: Local de origem dos turistas oriundos de outros estados 

Fonte: Elaboração pessoal 

 

No gráfico acima foram separados todos os turistas entrevistados que disseram 

ser oriundos de outros estados. No total foram doze estados mencionados. Chama a 

atenção que estados como Bahia e Pernambuco, sabidamente com um carnaval de 

rua forte, não aparecem na pesquisa. Sugere-se uma pesquisa posterior para 

compreender este fenômeno.  

O estado com mais turistas entrevistados foi o de Minas Gerais. Ao todo foram 

quatorze, dentre os quais nove foram entrevistados no Sargento Pimenta, três na 

Banda de Ipanema e dois no bloco Simpatia é Quase Amor. 

Na sequência, aparece o estado de São Paulo com o maior número de turistas 

na pesquisa, com o total de nove respostas. Sendo eles, quatro na Banda de Ipanema, 

três no Simpatia é Quase Amor e dois no bloco Sargento Pimenta. 

O estado de Santa Catarina foi mencionado em oito oportunidades. Cinco 

vezes na Banda de Ipanema e três vezes no bloco Sargento Pimenta. Não houve 

turistas de SC no bloco Simpatia é Quase Amor. 

Já o estado do Rio Grande do Sul é citado em duas oportunidades nos blocos 

Simpatia é Quase Amor e Banda de Ipanema. No bloco Sargento pimenta não houve 

turistas do RS. 
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Assim como o RS, o estado do Amazonas também teve o total de quatro 

representantes, sendo todos eles no bloco Sargento Pimenta. Na sequência, aparece 

o estado do Espírito Santo, com três turistas entrevistados: dois no bloco Sargento 

Pimenta e um no Simpatia é Quase Amor. 

Os estados do Paraná, Goiás, Alagoas e Pará aparecem apenas como 

respostas de dois turistas, todos no bloco Simpatia é Quase Amor; o Distrito Federal 

também era local de origem de dois entrevistados, entretanto, foram entrevistados na 

Banda de Ipanema. 

O estado do Piauí teve apenas um representante nas entrevistas, que foi ouvido 

no bloco Sargento Pimenta. 

 

 

Gráfico 4: Local de origem dos turistas do estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Elaboração pessoal 

 

No gráfico acima dividiu-se os trinta e cinco turistas provindos do estado do RJ 

nas suas oito regiões: Baixadas Litorâneas, Região Metropolitana, R. Noroeste, R. 

Serrana, R. Costa Verde, Médio-Paraíba, Centro Sul e R. Norte. 

 A região com mais representantes foi a médio-paraíba, com o total de 

dezesseis respostas. Dentre elas, sete foram na Banda de Ipanema, cinco no 

Sargento Pimenta e quatro no bloco Simpatia é Quase Amor. 
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Em seguida, aparece a região centro sul, com seis representantes, sendo eles 

cinco entrevistados na Banda de Ipanema e apenas um no Simpatia é Quase Amor. 

Assim como a região centro sul, a região serrana também foi citada em seis 

oportunidades. Ela apareceu três vezes no Sargento Pimenta, duas vezes no Simpatia 

é Quase Amor e uma vez na Banda de Ipanema. 

As demais regiões aparecem como local de origem de poucos entrevistados: 

baixadas litorâneas em três oportunidades (todas no bloco Simpatia é Quase Amor), 

região norte duas vezes (ambas na Banda de Ipanema) e regiões metropolitana e 

noroeste com apenas uma resposta cada, ambas no bloco Simpatia é Quase Amor. 

 

 

Gráfico 5: Local de origem dos turistas estrangeiros 

Fonte: Elaboração pessoal 

 

Os turistas estrangeiros apareceram em treze oportunidades na pesquisa. Os 

países de origem citados pelos turistas foram: Estados Unidos (Banda de Ipanema), 

Canadá (Sargento Pimenta), França (citado no Simpatia é Quase Amor), Argentina 

(entrevistado no Sargento Pimenta), Chile (Simpatia é Quase Amor), Portugal 

(Simpatia é Quase Amor) e Áustria (Sargento Pimenta), todos com dois 

representantes cada, com exceção da Áustria, com apenas um. 

Na terceira questão do formulário, abordou-se qual a tipologia de meio de 

hospedagem que o turista que frequenta os blocos carnavalescos da cidade mais 
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utilizam. A finalidade da pergunta foi averiguar qual a preferência que esses turistas 

têm ao se hospedar na cidade, para poder assim, compreender melhor a preferência 

deles. 

 

Gráfico 6: os meios de hospedagem utilizados pelos turistas 

Fonte: elaboração pessoal 

 

 Responderam “hotel” como meio de hospedagem utilizado, sessenta e nove 

turistas entrevistados. Desse total, vinte e quatro na Banda de Ipanema, dezenove no 

bloco Sargento Pimenta e vinte e seis responderam no bloco Simpatia é Quase Amor. 

 Na tipologia “hostel”, foram ouvidos vinte e quatro turistas hospedados nesse 

meio de hospedagem. Dez deles foram entrevistados no bloco Sargento Pimenta, 

nove na Banda de Ipanema e cinco no Simpatia é Quase Amor. 

 Já a opção “Pousada” foi mencionada apenas em oito oportunidades: cinco 

delas no bloco Sargento Pimenta e três vezes no Simpatia é Quase Amor. 

Na quarta pergunta, questionou-se sobre o tempo de permanência do turista 

em seu meio de hospedagem. Nessa questão, procurou-se verificar se o tempo de 

hospedagem dos turistas estava relacionado apenas aos dias de folia da cidade ou se 

eles acabavam esticando a viagem e ficavam por mais tempo na cidade. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

B. de Ipanema S. Pimenta Simpatia

Meios de hospedagem

Hotel Pousada Hostel



39 
 

 
 

 

Gráfico 7: Tempo de hospedagem dos turistas na cidade 

Fonte: elaboração pessoal 

 

 A resposta mais citada como tempo de permanência, conforme o gráfico acima, 

foram “cinco dias” com o total de vinte e cinco respostas. Desse total, dezenove 

responderam esse item na Banda de Ipanema, seis no bloco Simpatia é Quase Amor 

e cinco no Sargento Pimenta. 

 Na sequência, aparece a resposta “quatro dias”, com vinte e duas respostas no 

total. Sendo eles, oito na Banda de Ipanema, oito no Sargento Pimenta e seis 

respostas no bloco Simpatia é Quase Amor. 

A terceira resposta mais citada foi “seis dias”, citado dezenove vezes em toda 

a pesquisa. Desse total foram sete vezes no bloco Simpatia é Quase Amor, sete vezes 

no Sargento Pimenta e cinco vezes na Banda de Ipanema. 

A opção “1 semana” foi o tempo de permanência de treze turistas. Desse total, 

oito foram entrevistados no Simpatia é Quase Amor, três no Sargento Pimenta e dois 

na Banda de Ipanema. 

A quinta resposta mais citada nas entrevistas foi a de “2 semanas”, com o total 

de dez turistas. Cinco deles no Sargento Pimenta, três no Simpatia é Quase Amor e 

dois na Banda de Ipanema. 
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Cinco turistas citaram tanto a opção “três dias” como a “três semanas”. Sendo 

três respostas no Sargento Pimenta e duas na Banda de Ipanema no primeiro caso e 

quatro pessoas citaram no Simpatia é Quase Amor e apenas uma no Sargento 

Pimenta na opção “três semanas”. 

As opções menos votadas foram “mais de um mês”, “um dia” e “dois dias”. “Mais 

de um mês” houve apenas duas respostas, ambas no bloco Sargento Pimenta. Nas 

outras duas opções, não houve nenhuma resposta. 

A quinta questão do formulário foi a primeira objetiva da pesquisa. Nela, 

perguntou-se qual foi a motivação no momento da escolha do meio de hospedagem. 

Foram postas cinco opções de resposta: indicação de amigos, localização, preço, 

pesquisa de opiniões em guias, internet, etc. e outros. 

Procura-se com essa questão perceber qual o fator que mais influencia o turista 

no momento da escolha do meio de hospedagem. O resultado da pesquisa está no 

gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 8: motivação do turista na escolha do meio de hospedagem 

Fonte: elaboração pessoal 

 

A resposta mais vezes citada foi a de “pesquisa de opiniões em guias, internet, 

etc.” com o total de cinquenta e quatro respostas. Desse total, vinte pessoas foram 
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ouvidas no bloco Simpatia é Quase Amor, outras vinte no Sargento Pimenta e 

quatorze na Banda de Ipanema. 

Em seguida, aparece a opção “preço” como a mais citada: vinte e três vezes. 

Onde doze turistas deram essa resposta na Banda de Ipanema, oito no Simpatia é 

Quase Amor e três no Sargento Pimenta. 

 A resposta “indicação de amigos” apareceu em quatorze oportunidades ao 

longo da pesquisa: cinco vezes na Banda de Ipanema, sete no Sargento Pimenta e 

duas vezes no Simpatia é Quase Amor. 

 “Outros” apareceram em sete oportunidades: duas vezes na Banda de 

Ipanema, três no Simpatia é Quase Amor e duas no Sargento pimenta. Nessa opção, 

foram citados a boa experiência anterior no meio de hospedagem cinco vezes e a 

qualidade do serviço hoteleiro, que aparece duas vezes. “Localização” foi citada 

apenas em três oportunidades: duas no sargento pimenta e uma vez no Simpatia é 

Quase Amor. 

 Na sexta pergunta da pesquisa, procurou-se entender sobre a motivação dos 

turistas na escolha do bloco. Entre as opções de resposta, constavam: indicação de 

amigos, pesquisa de opinião, localização, temática e outros. 

 Nessa questão, o intuito era constatar qual o principal fator que atraía os turistas 

no momento de escolher o bloco: se era a comodidade da localização, se era pelo 

diferencial temático do bloco, pela segurança de um amigo já ter ido e relatado a 

experiência, entre outros. 

 

Gráfico 9: motivação dos turistas na escolha do bloco 

Fonte: elaboração pessoal 
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 Dos trinta e três turistas entrevistados na Banda de Ipanema, nove disseram 

que escolheram o bloco por indicação de amigos, quatorze através de pesquisa de 

opinião, oito pela localização e apenas dois escolheram o bloco pela temática. 

 No bloco Sargento Pimenta, dos trinta e quatro entrevistados, a grande maioria 

escolheu a opção “temática”, com trinta votos. Tiveram ainda duas respostas para 

“pesquisa de opinião” e um voto cada tanto para “indicação de amigos” como para 

“localização”. 

No Simpatia é Quase Amor, onze pessoas responderam “outros”, sete citaram 

“localização”, nove pessoas falaram que escolheram o bloco através de indicação de 

amigos e sete citaram a pesquisa de opinião como principal motivador para a escolha 

do bloco. 

Na opção “outros”, foram citados o fato de estar na praia e resolver de última 

hora seguir o bloco (três vezes), experiência positiva anterior no bloco (três vezes) e 

estava perto do bloco no momento e resolveu seguir (cinco vezes) 

Ainda sobre a motivação dos turistas, a sétima pergunta do formulário foi: “por 

que escolheu o Rio de Janeiro para passar o carnaval?” As opções dadas foram: 

diversidade de atrativos turísticos, indicação de amigos, indicação de terceiros, para 

conhecer o carnaval de rua da cidade e outros. 

Nessa questão, o objetivo foi averiguar se os turistas entrevistados vieram para 

a cidade especificamente para os blocos da cidade ou se possuíam outras motivações 

mas acabavam frequentando os blocos também. 
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Gráfico 10: Motivação na escolha do Rio de Janeiro para passar o carnaval 

Fonte: elaboração pessoal 

 

 Do total de trinta e três entrevistados na Banda de Ipanema, a grande maioria 

(19 pessoas) disse ter vindo ao Rio de Janeiro para conhecer o carnaval de rua da 

cidade. Na sequência, aparece a opção “indicação de amigos” como a mais votada, 

com nove citações. Três pessoas responderam “Outros” e apenas uma respondeu ter 

escolhido a cidade pela diversidade de atrativos turísticos. 

 No bloco Simpatia é Quase Amor a opção mais votada foi a “outros”, com 

quatorze menções. Em seguida, aparece a opção “para conhecer o carnaval de rua 

da cidade”, com treze menções. As opções menos votadas foram “indicações de 

amigos”, com quatro votos e diversidade de atrativos turísticos, que apareceu em três 

oportunidades na pesquisa realizada no bloco. 

 Dos trinta e quatro entrevistados no Sargento Pimenta, dezessete disseram ter 

escolhido a cidade para conhecer o seu carnaval de rua. A segunda opção mais citada 

foi a “indicação de amigos”, que foi lembrada em dez oportunidades. Na sequência, 

aparece “diversidade de atrativos turísticos”, com quatro citações e “outros”, com três. 

 Na opção “outros” aparece “porque gosta do carnaval de rua da cidade”, com 

oito menções, “para acompanhar os desfiles no sambódromo”, onze citações e uma 

citação cada “para conhecer o sambódromo” e “por gostar da cidade”  
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 Na oitava questão da pesquisa, perguntou-se sobre a percepção do turista 

acerca da cidade do Rio de Janeiro. As respostas se dividiram nas opções “ótima”, 

“boa”, “razoável”, “ruim” e “péssima”. 

 Com essa interrogativa, procurou-se observar a imagem que o turista teve 

sobre a cidade de forma geral, se esta foi positiva ou negativa. 

 

 

Gráfico 11: Percepção dos turistas sobre a cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: elaboração pessoal 

 

Conforme o gráfico acima, na Banda de Ipanema a maior parte dos turistas 

consideraram a imagem do Rio de Janeiro ruim, com doze votos e quatro pessoas 

estavam tendo uma péssima imagem da cidade. Estavam tendo uma boa percepção 

da cidade dez turistas e cinco consideraram ótima. Razoável foi a opção menos citada, 

com dois votos. 

No Sargento Pimenta, os turistas que consideravam a imagem do RJ como ruim 

também foram maioria, com quatorze votos. “Razoável” foi votada sete vezes, 

“péssima” foi citada em seis oportunidades, a opção “boa” teve cinco votos e a menos 

votada foi “ótima”, com apenas dois votos. 

Já o Simpatia é Quase Amor foi o bloco onde teve o maior índice de votos na 

opção “ruim”: quinze ao total. Também foi a festa com menos pessoas que 

consideraram a imagem do Rio de Janeiro como ótima, com apenas um voto. Nas 
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demais opções, as citações ficaram bastante equilibrados, com sete votos na opção 

“boa”, seis na “razoável” e cinco pessoas citaram “péssima”. 

A nona pergunta do formulário foi: “Em sua opinião, qual a melhor coisa da 

cidade do Rio de Janeiro?”. As opções foram: atrativos culturais, segurança, 

hospedagem, atrativos naturais, população hospitaleira e outros. 

Com essa questão, buscou-se entender na visão do turista, quais os elementos 

presentes na cidade que mais os atraem e agradam, ou seja, o diferencial do local 

que o fez/faz querer visitar. 

 

 

Gráfico 12: Melhor aspecto da cidade na observação dos turistas 

Fonte: Elaboração pessoal 

 

 Na Banda de Ipanema a opção mais votada foi “atrativos naturais”, com onze 

votos, logo seguido de “outros” e “população hospitaleira”, com dez e nove votos 

respectivamente. Os menos citados foram “atrativos culturais” com duas menções e 

“hospedagem”, com apenas uma. 

 Atrativos Naturais também foi o item mais votado no Sargento Pimenta, com 

vinte e uma menções. Em seguida, aparece “população hospitaleira” com oito votos, 

“atrativos culturais” com três e “outros” com dois votos. 
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 No Simpatia é Quase Amor, a opção “atrativos naturais” recebeu vinte e três 

citações. As opções “atrativos culturais” e “população hospitaleira” receberam quatro 

citações cada e o menos votado foi a opção “outros”, com apenas três votos. 

Nas respostas de “outros”, foram citadas as festas/baladas da cidade em treze 

oportunidades e dois votos para o carnaval, como o melhor aspecto da cidade.  

Na última pergunta do formulário, questionou-se: “Em sua opinião, qual a pior 

coisa da cidade do Rio de Janeiro?”. As opções de resposta foram: Atrativos culturais, 

atrativos naturais, hospedagem, população pouco hospitaleira, insegurança e outros. 

Assim como na questão anterior, com essa pergunta, buscou-se entender quais 

os elementos que fazem com que o turista não tenha uma boa estadia na cidade e 

que consequentemente, contribuirá para a imagem negativa que ele terá do local. 

 

 

Gráfico 13: Pior aspecto da cidade na observação dos turistas 

Fonte: Elaboração pessoal 

 

O destaque pela enorme disparidade de votos foi a opção “insegurança”, que 

obteve vinte e três citações na Banda de Ipanema e no bloco Sargento Pimenta, além 

de vinte e uma menções no Simpatia é Quase Amor. 

“Outros” aparece como o segundo mais citado, com treze votos no Simpatia é 

Quase Amor, nove no Sargento Pimenta e oito na Banda de Ipanema. Nessa categoria 

foram citados: Preços abusivos (onze vezes), desorganização dos blocos/lixo 
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acumulado aparece em treze oportunidades, falta de informação ao turista duas 

vezes, falta de infraestrutura três vezes e trânsito apenas uma vez. 

Hospedagem aparece com apenas três votos no total: dois na Banda de 

Ipanema e um no Sargento Pimenta. População pouco hospitaleira obteve apenas um 

voto no bloco Sargento Pimenta e as opções “atrativos naturais” e “atrativos culturais” 

não foram citadas em nenhum bloco. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Segundo Grinover (2007), a hospitalidade deve ser oferecida pela cidade; 

oferecer o que há de melhor, de mais rico nela, para que se possa apreciar suas 

belezas. Tal percepção contempla a pesquisa realizada (ver APÊNDICE A), de modo 

que três das questões do formulário englobam o tema da hospitalidade na cidade: a 

de número oito, a de número nove e a última pergunta. Esta percepção fica clara nas 

respostas à pergunta nove, pois verifica-se que o principal aspecto destacado pelos 

turistas é voltado às belezas naturais que a cidade apresenta. Chama atenção, no 

entanto, que nenhum outro aspecto seja destacado com a mesma relevância como a 

arquitetura da cidade, sua limpeza, sinalização, ou mesmo sua rede hoteleira. Já na 

décima pergunta, na qual se pede que os entrevistados respondam sobre o pior 

aspecto da cidade, chama a atenção o quesito insegurança, que deveria ser prioridade 

no acolhimento. 

Segundo Matheus (2002), segurança é uma das prioridades quando se oferece 

hospitalidade urbana, como bem estar social, interação social e acesso a bens 

culturais e econômicos. Sendo assim, a cidade peca por não oferecer segurança (ou 

a sensação de segurança).  

Sobre segurança, Molina (2003) diz que esta vem se transformando no 

requisito mais importante para se decidir a localidade para se passar as férias do que 

o preço, fato esse que ele afirma ser uma das características mais fortes do pós-

turismo. Afirmação essa que concorda com a atual pesquisa, pois segurança foi o item 

mais citado como pior aspecto da cidade, com grande vantagem em relação às outras 

opções, inclusive em relação aos preços abusivos, que obteve na categoria “outros” 

11% das respostas, contra 67% condenando a insegurança da cidade. 

Ainda sobre o que a cidade deve oferecer, Grinover (2007) diz que a cidade 

não pode se limitar apenas na concessão do espaço físico, mas deve também oferecer 

a vivência e convivência, que significa passear com segurança e usufruir 

adequadamente dos serviços. Entretanto, de acordo com a pesquisa, além da questão 

negativa já comentada sobre a segurança, observa-se que os serviços, tantos de 

meios de hospedagem como da própria cidade, não foram satisfatórios, tendo em vista 

que houve citações de desorganização nos blocos, lixo acumulado, falta de 
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infraestrutura e falta de informação ao turista, quesitos graves para uma cidade que 

almeja ser hospitaleira. 

Issa (2007, p.03), conceitua a hospitalidade da seguinte maneira: 

 

“A categoria básica da hospitalidade é o acolhimento, o receber o outro, o 
diferente, em diversas formas e circunstâncias. Dessa forma, a hospitalidade 
não consiste apenas na organização do ambiente, da festa, da ceia, do 
repouso, mas sim no acolher o próprio indivíduo — o outro — em seu espaço, 
em seu sítio de pertencimento.” 

 

Conforme essa definição, Issa (2007) ressalta a importância do bom 

acolhimento do morador da cidade ao turista, para que ele tenha o básico da 

hospitalidade na cidade. Na pesquisa, nota-se que essa percepção da hospitalidade 

foi positiva, tendo em vista que foi o segundo item mais mencionado na nona questão 

(melhor aspecto da cidade). 

Na questão sobre a motivação no momento da escolha do meio de 

hospedagem, o fator mais citado foi a pesquisa de opinião de terceiros especializados 

no assunto. Sobre esse quesito, Chan e Wong (2006) revelaram em sua pesquisa 

realizada em um hotel em Hong Kong, que os turistas de lazer tendem a confiar nas 

recomendações que são dadas por agentes de viagem, fato que concorda em parte 

com o resultado obtido na pesquisa. 

Já sobre a questão da localização, o resultado obtido na presente pesquisa 

contraria uma pesquisa realizada pela Delloite em parceria com a New York University 

publicada em 19/12/20061, que diz que 97% dos turistas de lazer levam em 

consideração o fator localização na hora de escolher o meio de hospedagem, pois na 

presente pesquisa o resultado foi ao contrário: apenas três turistas escolheram essa 

opção, sendo o item menos votado. 

Para Pinto (2009), o preço difere de hotel para hotel, dependendo de sua 

segmentação, ou seja, o preço é formado, entre outros fatores, de acordo com o seu 

público-alvo. Com essa afirmação, nota-se que os turistas que responderam a opção 

                                                           
1Disponível em: 
http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,1014,sid%253D10537%2526cid%253D158639,00.html: Acesso 
em: 17/09/2014 

http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,1014,sid%253D10537%2526cid%253D158639,00.html


50 
 

 
 

“preço” certamente não buscavam a melhor oferta de produto e serviço. Dentre os 

vinte e oito turistas entrevistados que responderam essa alternativa, doze disseram 

estar hospedados em hostels e dois em pousadas, meios de hospedagem que 

segundo Giaretta (2005), são alternativos, possuem uma variação de serviço e são 

mais econômicos. Além deles, quatorze turistas que responderam essa opção, se 

hospedaram em hotéis de categoria econômica, como o Ibis da rede Accor, que foi 

citado em oito oportunidades. 

Entretanto, o meio de hospedagem mais utilizado pelos turistas entrevistados 

foi o hotel. Fato esse que contraria a afirmação de Aldrigui (2007) que cita o hotel 

como o meio de hospedagem mais utilizado por viajantes a negócios, afirmando que 

os viajantes com a motivação de lazer preferem casas de parentes/amigos (que não 

entrou na presente pesquisa) ou os meios de hospedagens alternativos. 

A explicação para a preferência pelo hotel em vez de meios de hospedagem 

alternativos pode ser a falta de marketing desses meios de hospedagem, falta de 

informações ou ter uma imagem pejorativa do local por falta de conhecimento, como 

constata Silva e Marinho (2013), além da já citada diferenciada oferta de produtos e 

serviços. 

 Numa pesquisa realizada pela RIOTUR (2014) 2 em parceria com a ESPM, em 

2013, sobre a percepção que os turistas estavam tendo dos blocos de rua da cidade, 

o resultado foi positivo, pois 97% dos entrevistados disseram ter sua expectativa 

superada e recomendariam o evento para algum amigo. Na presente pesquisa, a 

pergunta foi mais generalizada, pois procurava-se saber a percepção da cidade como 

um todo e não apenas a percepção do bloco. Nesse novo cenário, a situação mudou 

radicalmente: 56% dos entrevistados consideraram a percepção da cidade como 

ruim/péssima, enquanto 30% considerou boa/ótima e 15% regular. 

 Há algumas possíveis explicações para esse número expressivo de 

percepções negativas da cidade, que foram citadas na questão acerca sobre o pior 

aspecto da cidade: segurança, falta de infraestrutura, insegurança, preços abusivos, 

como relatados nas reportagens abaixo: 

                                                           
2 Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/riotur/exibeconteudo?id=4208921 Acesso em: 17/09/2014 

http://www.rio.rj.gov.br/web/riotur/exibeconteudo?id=4208921
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Imagem 1: Reportagem sobre o aumento da criminalidade no Rio de Janeiro 

Fonte: Jornal do Brasil (FUNARI, 2014) 

 

Conforme relatado na reportagem acima, o aumento da criminalidade na cidade 

do Rio de Janeiro virou manchete de noticiários internacionais, mais especificamente 

nessa reportagem, na França. 

Outro fato importante a ser destacado é que houve, pela primeira vez durante 

o Carnaval, uma greve regional de garis – profissionais que fazem a limpeza durante 

todo o dia e cujo o trabalho aumenta muito no Carnaval. Este fato inédito culminou em 

um aumento expressivo para a categoria, mas afetou muito a imagem da cidade 

naquele momento, o que provavelmente acabou influenciando a percepção do turista 

sobre a cidade, nesta pesquisa. A imagem de uma reportagem da revista Veja (2014) 

abaixo dá uma ideia de como ficaram alguns lugares da cidade durante o evento: 
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Imagem 2: Reportagem mostrando o caos gerado pela greve de garis na cidade. 

Fonte: Veja (HAIDAR, 2014) 

 

Em 2008, a UniverCidade3 em parceria com a prefeitura do Rio de Janeiro, fez 

uma pesquisa que observou o perfil dos turistas do Carnaval da cidade. Esta pesquisa 

demonstrou público predominante jovem, sendo a faixa etária mais presente de 18 à 

27 anos (40% do público total). Esta pesquisa demonstrava, ainda, que 50% dos 

entrevistados disseram ter escolhido a cidade pela motivação do Carnaval. Sobre o 

tempo de permanência do turista na cidade, 63% dos entrevistados disseram que 

ficariam na cidade entre 5 à 7 dias. 

Da mesma forma que apresentado na pesquisa acima, esta apresentou 

também uma maioria de público jovem. Pois, na presente pesquisa, 64% dos 

entrevistados estavam na faixa de 21 à 30 anos, fato que caracteriza o público do 

carnaval de rua do Rio de Janeiro como predominantemente jovem. O outro aspecto 

semelhante foi a motivação da escolha da cidade do Rio de Janeiro como destino de 

viagem e na presente pesquisa foram 49% os entrevistados que assim 

responderam.Sobre o tempo de permanência, também coincide com a pesquisa feita 

                                                           
3 Disponível em: 

http://www.univercidade.br/cursos/graduacao/tur/pesquisas_ipetur/2008_1/turbras_carnaval.pdf 

Acesso em: 19/09/2014 

http://www.univercidade.br/cursos/graduacao/tur/pesquisas_ipetur/2008_1/turbras_carnaval.pdf
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pela UniverCidade em 2008, pois o tempo reflete a quantidade de dias mais 

movimentados dos blocos de rua da cidade, sendo que, em 2014, 57% dos turistas 

entrevistados também responderam que ficariam na cidade pelo mesmo período. 

Nas questões 5, 6 e 7 do formulário (motivação na hora de escolher o meio de 

hospedagem, o bloco e por que escolheu a cidade do Rio de Janeiro, 

respectivamente) houve uma similaridade em ambas: as respostas de indicações de 

amigos/terceiros e pesquisa de opinião na internet, em guias, etc. O resultado 

demonstrou uma grande prática dos turistas ao procurar opiniões em pessoas 

confiáveis, sejam lugares especializados ou amigos, concorda com a pesquisa 

encomendada pela expedia.com.br e divulgada pela Revista Hotéis (2014)4, onde diz 

que 42% dos entrevistados procuram sites de agência de viagem online para obter 

informações sobre o destino escolhido, 54% dos entrevistados buscam em amigos e 

familiares e 51% buscam em blogs e sites de turismo. 

Na presente pesquisa foram 54% que buscaram informações em guias 

especializados, internet, etc. E 14% que buscou com amigos onde deveria se 

hospedar na cidade. Na escolha da cidade, a porcentagem de indicações de amigos 

continua com 23%, entretanto não aparece menções de opiniões de terceiros, internet, 

etc. Enquanto isso, conhecer o carnaval de rua da cidade aparece com 49% das 

menções. 

Para esse resultado, uma das constatações de Panosso Netto e Gaeta (2010) 

para o turismo de experiência se faz muito pertinente, pois eles dizem que cada vez 

mais o turista quer imergir na vivência do local, quer ter uma experiência rica e não 

apenas viver dentro da sua zona de conforto, ou seja, na hora de escolher a cidade, 

a alta porcentagem de turistas que disseram ter escolhido o Rio de Janeiro para 

conhecer o seu carnaval de rua, independentemente de opiniões de terceiros 

contradiz essa afirmação, pois a escolha dos meios de hospedagem visa o conforto e 

não uma experiência mais próxima da comunidade, assim, talvez, estes turistas 

possam se encaixar mais na teoria de Molina (2003). Para Molina (2003), o turista que 

visa mais o conforto do que a experiência real é chamado de pós-turista.   

                                                           
4 Disponível em: http://www.revistahoteis.com.br/materias/11-Trade/16346-Viajantes-buscam-informacoes-
turisticas-em-agencias-de-viagens-online-diz-pesquisa Acesso em: 21/09/2013 

http://www.revistahoteis.com.br/materias/11-Trade/16346-Viajantes-buscam-informacoes-turisticas-em-agencias-de-viagens-online-diz-pesquisa
http://www.revistahoteis.com.br/materias/11-Trade/16346-Viajantes-buscam-informacoes-turisticas-em-agencias-de-viagens-online-diz-pesquisa
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Sobre as regiões que mais emitem turistas para o carnaval de rua do Rio de 

Janeiro, o resultado foi bastante equilibrado. Das oito regiões que compõe o estado 

do Rio de Janeiro, sete tiveram representantes na pesquisa (com exceção da região 

de Costa Verde), demonstrando que vêm turistas de toda parte do estado do RJ para 

passar o carnaval de rua da cidade, com um destaque maior para a região do médio-

paraíba. 

Sobre os outros estados, a região que mais se destaca é a sudeste (excluindo 

os turistas do estado do RJ) com quase 50% dos votos dos turistas de outros estados, 

com vinte e seis representantes. Todas as outras regiões aparecem na pesquisa, 

incluindo também, o distrito federal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Presente trabalho teve como objetivo principal identificar quais fatores os 

turistas que vem ao carnaval de rua carioca levam em consideração ao escolherem 

seus meios de hospedagem, sendo utilizado como recorte espacial 3 blocos de 

carnaval. Foram objetivos específicos desse trabalho compreender melhor o carnaval 

da cidade bem como verificar a impressão desses turistas com relação aos elementos 

de hospitalidade pública da cidade, utilizando-se para isso uma pesquisa de campo 

com 101 entrevistados, durante três dias do carnaval 2014. 

A revisão bibliográfica do referencial teórico, possibilitou uma contextualização 

histórica da hospitalidade, dos meios de hospedagem e do carnaval de rua carioca e 

isso foi necessário para que se pudesse montar o roteiro de entrevistas com os 

turistas. Foi importante, para entender como o carnaval de rua carioca faz parte da 

identidade da cidade e como esse carnaval pode servir também como uma importante 

motivação para a vinda de turistas, tanto estrangeiros como nativos, utilizando para 

isso revisão bibliográfica e de reportagens publicadas sobre o assunto. Já na 

contextualização histórica da hospitalidade e dos meios de hospedagem, foi 

necessário resgatar as principais características de ambas as indústrias para que 

fosse possível um debate teórico entre os resultados obtidos na pesquisa. 

Na pesquisa de campo realizada, é importante ressaltar a dificuldade que foi 

encontrada para realizar a coleta de dados. O primeiro fator foi o trânsito, que fez com 

que o trajeto de Niterói, local de residência da pesquisadora, para o bairro de Ipanema, 

local de dois dos três blocos escolhidos, fosse realizado em quase duas horas, 

enquanto o tempo médio para esse trajeto é de uma hora. 

A dificuldade também esteve em conseguir entrevistados que estivessem 

sóbrios. Em época de carnaval, onde é comum o consumo exagerado do álcool, era 

difícil achar entrevistados sóbrios depois de algumas horas de bloco Além disso, 

poucos se apresentavam solícitos para responder perguntas de cunho acadêmico em 

um ambiente extremamente informal e de lazer, como é o carnaval de rua. 

Fatores que aparecem na pesquisa como a insegurança, os lixos acumulados 

e os preços abusivos, também foram percebidos pela pesquisadora. O clima de 

insegurança, principalmente no bairro de Ipanema, era muito intenso. Foi também 
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comum ouvir pessoas relatando arrastões que tinham acabado de ocorrer em ruas da 

redondeza da Praça General Osório, local de concentração de dois dos três blocos 

analisados. Além disso, também era comum ver cenas de furtos em ruas muito cheias, 

sendo roubados carteiras, cordões, celulares, entre outros objetos caros. 

A questão do lixo realmente foi bastante desagradável para os frequentadores 

dos blocos. Em certas ruas, era impossível que se passasse muito tempo caminhando 

sem ter que desviar de enormes amontoados de lixos. A greve dos garis foi breve, 

mas em uma época em que a cidade estava com aproximadamente 900 mil turistas, 

trouxe prejuízo e ganhou mídia. Além da imagem desagradável, o odor era outro fator 

que incomodava demais os frequentadores. 

Pequenos casos que não chegaram a ser citados na pesquisa como principal 

fator, mas que se encaixam na falta de infraestrutura da cidade e incomodava a todos, 

eram as enormes filas para ir aos banheiros e a dificuldade de acessar algumas linhas 

de ônibus na volta para casa. 

Embora tenha encontrado alguns problemas pontuais para a realização dessa 

pesquisa, ela se demonstrou uma ótima experiência e trouxe resultados bastante 

satisfatórios.  

Na questão do perfil do turista, além de concluir o predomínio jovem dos 

frequentadores dos blocos, percebe-se que esse turista que frequenta o carnaval de 

rua da cidade é híbrido. O turista do carnaval de rua do Rio de Janeiro não se encaixa 

plenamente nem na definição de Molina (2003) sobre o pós-turista (um turista que não 

quer ter contato com a parte desagradável do local), nem na definição de Panosso 

Netto e Gaeta (2010) sobre turismo de experiência (um turista que quer se aprofundar 

na realidade de um local, seja ela qual for), pois os frequentadores se mostraram 

exigentes em relação aos problemas da cidade, ou seja, eles queriam ter a experiência 

pelas ruas da cidade, com contato com a comunidade local – característica do turismo 

de experiência- entretanto, sem querer vivenciar os problemas da cidade, como a 

insegurança e falta de infraestrutura – que é característica do pós-turismo. 

 Além disso, os turistas não tinham um local de origem predominante, apesar 

dos maiores números de turistas do próprio estado do RJ, mostrando uma certa 
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motivação pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, possivelmente pela 

maior praticidade e economia na escolha dos meios de transporte. 

Sobre os meios de hospedagem, principal questão da presente pesquisa, há 

também uma contradição entre a teoria e o resultado obtido: apesar da maioria dos 

turistas jovens, que são o principal público dos meios de hospedagem alternativos, o 

hotel foi disparado o meio de hospedagem mais utilizado. Conforme já citado 

anteriormente pela Aldrigui (2007), muito provavelmente seja pela falta de divulgação 

e informação sobre esses meios de hospedagem. Uma futura pesquisa poderia 

demonstrar se há preconceito com relação a esses meios de hospedagem, ou apenas 

desinformação. 

Observa-se também que a hospitalidade comercial se sobrepôs à hospitalidade 

pública nos resultados da presente pesquisa, tendo em vista que nos resultados os 

meios de hospedagem praticamente não foram citados como ponto negativo da 

cidade, enquanto a cidade teve inúmeras citações negativas, sendo a principal delas, 

a insegurança. 

Importante também salientar que não houve a correlação hipoteticamente 

esperada entre a localização dos blocos como fator predominante para a escolha dos 

meios de hospedagem, que em sua maioria, foram escolhidos pelo grau de confiança 

em guias especializados, opiniões de terceiros e amigos, seguido pelo fator preço. 

Sendo assim, considera-se que a presente pesquisa pôde contribuir para 

analisar as características que devem ser melhoradas pela cidade para que esta 

possa se tornar verdadeiramente hospitaleira para o turista e principalmente, os seus 

moradores. Além disso, chama-se atenção ainda para a escassa divulgação de meios 

de hospedagem alternativos, que como mostrou a pesquisa, ainda são pouco 

utilizados e conhecidos pelos turistas. Ressalta-se, entretanto, que mais pesquisas 

como esta devem ser realizadas, pois há uma clara carência de pesquisas específicas 

do carnaval de rua do Rio de Janeiro, a fim de atualizar a aprimorar a presente 

pesquisa. 

Sob o ponto de vista acadêmico, a presente monografia serviu para me inspirar 

e me motivar a seguir pesquisando e produzindo materiais de cunho exploratório. 

Também foi mais uma grande incentivadora para que eu siga a carreira acadêmica.  
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APÊNDICE A 

 

Formulário 

 

1. Idade 

2. Local de origem 

3. Local onde está hospedado 
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4. Por quanto tempo ficará hospedado? 

5. Qual foi a motivação na hora da escolha do meio de hospedagem? 

a) Indicação de amigos 

b) Pesquisa de opiniões de terceiros em guias, internet, etc. 

c) Preço 

d) Localização 

e) Outros 

6. Qual foi a motivação na escolha do bloco? 

a) Localização 

b) Indicação de amigos 

c) Indicação de terceiros ou pesquisa na internet 

d) A temática do bloco 

e) Outros 

7. Por que escolheu o Rio de Janeiro para passar o carnaval? 

a) Diversidade de atrativos turísticos 

b) Indicação de amigos 

c) Indicação de terceiros  

d) Para conhecer o carnaval de rua da cidade 

e) Outros 

 

8. Sobre a percepção que está tendo sobre a cidade do Rio de Janeiro... 

           a) Ótima 
           b) Boa 
           c) Razoável 
           d) Ruim 
           e) Péssima 

 
      9. Em sua opinião, qual a melhor coisa da cidade do Rio de Janeiro? 
            a) atrativos culturais 
            b) segurança 
            c) hospedagem 
            d) atrativos naturais 
            e) população muito hospitaleira 
            Outros: 

 
      10. Em sua opinião, qual a pior coisa da cidade do Rio de Janeiro? 
           a) atrativos culturais  
           b) insegurança  
           c) hospedagem  
           d) atrativos naturais  
           e) população pouco hospitaleira 

 


