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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a percepção dos moradores quanto ao processo de turistificação 
pelo qual o Morro da Conceição localizado no bairro da Saúde, Zona Portuária da 
cidade do Rio de Janeiro está passando, dentro de um contexto de grandes 
transformações urbanas, que provocam, em especial, impactos de natureza social e 
econômica, além de mudanças no cotidiano da população deste lugar. Busca também 
identificar como os aspectos da inserção do turismo na localidade são vistos pelos 
moradores. A metodologia de pesquisa utilizada é a descritiva exploratória, incluindo 
a aplicação de formulários estruturados e a realização de entrevistas semiestruturadas 
com os agentes sociais da área de estudo. A observação assistemática da 
pesquisadora também é componente importante para a análise do trabalho. Os 
resultados obtidos indicam que os moradores têm uma percepção positiva no que se 
refere à inserção do turismo no local. Entretanto, as respostas também apontam 
ressalvas quanto a uma possível massificação, o que influenciaria no aumento do 
fluxo de turistas e visitantes, e consequentemente, causaria impacto direto no 
cotidiano dos moradores - tendo em vista que a principal característica do Morro da 
Conceição desde o início da sua história é ser residencial. Sugere-se que o 
planejamento seja a principal ferramenta para que a inserção do turismo no Morro da 
Conceição continue ocorrendo sem prejudicar os moradores e, oferecendo aos 
turistas e visitantes boa experiência turística em um espaço urbano com 
características tão peculiares. 
 
 
Palavras chave: Turistificação. Transformações Urbanas. Morro da Conceição. Rio 

de Janeiro. 
 
  



ABSTRACT 

 

This work analyses the perception of the residents regarding the touristification 
process by which the Morro da Conceição, located at the Saúde district in Rio’s harbor 
area, is going through, in context with big urban transformations that cause specially 
impacts of social and economic nature besides changes in the daily routine of that 
place’s population. It also seeks to identify how the aspects of the insertion of tourism 
in the locality are seen by the residents. The research methodology used was the 
descriptive exploratory one, including the application of structured forms and the 
realization of semi structured interviews with social agents of the study area. The 
researcher’s unsystematic observation was also an important component to the work’s 
analysis. The results obtained indicated that the residents have a positive perception 
concerning the insertion of tourism in the placem locality. However, the answers also 
indicated reservations regarding a possible massification which would influence the 
increase in the flow of tourists and visitors and consequently cause direct impact on 
the daily routine of the residents - bearing in mind that the main characteristic of the 
Morro da Conceição since the beginning of its history is being residential. It’s 
suggested that planning is the main tool so that the insertion of tourism in the Morro 
da Conceição continues without harming the residents and offering tourists and visitors 
a good touristic experience in an urban space with such peculiar characteristics.  
 
Keywords: Touristification. Urban Transformations. Morro da Conceição. Rio de 

Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Morro da Conceição, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, mais 

especificamente no bairro da Saúde, é um espaço urbano rico em história e em 

características peculiares que em muito destoam da realidade caótica do próprio 

centro urbano que o cerca. O morro, com o seu ar bucólico, parece ter parado no 

tempo, podendo ser visto como um verdadeiro oásis de tranquilidade, tendo a função 

residencial como sua principal característica. 

Além da função residencial, a história do Morro da Conceição é marcada por 

algumas palavras tais como: devoção, que deu origem ao nome do morro a partir da 

construção da capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição; defesa, associada à 

Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição e ao processo de ocupação do lugar e, 

por fim, herança, que muito diz respeito ao legado construído principalmente por 

escravos, trabalhadores do porto e imigrantes portugueses. 

As dinâmicas sociais e econômicas que se instalavam na região do porto 

também desencadeavam e continuam desencadeando reflexos no cotidiano do morro. 

Inicialmente, foram os ciclos econômicos trazidos pelo ouro, café e açúcar e, 

atualmente, são as grandes transformações urbanas. 

É por meio das obras do projeto de reestruturação urbana Porto Maravilha que 

grande parte da Zona Portuária tem sido remodelada não apenas com o intuito de 

alavancar o crescimento econômico e desenvolvimento de uma região da cidade que 

esteve por décadas esquecida, mas também para atender a outros fins, como os que 

remetem à criação de espaços voltados para o lazer, a cultura e também para o 

turismo, o que vai de encontro ao Morro da Conceição.  

Como é sabido, o turismo é um fenômeno complexo capaz de criar e consumir 

territórios. Neste aspecto, o Morro da Conceição graças ao seu cenário peculiar 

composto por formas passadas e bens patrimoniais de relevância histórica, chamou a 

atenção do interesse turístico, transformando um local que antes era 

fundamentalmente residencial em um território turístico. 

Nesse cenário, este trabalho foi elaborado com o intuito de analisar a 

percepção dos moradores sobre o processo de turistificação do Morro da Conceição, 

consequência direta dos atuais processos urbanos que estão ocorrendo na Região 

Portuária, utilizando-se da metodologia quali-quantitativa, com a obtenção de dados a 
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partir da aplicação de formulários, da realização de entrevistas e da observação 

assistemática da pesquisadora.  

Este trabalho foi norteado pelo seguinte problema: “Qual a percepção dos 

moradores do Morro da Conceição diante do processo de turistificação que tem se 

desenvolvido na localidade? ”. Assim, o objetivo geral foi buscar compreender o 

processo de mudança gerado pela turistificação a partir do ponto de vista dos 

moradores. Os objetivos específicos eram: avaliar se a inserção do turismo auxilia no 

desenvolvimento local; identificar como o morador percebe tal inserção; verificar se a 

inserção do turismo altera a realidade local e identificar possíveis malefícios e 

benefícios provenientes do processo de turistificação.  

Baseado neste problema e objetivos, o presente trabalho é composto por três 

capítulos, além desta introdução e das considerações finais. O capítulo 1, seguinte a 

esta introdução, intitulado “Turismo, espaços urbanos e patrimônio”, é utilizado como 

referencial teórico para retratar os três elementos mais presentes no desenvolvimento 

deste trabalho, como mostra o título do capítulo. A questão da complexidade do 

fenômeno que é o turismo, na qual tanto os indivíduos quanto o espaço têm sua 

relevância constatada também é explorada.  A relação do turismo com o espaço 

urbano é, em especial, retratada ao longo do texto do primeiro capítulo, além de 

apresentar vários aspectos das transformações urbanas.  

A importância do patrimônio tanto material quanto imaterial, tão relacionados 

ao turismo e à construção da identidade, memória e formação da imagem da 

comunidade receptora, também são aspectos trabalhados no capítulo 1. 

O capítulo 2, intitulado “Entre os morros da cidade do Rio de Janeiro, o Morro 

da Conceição” é iniciado contemplando brevemente a relevância paisagística e social 

dos morros para a formação da cidade. Em seguida, a pesquisadora apresenta um 

resumo da história da Zona Portuária, perpassando por sua expansão, seus ciclos 

econômicos, a construção do porto, as reformas urbanísticas que tanto a modificaram, 

culminando no seu esquecimento até o desenvolvimento do projeto Porto Maravilha. 

Por fim, a história da formação e ocupação do Morro da Conceição é apresentada, 

abordando-se sobre a atual conjuntura estrutural e social, que possibilitou o início do 

processo de turistificação do morro. 

O último capítulo, intitulado “O processo de turistificação do Morro da 

Conceição” consiste na apresentação da metodologia de pesquisa empregada, assim 

como na exposição dos dados obtidos por meio da tabulação dos formulários e, por 
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fim, na mostra das respostas dadas nas entrevistas, em conjunto com a análise e a 

utilização da observação assistemática da pesquisadora. O capítulo visa expor o 

processo de turistificação do Morro da Conceição, através da percepção do morador, 

analisando-se o papel das transformações urbanas neste contexto e como os agentes 

sociais incluídos nesta atmosfera interagem entre si. 

Por fim, concluindo este trabalho, há as considerações finais, na qual são 

apresentadas as conclusões da pesquisadora diante a realização deste estudo. Além 

da constatação que estudos futuros debruçados sobre o mesmo objeto seriam de 

grande valia para que se fizesse o acompanhamento de todas as fases do 

desenvolvimento do turismo no Morro da Conceição. 
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1 TURISMO, ESPAÇOS URBANOS E PATRIMÔNIO 

 

O turismo é tido como um fenômeno de caráter sócioespacial, que tem nas 

pessoas a sua razão de ser, o que também pode ser constatado a partir do 

estabelecimento das relações entre a sociedade emissora e a receptora. Barretto 

(2003, p.2) afirma que “Turismo é movimento de pessoas, é um fenômeno que 

envolve, antes de mais nada, gente”. Ele ainda é capaz de estabelecer a relação entre 

o homem e o espaço, relação esta que deve ocorrer da forma mais harmônica e 

desfrutável possível, para que assim se tire o melhor proveito da experiência turística. 

O turismo contemporâneo tem seu marco inicial com a Revolução Industrial, 

tornando-se massificado a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando se 

transformou em uma das práticas mais rentáveis, complexas, multifacetadas do 

mundo, tornando-se um grande agente de mudanças, que tem mostrado grande 

potencial de crescimento e desdobramento ao longo das últimas décadas 

(CASTROGIOVANNI; GASTAL, 1999, COOPER; HALL; TRIGO, 2011). 

Desenvolver a atividade turística significa permitir que parte do espaço seja 

apropriado pelos agentes sociais responsáveis pelo turismo, o que significa, em parte, 

que haverá mudanças no cenário social, econômico, estrutural, entre outros de 

determinado lugar, pois entende-se que novas relações irão se estabelecer. A esse 

processo dá-se o nome de turistificação (KNAFOU, 1996). 

Como já mencionado, o espaço é um elemento importante para o turismo, uma 

construção social que está em evolução permanente, devendo ser considerado como 

um todo, assim como a sociedade que lhe dá vida (SANTOS, 2014). Mais do que isso, 

o espaço ainda representa algo a ser disputado, conquistado, onde há a luta por 

poder, pela identidade e pelo território em si. Luchiari (1998, p.16), complementa o 

pensamento de Santos (2014) ao expor que o espaço 

 
 
Só se realiza, só se torna completo através das práticas sociais que 
erguem as paisagens, estabelecem as relações de poder entre os 
territórios, os limites políticos, econômicos e naturais das regiões, e 
constroem a identidade vivida cotidianamente nos lugares. 
 
 

Um dos trechos do espaço no qual o turismo se concretiza com maior 

frequência é o espaço urbano, o que leva a tentar compreendê-lo mais profundamente 

por ser um local de forte interação social. Neste contexto, as grandes cidades, 
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incluindo o Rio de Janeiro, são bons exemplos a serem estudados, pois são onde se 

pode observar os mais distintos grupos interagindo intensivamente.  

Karski (1990, apud Hayllar et al., 2011) indica o Grand Tour Europeu, 

especialmente entre os séculos XVIII e XIX, como uma experiência essencialmente 

urbana, sendo um dos principais exemplos na história do turismo urbano moderno. 

Este modelo de viagem já apontava os centros urbanos como áreas de interesse 

turístico ao ponto de se tornarem, de fato, destinos turísticos capazes de atrair um 

número significativo de pessoas interessadas em explorar o que cidades europeias 

como, por exemplo, Paris e Londres tinham para oferecer aos seus visitantes. 

Os espaços urbanos sempre foram capazes de causar maior atração aos olhos 

dos turistas, pois neles é possível encontrar um grande número de atrativos e uma 

infraestrutura de serviços desenvolvida, o que possibilita uma experiência turística 

mais plena, devido à multiplicidade de atividades disponíveis voltadas para o lazer, 

cultura, entretenimento, entre outros. Além disso, as rápidas transformações sociais e 

naturais que acontecem nos espaços urbanos tendem a criar de forma mais rápida 

mudanças na paisagem, o que Milton Santos (2014, p. 72) descreve como 

“acumulação do tempo histórico”. Essa é outra característica que acaba por tornar os 

espaços urbanos mais atraentes para os turistas. São construções de ordem social 

ou natural que fazem com que os sujeitos se identifiquem, se reconheçam, se 

aproximem da história, da identidade e da memória de um determinado lugar. 

A essência do espaço é social, o que significa que ele é produzido e 

reproduzido constantemente (CASTROGIOVANNI, 1999). O espaço urbano é um 

produto das construções histórico-sociais, cuja marca na paisagem é a junção do 

passado com o presente (SANTOS, 2014). Tais produções sociais podem ser 

denominadas de patrimônio, podendo ser classificadas como materiais ou imateriais. 

Ele se constitui em formas significativas encontradas por determinada sociedade para 

se expressar em seu devido espaço-tempo, mostrar a sua identidade e impregnar o 

espaço com símbolos característicos de cada evolução histórica pela qual o espaço e 

a própria sociedade passam. 

A relação do indivíduo com o espaço tem efeitos diversos, possibilitando a 

transformação deste último em lugar, quando passa a ser revestido de significado. 

Entretanto, para que tal transformação ocorra, o espaço precisa ser vivido. Rodrigues 

(1997) salienta que tal mudança ocorre em função do desenvolvimento do elo afetivo 

entre o sujeito e seu entorno cotidiano, pois “O lugar, como categoria filosófica, não 
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trata de uma construção objetiva, mas de algo que só existe do ponto de vista do 

sujeito que o experiencia” (RODRIGUES, 1997, p. 32). Diferentemente do que se 

possa imaginar, esta construção não acontece apenas com as pessoas que exploram 

as cidades por meio do turismo, mas também com aquelas que vivem o cotidiano de 

determinado lugar, ou seja, os próprios moradores de um bairro, por exemplo. 

A partir disto, pode-se ver o quanto o espaço é um elemento importante para a 

construção social, assim como o é para que se desenvolvam as relações entre os 

indivíduos e o espaço, e a própria relação dos indivíduos entre si. Estas relações são 

fortes, capazes de provocar profundas transformações, influenciando diretamente a 

maneira de agir e dialogar com a sociedade na qual se está inserido e, claramente, 

com os símbolos verbais e não verbais presentes no espaço construídos por todas 

estas interações. 

 

1.1 TURISMO E ESPAÇOS URBANOS 

 

As cidades podem ser entendidas como organismos complexos, descontínuos, 

compostos, onde a heterogeneidade como totalidade não é um dos fatores que 

prevalecem. Elas compõem o cenário da história moderna, cujo fenômeno urbano faz 

parte. Cada cidade é capaz de promover um espetáculo único que poderá atrair um 

certo público seduzido não apenas pela imagem que é formulada e vendida pelas 

próprias cidades, mas também a imagem que é criada pelo indivíduo a partir de 

projeções e expectativas pessoais. 

Um dos maiores prazeres dos seres humanos atraídos pela urbis é andar por 

esses espaços urbanos complexos, repletos de símbolos, sistemas e subsistemas que 

interagem a todo momento, mudando rapidamente as percepções que se possa ter 

de determinado espaço, e tentar desmistificá-los, compreendê-los, sintetizá-los. Como 

afirma Wainberg (1999, p.11), “[...] a cidade deve ser vista como uma escritura, uma 

fala interpretada pelo transeunte”. É esta interpretação, produto da percepção 

individual e, no caso do turismo, aliada a uma oferta turística de qualidade, que será 

capaz de satisfazer as expectativas do turista. 

Dentro de uma mesma cidade é possível deparar-se com as mais diferentes 

realidades. O fato de ser uma unidade territorial, não transforma, necessariamente, 

determinado território em algo homogêneo, dotado dos mesmos predicados e 

mazelas. Em um mundo cada vez mais globalizado e que passou por tantas migrações 
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e imigrações, por diversos motivos, tais como guerras, êxodo rural, buscas por 

trabalho e melhoria de vida, é comum que se tenham pessoas das mais variadas 

partes do mundo compartilhando da mesma cidade, como cidadãos. Como afirma 

Boullón (2002, p. 189), “A cidade é um ambiente artificial inventado e construído pelo 

homem, cujo objetivo prático é viver em sociedade”. 

Tal sociedade é formada por pessoas que trouxeram sua cultura, sua forma de 

se vestir, de se portar, de construir e, até mesmo, de lidar com o espaço de outras 

formas. Pois o que mais explicaria a sinuosidade das ruas, a cantaria das construções, 

entre outras peculiaridades tão sinônimas encontradas como características comuns 

em cidades lusas e também em sítios como o Morro da Conceição em pleno Rio de 

Janeiro? 

A respeito das diferenças que podem ser facilmente encontradas em espaços 

urbanos, Castrogiovanni (1999, p. 23) comenta que: 

 
 
O espaço urbano não é construído para uma pessoa, mas para muitas 
e estas apresentam diferenças de temperamento, formação, ocupação 
profissional, origem étnica e diversidade social e, portanto, interesses. 
A cidade deve ser vista como uma representação da condição 
humana. 
 
 

Compartilhando o pensamento de Castrogiovanni (1999), Boullón (2002, p. 

189) afirma que “Homens diferentes construíram cidades com personalidades 

diferentes”. As cidades são produtos derivados das pessoas que as compõem e da 

sua história. Isso pode explicar a diversidade de cenários aos quais os indivíduos são 

expostos em determinados espaços urbanos, e também justifica o interesse da 

atividade turística por esses ambientes tão múltiplos.  

Conforme Hayllar et al. (2011, p. 3) “As áreas urbanas oferecem cenários 

sociais, culturais, físicos e estéticos sobre os quais a atividade turística pode se 

desenvolver”. O ideal é que não apenas a atividade turística se aproprie e desenvolva 

seus serviços e produtos a fim de apresentá-los para olhares estrangeiros, mas que a 

comunidade também se aproprie da sua memória e do seu patrimônio para que sejam 

verdadeiramente valorizados, constituindo-se em uma força conjunta construída de 

dentro para fora. 

As áreas de interesse turístico não se distribuem uniforme e continuamente 

pela cidade (HAYLLAR et al., 2011), contudo são parte do seu cenário. Isso acarreta 
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no deslocamento dos turistas, o que implica que uma das tarefas dos agentes sociais 

do turismo seja facilitar e garantir que esses deslocamentos sejam feitos, 

possibilitando o acesso as áreas de interesse desejadas. Vale lembrar que — dentro 

dos preceitos de hospitalidade urbana — legibilidade e acessibilidade são 

identificados como dois fatores de grande relevância, especialmente para os turistas 

que se deparam com certas dificuldades ao lidarem com um espaço desconhecido 

(GRINOVER, 2006). 

Segundo Fratucci (2000), os agentes sociais do turismo dividem-se em sete 

grandes grupos distintos que podem ser subdivididos em categorias menores: os 

turistas, os agentes de mercado, o Estado, as comunidades das áreas receptoras, os 

trabalhadores diretos do turismo, os trabalhadores indiretos do turismo e, ainda, a 

população residente não envolvida com o turismo. Cada um destes agentes possui 

sua função, ocupa o espaço de forma distinta e contribui para a prática da atividade 

turística. 

Pelo fato de serem distintos e possuírem interesses díspares, é preciso que o 

diálogo entre os grupos de agentes sociais seja amplo e realmente exista. Para que o 

turismo se sustente, é necessário, sempre que possível, que os anseios de todos os 

grupos estejam alinhados objetivando as mesmas mudanças em prol do 

melhoramento e do desenvolvimento local que deve ocorrer de forma justa e 

equilibrada (FRATUCCI, 2000). 

A comunidade receptora deve ser sempre ouvida, pois apesar da imagem que 

possa ser vendida por meio de ações de city marketing, ela representa umas das 

facetas de maior expressão do destino turístico que, segundo Valls (2006, p. 15), se 

caracteriza como: 

 
 

[...] país, região ou estado, cidade ou lugar, com espaço geográfico 
determinado, com características de clima, raízes, infraestrutura e 
serviços próprios; com certa capacidade administrativa para 
desenvolver instrumentos de planejamento; que adquire centralidade 
atraindo turistas mediante produtos perfeitamente estruturados e 
adaptados às satisfações buscadas, graças à valorização e ordenação 
dos atrativos disponíveis; dotado de uma marca e que se comercializa 
tendo em conta seu caráter integral. 
 
 

Continuando o pensamento de Valls (2006), há quatro funções que devem ser 

instâncias presentes nos destinos turísticos: competitividade, satisfação, 
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desenvolvimento econômico superior e qualidade de vida. Apesar do capitalismo — 

perfil econômico vigente na maioria dos países do mundo — acirrar a concorrência 

entre as cidades turísticas pelo ganho de público, a função qualidade de vida deve ser 

vista como um fator crucial para a população local. Uma comunidade que é ouvida e 

se encontra beneficiada, tende a ser mais receptiva e aberta às mudanças que podem 

advir das diversas atividades desenvolvidas pelo turismo. 

De acordo com Rodrigues (1997), o espaço turístico é formado por nove 

elementos que devem sempre ser estudados conjuntamente: oferta turística, 

demanda, serviços, transportes, infraestrutura, poder de decisão e de informação, 

sistema de promoção e de comercialização. Estes elementos representam de forma 

sintética o que cada um dos agentes sociais necessita ou utiliza para usufruir do 

espaço turístico. No entanto, percebe-se que estruturas como a de transportes, por 

exemplo, devem existir independentemente do uso turístico, pois são uma das 

necessidades que, quando bem atendidas, garantem a qualidade de vida da 

população e, consequentemente, uma boa experiência de mobilidade pelo espaço 

para o turista. 

Não há um espaço ou equipamentos, tais como hospitais, restaurantes, 

atrativos, etc., que servirão única e exclusivamente para uso turístico, o que leva a 

população local a compartilhar do seu lugar de vida cotidiana com os turistas. Além 

do mais, os turistas se movem e, “[...] é difícil de se controlar o que se movimenta e, 

além do quê, é fugidio” (KNAFOU, 1996, p. 63). Os turistas representam fluxos e 

expressam em sua própria natureza espacial um dos princípios básicos do turismo: o 

mover-se, o deslocar-se. É esta ação de transitar pela cidade que provoca o encontro, 

a troca, que faz com que a comunidade receptora e os turistas dividam os mesmos 

espaços e olhem, ainda que seja com estranheza a princípio, um para o outro. 

As cidades são escrituras, tornando-se necessário andar por elas para que se 

possa compreender seus distintos símbolos, a linguagem verbal e não verbal que é 

expressa diferentemente por cada uma delas, os seus variados níveis de legibilidade, 

os seus ricos e difusos sistemas e subsistemas. Elas são estruturas formadas por 

construções fixas que, no entanto, estão sempre em movimento e sendo 

transformadas por seus fluxos e acabam por encantar a percepção alheia ao 

conseguirem cativar um dos sentidos com o qual o homem melhor lida com o espaço: 

a visão. 
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1.2 TURISMO E PATRIMÔNIO 

 

De acordo com as ideias de Wainberg (1999, p. 16), “há que se ir para ver”. 

Para o turismo, a paisagem é um elemento de grande importância, sendo, segundo 

Rodrigues (1997, p.72), “um notável recurso turístico” e mais, “[...] é a forma espacial 

presente, testemunho de formas passadas que podem ou não persistir”. Para Boullón 

(2002, p. 119), “[...] a paisagem se vai com o observador porque não passa de uma 

ideia da realidade que este elabora quando interpreta esteticamente o que está 

vendo”. A paisagem é algo percebido e apreendido pela visão, é ela que faz a conexão 

do olhar estrangeiro com os elementos do espaço e sua lógica interna. 

Os turistas muitas vezes deslocam-se procurando pelo contato com o 

patrimônio alheio que, na maioria das vezes, também é responsável pela construção 

da identidade singular de cada lugar. Em essência, a atividade turística é algo visual, 

pois é por meio da visão que o encantamento é gerado, sendo seguido pela 

curiosidade e pelas percepções de cada indivíduo (WAINBERG, 1999). A partir destes 

elementos, pode surgir outro fator básico para que o turismo aconteça, a motivação 

para viajar. 

Corroborando o pensamento de Rodrigues (1997), Santos (2014, p. 68) explica 

que “a paisagem é formada pelos fatos do passado e do presente” resultando no 

acúmulo de tempos. Ainda segundo este autor, há quatro modos de analisar e 

compreender o espaço: forma, função, processo e estrutura. Cada um destes 

elementos é responsável por apresentar algo de valor simbólico ou não para os 

olhares desconhecidos. A forma é dominada pelo presente, sendo o aspecto visível 

de determinando objeto, a função consiste na tarefa ou atividade que se espera ser 

cumprida por uma forma, pessoa, instituição ou coisa. O processo implica em 

continuidade e mudança, uma ação contínua que vise um resultado qualquer. Por fim, 

a estrutura é a inter-relação das partes de um todo. Castrogiovanni (1999) 

complementa a perspectiva de Santos (2014) ao adicionar os componentes: 

identidade e significado. A identidade está associada ao diferencial e à singularidade. 

Já o significado diz respeito ao modo como o observador transforma, interage e 

compreende a paisagem que vê. 

O patrimônio possui características que são construídas no decorrer do tempo, 

além de ser um dos elementos responsáveis por identificar o indivíduo com a 

sociedade na qual ele está inserido, mantendo viva a sua memória, cumprindo a 
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função do patrimônio de, como herança, orientar as próximas levas de cidadãos que 

serão formados. Todos os componentes da paisagem podem ser percebidos como 

uma construção temporal da sociedade.  

O Artigo 216, da Constituição Federal de 1988, ampliou o conceito inicial do 

Decreto lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, ao compreender que o patrimônio 

cultural brasileiro pode ser material ou imaterial. 

Segundo a definição da United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO, 2015), o patrimônio cultural é, de forma sucinta, “o legado 

que recebemos no passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras 

gerações”1. Por outro lado, o patrimônio cultural imaterial, de acordo com a Convenção 

de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (UNESCO, 2006, p. 4), é 

caracterizado como 

 
 
[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e 
técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 
culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos 
e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante 
do seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se 
transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas 
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação 
com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de 
identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o 
respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. 
 
 

Patrimônio material, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), é “um conjunto de bens culturais classificados segundo 

sua natureza nos quatro Livros de Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; 

histórico; belas artes; e das artes aplicadas”2, estando divididos em bens móveis e 

imóveis. 

O patrimônio pode assumir várias funções e sentidos, dependendo “das 

concepções que cada época tem a respeito do que, para quem e por que preservar” 

(RODRIGUES, 2001, p. 16). O patrimônio cultural, principalmente o patrimônio 

histórico arquitetônico, vai além da sua funcionalidade de contemplação, tendo sua 

utilidade voltada para a educação, para a preservação da memória, podendo ser visto 

como símbolo da unidade nacional, como era visto no passado ou ainda assumindo 

                                                           
1 http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/home/ 
2 http://portal.iphan.gov.br/ 
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novas funções, o que tem sido observado mais frequentemente nas sociedades 

contemporâneas. 

Em meio às novas práticas de refuncionalização de áreas antes abandonadas 

em centros urbanos ou zonas portuárias, a existência de um bem patrimonial acaba 

por vezes ampliando o valor simbólico, além do valor comercial de determinado lugar. 

O bem patrimonial tem sido cada vez mais incorporado pelo mercado podendo deixar 

de cumprir seu uso cultural e representativo junto à sociedade para servir aos 

interesses do capital. A questão é quando este valor ultrapassa a noção simbólica do 

patrimônio e assume uma versão puramente mercadológica. 

É compreensível que os elementos do espaço ao serem submetidos a 

variações qualitativas e quantitativas mudem de valor ao longo da história (SANTOS, 

2014). No entanto, o seu predicado histórico e social deve ser mantido a fim de não 

permitir o esquecimento e a banalização da memória, constituindo-se em uma 

aproximação entre o passado e o presente. De acordo com Choay (2006, p. 113), 

“indivíduos e sociedade não podem preservar e desenvolver sua identidade senão 

pela duração e pela memória”. 

É importante ressaltar que o patrimônio, principalmente o que se encontra no 

seio de grandes centros urbanos, não deve perder a sua importância ao ser dotado 

de novos significados. Afinal, tal processo faz parte da composição do espaço. Ele 

deve ser sim, entendido como um retrato de um tempo presente capaz de identificar 

o indivíduo com a sociedade da qual ele é parte. Luchiari (2005, p.102) ressalta que: 

 
 
A cidade, natureza transformada e artificializada pela ação social, 
acumula nos seus artefatos o tempo humano. A mudança de postura 
ideológica da sociedade em relação ao seu patrimônio cultural revela 
novos universos simbólicos que perfazem um processo contínuo de 
alteração de valores 
 
 

Além disso, as mudanças são de certa forma, parte do espaço, visto que este 

é derivado dos processos e fazeres humanos, cuja natureza mais embrionária visa a 

transformação, o desenvolvimento, a evolução. Logo, o espaço também é modificado, 

fazendo com que formas ou objetos antigos assumam novas funções, atribuindo ao 

longo do tempo novos valores às formas e aos objetos (SANTOS, 2014). 

Ponderando sobre as mudanças do patrimônio e preservação da memória 

Choay (2006, p. 113) discorre:  
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Romper com o passado não significa abolir sua memória nem destruir 
seus monumentos, mas conservar tanto uma quanto outros, num 
movimento dialético que, de forma simultânea, assume e ultrapassa 
seu sentido histórico original, integrando-o num novo estrato 
semântico 
 
 

Desta forma, o patrimônio deve ser visto como algo relevante, que permite 

preservar e valorizar a existência de um passado, que pode comunicar por meio de 

artifícios como a interpretação patrimonial, a história e a identidade de um povo. 

Segundo os autores Goodey e Murta (2002, p. 13), a interpretação do patrimônio: 

 
 

[...] cumpre uma dupla função de valorização. De um lado, valoriza a 
experiência do visitante, levando-o a uma melhor compreensão e 
apreciação do lugar visitado; de outro, valoriza o próprio patrimônio, 
incorporando-o como atração turística. 
 
 

Neste contexto, vale destacar que a população local pode e deve ter uma 

grande participação durante o processo pois além de construtora do patrimônio, é 

tutora deste, podendo cooperar na preservação, mediação e longevidade de usos dos 

bens patrimoniais. 

De modo geral, a valorização do patrimônio cultural demonstra a importância 

de partilhar de elementos comuns, fortalecendo a identidade e memória coletivas 

(RODRIGUES, 2001). Outra forma de possibilitar a conservação, proteção e usos do 

patrimônio, quando feito de forma legítima, é o tombamento, que, segundo Meneses 

(2006, p. 81), “[...] é a ação justificadora da responsabilidade do poder público em 

salvaguardar a memória coletiva”. 

Em um dos acessos do Morro da Conceição, situado no bairro da Saúde, Rio 

de Janeiro, há o exemplo da Pedra do Sal. Visto por décadas como um espaço ritual, 

um monumento religioso, intimamente ligado à africanidade, ao jongo, aos batuques 

e ao partido alto, atualmente este monumento é tombado pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural (INEPAC) por meio da resolução nº 23 de 27/04/1987, da 

Secretaria de Estado de Cultura (SIGAUD; PINHO, 2000). Quase três décadas se 

passaram desde o tombo do monumento e a Pedra do Sal não apenas continua 

desempenhando, ainda que discretamente, sua função religiosa, como também 
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proporciona, por meio das rodas de samba, um espetáculo de resistência da memória 

para os turistas e frequentadores do local. 

Ainda que se viva em um tempo em que a velocidade e a força do capital 

imperam (SANTOS, 2013), é preciso lembrar que todas as formas presentes no 

espaço, a exemplo da Pedra do Sal, levaram décadas para serem construídas e 

comporem a paisagem que pode ser vista hoje. Elas são a imagem de um tempo 

passado que não deve ser intocado. Mas sim, ser visto como parte da construção 

processual da identidade e da memória do povo que ali reside há séculos. No fim, são 

todos esses elementos que serão buscados, vistos e consumidos pelos turistas. Aí 

está o encantamento: estar em contato direto, no tempo livre, com algo que desperte 

novamente os sentidos antes adormecidos pela morosidade cotidiana.  

Para além da propriedade de compor aspectos de uma paisagem, o patrimônio 

representa parte da história de um povo, que muito dialoga com a identidade de 

determinado lugar. Tal identidade pode se manifestar sob as mais variadas formas, 

sendo importante ressaltar que a identidade, assim como o patrimônio, é uma 

construção social feita por diferentes grupos ao longo do tempo. 

 No Morro da Conceição e no seu entorno, por exemplo, pode-se observar que, 

assim como no restante do Brasil, sua identidade é resultado do diálogo de pelo 

menos duas heranças, que conferem de maneira marcante características singulares 

a este local: a herança portuguesa e a herança africana. Estas características acabam 

por captar a atenção da atividade turística que automaticamente deposita o seu 

interesse sobre áreas com grande potencial para atrair turistas, mas ainda pouco 

exploradas. 

Por fim, o patrimônio de uma cidade antes de ser um atrativo turístico diz muito 

sobre a identidade e o tipo de memória que se optou por preservar. É importante que 

o turista tenha contato com todos os aspectos possíveis que a palavra patrimônio 

possa oferecer. Entretanto, também se faz necessário respeitar a capacidade de 

carga e as características primeiras de certos espaços que, dotados de bens 

patrimoniais, acabam por despertar maior curiosidade e atrair um maior número de 

turistas, muitas vezes levados pela espetacularização que se faz cada vez maior nas 

cidades.  

 

1.3 TURISMO E TRANSFORMAÇÕES URBANAS CONTEMPORÂNEAS 
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As mudanças são aspectos dos espaços ocupados e escolhidos pelos 

indivíduos para viver. Nas sociedades atuais as mudanças são feitas constantemente 

e, nos espaços urbanos, mudar é um verbo frequentemente pronunciado. Construir, 

destruir e reconstruir são dinâmicas próprias dos espaços urbanos. 

Não existe cidade moderna tida como turística, especialmente, que não mude, 

que não busque adaptação, que não queira estar em pé de competição com as demais 

cidades turísticas do mundo. Posto que a competição, em um mundo cada vez mais 

globalizado, passou da escala micro para macro. Dias (2003, p. 14) aponta o turismo 

como “[...] uma das maiores faces da globalização, contribuindo para estreitar as 

distâncias entre as diversas partes do globo e, ao mesmo tempo, para o aumento da 

consciência global”. Em consonância com Dias (2003), Luchiari (1998, p. 16) comenta 

que a atividade turística é “[...] um dos vetores mais importantes para associar o 

mundo ao lugar, o global ao local”. 

Em contrapartida, Santos (2013), entende que a globalização é apresentada 

como um mercado avassalador capaz de homogeneizar o planeta quando, na 

verdade, ela aprofunda as diferenças locais. Bauman (1999, p. 5), oferece outra 

definição ao apresentar a globalização como um conjunto de transformações que “[...] 

tanto divide como une; divide enquanto une – e as causas da divisão são idênticas às 

que promovem a uniformidade do globo”. 

Há diferentes formas de compreender a globalização, contudo um dos aspectos 

mais interessantes se encontra em como ela afeta o turismo. Mensurar este impacto 

é algo delicado, no entanto, ao observar relevantes cidades turísticas do mundo, nota-

se uma série de uniformidades espaciais e estéticas. As cidades se equiparam com a 

finalidade de competir umas com as outras.  

Santos (2013, p. 57), refletindo sobre os processos de mudanças em espaços 

urbanos, discorre sobre globalização e competitividade gerada entre os territórios: 

 
 
Num mundo globalizado, regiões e cidades são chamadas a competir 
e, diante das regras atuais da produção e dos imperativos atuais de 
consumo, a competitividade se torna também uma regra de 
convivência entre as pessoas. A necessidade de competir é legitimada 
por uma ideologia largamente aceita e difundida, na medida em que a 
desobediência às suas regras implica perder posições e, até mesmo, 
desaparecer do cenário econômico. 
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Desta forma, dentro de um conceito de competição, de guerra de lugares 

(HALL, 2001), as cidades que são destinos turísticos se veem obrigadas a renovarem 

suas imagens, preferencialmente por meio de planos de urbanização que visem o 

desenvolvimento estratégico e sustentável. Pois assim, captam não apenas maior 

atenção de turistas e visitantes, como também atraem para si variadas formas de 

investimentos, gerando visibilidade dentro do contexto regional, nacional ou até 

mesmo global (COOPER; HALL; TRIGO, 2011; CARLOS, 2007). 

Instalou-se nas cidades contemporâneas um processo chamado de 

espetacularização, em que se busca a exaltação da modernidade e cada cidade 

apresenta seu patrimônio que, gradativamente, tem reduzido suas imagens a 

aquários, museus, e outras obras cada vez maiores e inúmeras vezes dissociadas do 

perfil socioeconômico e cultural do seu entorno. Geralmente estas construções têm 

sido implantadas em antigas zonas portuárias que, tendo perdido sua funcionalidade 

ao longo do tempo, tornaram-se obsoletas e deterioraram-se.  

Guy Debord (1997, p.16-17), no seu livro A Sociedade do Espetáculo, dentre 

muitas definições de espetáculo, escreveu que “O espetáculo se apresenta com 

enorme positividade, indiscutível e inacessível. Não diz nada além de ‘o que aparece 

é bom, o que é bom aparece’”. O poder político tende a se apoiar única e 

exclusivamente nesses preceitos de aparência, vide o tamanho das mudanças que 

são propostas e a envergadura das edificações que se almeja construir. 

A mídia, com seu grande poder de informação, é capaz de destruir ou construir 

imagens, atuando aliada ao poder público nos processos de transformação das 

cidades, ela é capaz de provocar movimentação, assim como a mediação entre o 

ímpeto de mudança político e os cidadãos, sanando dúvidas, causando curiosidade e 

também fascínio. De acordo com Sánchez (2001, p. 36): 

[...] a mídia é estratégica para os governos locais, pois realiza a 
espetacularização da cidade e molda as representações acerca de 
sua transformação. Ela produz signos de bem-estar e satisfação no 
consumo dos espaços de lazer, cria comportamentos e estilos de vida 
e promove a valorização dos lugares, bem como os usos considerados 
“adequados”. Em outras palavras, celebra os novos lugares 
transformando-os em espetáculo. 
 
 

Observa-se, no caso do Rio de Janeiro, o número de comerciais de televisão e 

rádio para se falar das obras do projeto Porto Maravilha, das obras já concluídas, das 

que estão próximas de conclusão e do que ainda está por vir. É possível, inclusive, ter 
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acesso via internet a uma antecipação da integralização das obras na cidade. 

Lentamente a imagem da zona portuária que se pretende ter é construída no 

imaginário de cada cidadão em um processo de espetacularização da experiência 

urbana, na qual praticamente tudo se resume a aparência e imagem. 

Centros históricos e zonas portuárias em todo o mundo vêm se tornando, há 

algumas décadas, o foco de vários projetos de transformações urbanas, ganhando 

uma nova faceta e sendo novamente vistos como locais de interesse para as cidades. 

Interesse que muitas vezes é apropriado pela atividade turística. Tais processos de 

mudanças acabam por transformar esses lugares, em especial as zonas portuárias, 

em polos culturais, de serviços, negócios e até mesmo de moradia, como é o caso do 

projeto que está sendo desenvolvido na região do porto, na cidade do Rio de Janeiro. 

Em diversos países há alguns exemplos de zonas portuárias e centrais que se 

encontravam obsoletas e deterioradas, passaram por processos de reformulação e 

foram reinseridas no uso da cidade, tendo sido apropriadas principalmente pela 

cultura, lazer, turismo e entretenimento. Um dos exemplos mais conhecidos e 

copiados de transformação é o de Barcelona (Port Vell) que, assim como o Rio de 

Janeiro, iniciou as suas obras a partir da captação de um grande evento esportivo, as 

Olimpíadas de 1992. Há também os exemplos das cidades de Buenos Aires (Puerto 

Madero), Roterdã (Kop van Zuid), Chicago (Navy Pier), Liverpool (Albert Dock), além 

do caso da cidade de Baltimore (Harbor Place), primeira a investir na remodelação de 

áreas portuárias a fim de destiná-la a outros usos (HAYLLAR et al., 2011). No Brasil, 

registra-se o caso do centro histórico de Curitiba, Paraná (SÁNCHEZ, 1997). E mais 

recentemente, no âmbito das regiões portuárias, há o projeto Porto Maravilha, no Rio 

de Janeiro. 

O próprio texto sobre o Estudo de Impacto da Vizinhança – Operação Urbana 

Consorciada da Região do Porto do Rio3, desenvolvido pela Companhia de 

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (CDURP), faz menção as conhecidas 

transformações ocorridas em outras cidades, estabelecendo quais as pretensões do 

projeto Porto Maravilha (CDURP, 2010, p. 17): 

 
 
Pretende-se seguir o exemplo de cidades ao redor do mundo como 
Buenos Aires, Nova Iorque, Baltimore e Roterdã, entre outras, que ao 

                                                           
3 Estudo de Impacto da Vizinhança - Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio. 

Disponível em: <://www.portomaravilha.com.br/estudos_tecnicos>. Acesso em: 7  nov. 2015 
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recuperarem suas áreas portuárias degradas, dinamizaram sua 
economia e ganharam mais um ponto de interesse turístico. 
 
 

Muitas dessas transformações vistas nos centros urbanos são mudanças 

estruturais, devido ao fato que todas as cidades que se prezam e buscam oferecer 

melhores condições para os seus moradores e turistas, investindo em melhorias, tem 

a finalidade, normalmente, de facilitar o uso cotidiano do espaço da cidade. Esses 

processos recebem os mais variados nomes: requalificação, reestruturação, 

ressignificação, revitalização, reformulação, reabilitação, entre outros. 

Independentemente da nomenclatura que se possa dar, todos estes processos visam, 

por meio de atos intervencionistas dos mais variados, alavancar o desenvolvimento 

socioeconômico e cultural de determinadas áreas da cidade (MURTA, 2008). 

A questão a ser abordada é que a área ao redor desses espaços reestruturados 

deve ser levada em consideração. Esses espaços são comumente pensados para 

outros interesses e não para a comunidade local. O poder do capital privado, 

principalmente do imobiliário, se faz presente muitas vezes, transformando tais 

agentes nos responsáveis pela regulação da vida social, ignorando o interesse 

coletivo (SANTOS, 2013). 

A finalidade primeira desses processos é transformar a cidade em uma 

concorrente das demais cidades no mundo, não dando a devida importância às 

singularidades da identidade local, especialmente dos grupos sociais que ali se 

encontram. Yázigi (2001, p. 11), salienta que “[...] muitos lugares do mundo estão 

ficando com a mesma cara não em razão da consciência da globalização, mas já antes 

[...] pela força da evolução de tecnologias e modismos – que eram etapas do mesmo 

processo”. Luchiari (2005, p. 99) também aborda o processo globalizador e as novas 

formas de consumir o espaço e os produtos colocando que: 

 
 

Enquanto as demandas de um mercado global, das ideologias do 
consumo e da indústria cultural banalizam as formas do patrimônio 
arquitetônico, este vem revelando o presente sendo construído como 
memória. Assim, ao mesmo tempo em que as formas encontram-se 
cada vez mais misturadas aos traços de diferentes culturas, os 
conteúdos sociais revelam as identidades culturais do nosso tempo, 
onde o consumo estético das formas tem mais valor que seu uso social 
democrático. 
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Há ainda os produtos desses processos de transformação como é o caso da 

gentrificação, ou gentrification, um termo da língua inglesa que, de acordo com o 

Merriam-Webster4 (2016), significa o processo de renovação ou reconstrução de 

áreas antes deterioradas, acompanhado pelo afluxo de pessoas ricas ou de classe 

média, o que normalmente desloca residentes mais pobres para outros locais5. A 

gentrificação ocorre a partir do momento em que áreas do espaço urbano antes tidas 

como periféricas ou deterioradas transformam-se, sendo valorizadas, atraindo desta 

forma, moradores com maior poder aquisitivo, tendo como consequência o 

deslocamento da população mais pobre para outros lugares. 

A turistificação é outro processo gerado para ou pelo turismo que também pode 

influenciar mudanças na estrutura social, modificando-a, fazendo com que 

determinado trecho do território passe a atender e acolher outros interesses que são 

dinamizados pela atividade turística. Segundo Murta (2008, p. 56) o processo de 

turistificação pode ser compreendido como: 

 
 
[...] o processo de transformação de uma área específica da cidade 
em função do turismo, seja para o turismo ou pelo turismo. A 
transformação para o turismo é intencional, busca gerar novos fluxos 
e tem forte conotação econômica. A transformação pelo turismo é 
gradativa, é reflexo da “descoberta” de qualidades específicas, 
atraentes, mas não necessariamente organizadas para atrair. A 
organização pode ser um processo decorrente. 
 

 

Para Knafou (1996), há três fontes de turistificação dos lugares que acabam 

por dar origem aos lugares turísticos: os turistas, os mercados e os planejadores e os 

promotores. Cada uma dessas fontes desenvolve a sua própria dinâmica com o 

espaço, com destaque para a participação dos turistas que são a razão fundamental 

da atividade turística e dos produtos e serviços que serão criados devido à existência 

de tais agentes nos lugares turísticos. 

A partir dos processos de turistificação, o turismo é capaz de estabelecer três 

tipos de relações distintas com o território, criando territórios sem turismo, turismo sem 

território e, por fim, territórios turísticos. Os territórios sem turismo são cada vez mais 

raros, uma vez que o turista, principal fonte da turistificação dos lugares, ganha em 

                                                           
4 http://www.merriam-webster.com 
5 The process of renewal and rebuilding accompanying the influx of middle-class or affluent people 
into deteriorating areas that often displaces poorer residents. 
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mobilidade a cada dia que passa. A existência plena destes territórios remete-se ao 

período anterior a existência da atividade turística. O turismo sem território é aquele 

que apesar de possuir certa infraestrutura turística não é apropriado pelos turistas, 

podendo ainda ser o caso dos territórios que são totalmente dissociados do seu 

entorno, como no caso dos resorts. Os territórios turísticos são aqueles onde há 

participação e a integração dos agentes que são fontes de turistificação dos territórios 

associados à algum nível de planejamento, que devem não apenas se voltar para os 

interesses do turista, mas para o da sociedade como um todo (KNAFOU, 1996). 

Luchiari (1998, p. 18) observa que “Algumas cidades chegam a redefinir toda 

sua vida econômica em função do desenvolvimento turístico, reorganizando-se para 

produzir paisagens atrativas para o consumo e para o lazer”. Contudo, o espaço 

urbano deve cumprir com outras funções que não estão diretamente ligadas à 

atividade turística. Por mais que ela seja vista como uma opção de desenvolvimento 

para muitas localidades, se faz necessário o uso do planejamento, para que a 

atividade seja implementada de forma sustentável. Desta forma, ela torna-se uma 

chance de crescimento ao invés de responsável pela exclusão ou pelo desgaste do 

patrimônio das cidades. 

Os espaços urbanos configurados como destinos turísticos graças a sua oferta 

de lazer, de entretenimento, ao seu patrimônio, a sua infraestrutura, entre outros 

fatores, também têm seus deveres a cumprir junto à população local. Para Valls (2006, 

p. 17), “os destinos configuram estruturas urbanísticas, sociais, culturais etc. em forma 

de rede, a fim de alcançar a melhor qualidade de vida dos consumidores internos, isto 

é, dos cidadãos do território”. Cidadãos que devem ser vistos como parte integrante e 

importante do processo, não como meros espectadores, sendo excluídos em ações 

como a gentrificação. No entanto, infelizmente, estas práticas não são comumente 

vistas em áreas que passam por grandes reformulações urbanas. 

A cidade do Rio de Janeiro, como o grande destino turístico que é, está 

passando por um vasto processo de reestruturação, em especial na sua zona 

portuária, no intuito de se igualar a reconhecidas cidades turísticas que obtiveram 

sucesso ao reformularem as mesmas áreas. Estas reestruturações urbanas que 

transformam a imagem da cidade são capazes de atrair novos fluxos, causar interesse 

e ainda agregar status, como foi explicado. 

A imagem da cidade do Rio de Janeiro, em especial da Zona Portuária, vem 

sendo modificada por meio do projeto Porto Maravilha, que ao reformular essa parte 
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da cidade, reformula por consequência, o Morro da Conceição, objeto principal de 

estudo deste trabalho.  

O Morro da Conceição é uma pequena e preciosa parte do Rio de Janeiro, da 

sua história, produto das muitas transformações pelas quais a cidade passou ao longo 

dos seus mais de quatro séculos de existência. Qualquer forma de interesse que se 

tenha sobre esta área do bairro da Saúde deve ser vista com cautela, pois o morro é 

capaz de gerar um grande interesse, pelo seu patrimônio, pela sua ambiência, entre 

outros fatores. No entanto, é necessário que os moradores estejam em primeiro plano, 

não sendo deixados de lado em prol dos interesses do poder privado ou, no caso do 

Porto Maravilha, do poder articulado por ambos, setor público e privado. 

O próximo capítulo aborda a história da Zona Portuária, a história do Morro da 

Conceição, a relação existente entre dois e as transformações urbanísticas que tanto 

impactaram e continuam impactando esta parte da cidade. 
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2 ENTRE OS MORROS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, O MORRO DA 
CONCEIÇÃO 

 

A cidade do Rio de Janeiro sempre manteve uma relação especial com os 

morros, dado que eles sempre se destacaram no seu contexto, seja da sua paisagem, 

seja da sua história. Foi entre os morros do Pão de Açúcar e Cara de Cão que, no dia 

1º de março de 1565, Estácio de Sá, sobrinho de Mem de Sá, iniciou o que hoje é 

conhecida como a Cidade Maravilhosa. Anos mais tarde, devido à impossibilidade de 

expansão territorial, esta sede foi transferida por determinação de Mem de Sá, para 

as redondezas do Morro do Castelo, localizado na atual área central da cidade, e na 

época, conhecido como Morro de São Januário ou do Descanso (CARVALHO, 1990; 

LAMARÃO, 2006; SIGAUD; PINHO, 2000; ZYLBERBERG, 1996). 

Facilmente encontrados no horizonte da cidade para onde quer que se olhe, a 

importância dos morros foi além dos seus desmontes para que a cidade se expandisse 

territorialmente; por diversas vezes, foram eles os responsáveis pelo acolhimento de 

populações excluídas ou enganadas como o lendário episódio da Guerra de Canudos 

que teria dado origem à ocupação do Morro da Providência, antigamente conhecido 

como Morro da Favela, além de disseminar o uso da palavra favela para denominar 

outras ocupações com características similares (VALLADARES, 2000).  

Por abrigarem pessoas vindas de diversos lugares, os morros conservam a 

capacidade de ser um espaço onde é possível estabelecer vários tipos de contato e 

dialogar com as mais diversas heranças históricas, culturais, sociais, arquitetônicas, 

entre outras. Ou seja, eles tornaram-se sinônimo de lugar plural e acolhedor. 

Até mesmo o antigo núcleo originário da cidade tem sua ligação com os morros, 

quatro exatamente: Morro de Santo Antônio, Morro da Conceição, Morro de São Bento 

e Morro do Castelo, “onde não eram necessárias a drenagem de pântanos e a 

abertura de valas” (LAMARÃO, 2006, p. 22). Um terço desses morros foi demolido, 

sobrando apenas alguns vestígios e salvando-se na íntegra, apenas o Morro da 

Conceição: do Morro do Castelo resta apenas um trecho da Ladeira da Misericórdia, 

do Morro de Santo Antônio ainda se tem a área onde se encontram a igreja e o 

convento e do Morro de São Bento se preserva apenas a parte onde estão a igreja e 

o mosteiro (SIGAUD; PINHO, 2000). 

Vale destacar que, no passado, duas forças sempre se fizeram presentes no 

alto dos morros cariocas: clero e armada, que tinham por obrigação olhar pela 
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segurança e guardar os domínios da cidade. O clero, devido às normas e regras da 

Igreja, exercia grande influência sobre o comportamento das pessoas e a armada pelo 

poder de fogo que a ela era conferido sendo, portanto, capaz de proteger a cidade. 

Esta situação pode ser constatada no Morro da Conceição, que possui em seu 

território, edificações pertencentes a ambos os lados: uma fortaleza (da Conceição), 

uma igreja (São Francisco da Prainha) e uma capela, que deu origem ao nome do 

morro. 

No entanto, o aspecto mais interessante sobre o Morro da Conceição está no 

fato dele ser o único entre os quatro morros centrais citados que, desde o século XVIII, 

possui a característica de ter a função residencial, com uma ocupação de significativo 

adensamento populacional ao longo dos anos (SIGAUD; PINHO, 2000), 

especialmente após o desmonte do Morro do Castelo, em 1922 (MACHADO, 2008). 

Essa ocupação se mantém até a atualidade, ainda que a Região Portuária tenha 

passado por uma série de capítulos da história do Rio de Janeiro e reformas 

urbanísticas que, muitas vezes, não a contemplaram, apenas isolaram-a, fazendo com 

que se desenvolvesse durante muitas décadas paralelamente ao restante da cidade. 

Os muitos projetos urbanísticos pelos quais a cidade passou foram provocando 

o afastamento do Morro da Conceição das águas da baía de Guanabara, e também 

permitiram que ele fosse cercado por edificações de alto gabarito, que acabaram por 

escondê-lo visualmente, quase que por completo. Tais fatos fizeram com que o morro 

ficasse por muitos anos em um estado decadente, com pouca assistência por parte 

do poder público, transformando partes do seu território, como o Jardim Suspenso do 

Valongo, em verdadeiras ruínas. No entanto, o mesmo descaso também foi 

responsável por manter a principal característica do local, que é tido por muitos como 

bucólico. 

Caminhando pelo movimentado centro da cidade, já não se espera encontrar 

um morro. Em especial, um morro como o da Conceição, com características tão 

distintas da região que o cerca. Pouco conhecido e praticamente imperceptível, o 

morro, assim como a realidade que lá se vive, tem passado por mudanças desde que 

os olhos do poder público em cumplicidade com o poder privado, se voltaram para 

essa região, com o intuito de transformá-la na face moderna da cidade do Rio de 

Janeiro, a fim de competir com as mais significativas cidades turísticas do mundo. 

No contexto atual, o Morro da Conceição, que tem construído a sua história 

costurada à realidade que se dá no porto com seus altos e baixos, inserido no contexto 
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da Região Portuária, está integrado no mais novo processo de transformação da 

cidade - o projeto Porto Maravilha - que conta com a presença de diferentes agentes 

sociais e seus respectivos interesses. 

 

2.1 ZONA PORTUÁRIA: “DOS TRAPICHES AO PORTO MARAVILHA” 

 

Não há como relatar a história do Morro da Conceição sem que se façam 

referências à Zona Portuária, pois o que se faz em um provoca reflexos diretos no 

outro, numa dinâmica que perdura até a atualidade. 

A Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro passou por diversas 

transformações, perpassando por momentos áureos da economia brasileira, e 

também sofrendo com a obsolescência trazida pela evolução do tempo e 

modernização das técnicas portuárias. 

Inicialmente, as operações portuárias e comerciais se concentravam em 

trapiches nas adjacências dos morros de São Bento e do Castelo, para onde havia 

sido transferido o núcleo da cidade e “onde as condições de sobrevivência (da 

população) eram mais propícias” (MELLO, 2003, p. 27). A baía de Guanabara, sua 

navegabilidade, posição estratégica e a riqueza do litoral encantavam e chamavam a 

atenção dos navegadores que aqui paravam para abastecer ou descarregar suas 

embarcações. A própria baía foi objeto de disputa entre nações europeias, tendo a 

Coroa Portuguesa como vencedora.  

Por anos a região ao redor do Morro do Castelo, em especial, o extinto bairro 

da Misericórdia, abrigou a principal concentração de depósitos, armazéns e trapiches, 

que eram responsáveis pela importação e exportação de produtos de diversos 

gêneros. No entanto, o aumento da circulação de mercadorias e, mais tarde, a 

importância política e econômica conquistada pela cidade do Rio de Janeiro, foram 

requerendo um espaço compatível com o seu desenvolvimento. Esse processo 

acabou por dar origem a espacialidade da Zona Portuária como ela é na atualidade 

(FIGUEIREDO, 2005; LAMARÃO, 2006; ZYLBERBERG, 1996). 

Antigamente, a configuração espacial original da Zona Portuária (Figura 1) era 

considerada um tanto quanto restritiva, pois “a área em questão compreendia uma 

estreita faixa de terra espremida entre as águas da baía de Guanabara e uma 

compacta parede montanhosa que praticamente a isolava do resto da urbis” 

(LAMARÃO, 2006, p. 17). Tal parede montanhosa era formada por morros que tiveram 
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uma variedade de denominações que, segundo o autor, (2006, p. 18) “[...] está 

relacionada não apenas a um processo mecânico de ocupação, mas também a um 

processo mais complexo de ocupação/produção do espaço”.  

 
Figura 1 – Configuração espacial da antiga Zona Portuária 
 

 

Fonte: Literatura e Rio de Janeiro, 20156 

Aqueles morros dificultavam o acesso à região que era recortada por planícies 

litorâneas e lodaçais, havendo um número ínfimo de passagens que podiam ser 

utilizadas para ultrapassá-los. A ocupação da área teve que levar em consideração a 

difícil geografia que, apesar da orla marítima acidentada, preservava as qualidades 

                                                           
6 Literatura e Rio de Janeiro. Disponível em <literaturaeriodejaneiro.blogspot.com.br>. Acesso em: 18 

nov. 2015. 
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necessárias para desenvolver atividades que dependessem da navegação 

(LAMARÃO, 2006; ZYLBERBERG, 1996). 

Com a chegada do século XVIII, o Rio de Janeiro conheceu um novo momento 

de desenvolvimento econômico. O ouro recém descoberto nas Minas Gerais e um 

caminho mais curto de escoamento para o litoral passando pelo Rio de Janeiro, 

denominado Caminho Novo, aberto por Garcia Rodrigues Paes, também foram pontos 

muito importantes para o desenvolvimento das atividades portuárias que derivaram 

na construção de armazéns e depósitos na direção do atual bairro da Saúde. Segundo 

Lamarão (2006, p. 25), “Seu porto passou a ser visitado regularmente por navios da 

metrópole, exportando ouro e diamante e recebendo gêneros alimentícios, tecidos e 

escravos”. Além disso, tal fato transformou o Rio de Janeiro na nova sede da colônia, 

determinando a vinda do vice-rei, Marquês de Lavradio, em 1763 (SIGAUD; PINHO, 

2000). 

A riqueza trazida pela mineração também contribuiu para que a cidade se 

expandisse em território e demograficamente, permitindo que outras áreas 

ganhassem caráter mais urbano, como a região que compreende os bairros da Lapa 

e da Glória. Novas construções foram ocupando o espaço da cidade, e a realidade do 

Rio de Janeiro foi sendo lentamente modificada devido à movimentação na economia 

trazida pelo comércio do ouro (LAMARÃO, 2006; ZYLBERBERG, 1996).  

A produção aurífera em Minas Gerais movimentou o Rio de Janeiro e, 

consequentemente, o seu porto, sendo considerado um importante evento para o 

início do processo de ocupação/povoamento da Zona Portuária a partir da segunda 

metade do século XVIII. Pois, de acordo com Mello (2003, p. 20): 

 
 
Durante a primeira metade do século XVIII, o que conhecemos por 
área portuária hoje não foi adensada, devido principalmente à sua 
ocupação por chácaras. Próximas ao centro, em amplos terrenos, 
eram, na época, exploradas como atividade agrícola para 
abastecimento do núcleo. 
 
 

A mineração provocou a necessidade de expansão do espaço portuário e as 

primeiras mudanças começaram a ocorrer. O comércio de mercadorias e o tráfico 

negreiro que antes eram feitos nas imediações do Morro do Castelo e da atual Praça 

XV, foram, aos poucos, sendo transferidos para as imediações da Prainha (atual 

Praça Mauá) e do Valongo (atual bairro da Saúde), o que acabou por conferir certa 
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“especialização do território” (MELLO, 2003, p. 30) devido ao desenvolvimento das 

atividades portuárias que aconteciam naquela região. 

A mudança definitiva do Mercado de Escravos da Praça XV para o Valongo, 

em 1769, a mando do segundo Marquês de Lavradio foi uma grande mudança para a 

área, pois converteu o Cais do Valongo no polo central de comércio negreiro. Por ele 

aportou no Rio de Janeiro um número tão grande de escravos que tornaria a cidade 

“o maior mercado de escravos do Brasil” (INSTITUTO DOS PRETOS NOVOS, 2011, 

p. 4). Além disso, segundo Cardoso et al. (1987, p. 29), “A transferência do mercado 

de escravos do centro da cidade (rua Direita) para o Valongo foi decisiva para envolver 

definitivamente o litoral norte da cidade do Rio nos negócios portuários”. 

Diversas cartas de viajantes que estiveram no Rio de Janeiro durante o ápice 

da escravidão apontam para a imensa quantidade de negros que habitavam a cidade, 

dando a impressão de ser ocupada exclusivamente pela população negra em 

determinadas horas do dia, especialmente nas horas mais quentes, quando o sol 

estava a pino. Tais impressões eram totalmente compatíveis com a realidade que se 

vivia na cidade, uma vez que esta continha “a maior população escrava das Américas” 

(FIGUEIREDO, 2005, p. 76). 

O alto número de escravos fez com que surgissem na Região Portuária um 

variado comércio ligado à economia da escravidão, um cemitério (Cemitério dos 

Pretos Novos), além de garantir a presença de diferentes classes de trabalhadores 

que estavam envolvidas tanto com o comércio de escravos quanto com o transporte 

de mercadorias.  

No entanto, quando o tráfico negreiro foi extinto por lei e tornou-se ilegal, em 

1830, diversas atividades, como por exemplo, as desenvolvidas pelos ferreiros, que 

fabricavam peças para o uso do mercado de escravos, como os grilhões, e as casas 

de engorda, usadas para, assim como indica o nome, engordar os negros que 

chegavam muito debilitados da África, entre outros, foram gradualmente sendo 

extintas. Essas mudanças sincrônicas aos ciclos econômicos foram criando, ao longo 

do tempo, diferentes camadas espaço-temporais que influenciaram o perfil social e 

econômico da região e de quem ali estava. 

Todas essas características de ter sido uma região voltada para o comércio de 

escravos e as demais atividades menores que envolviam tal feito, somada ao fato de 

ser uma possível receptora de doenças, já que, vários escravos desembarcavam 

doentes devido à insalubridade dos navios negreiros, fez com que apesar da 
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importância econômica, a região do porto fosse vista como algo menor aos olhos do 

restante da cidade. De acordo com Mello (2003, p. 32), a Zona Portuária: 

 
 
[...] desde os seus primeiros movimentos urbanos, apreende-se que a 
sua articulação com o núcleo é de uma área destinada a comportar 
usos mais periféricos, de características menos nobres, ou seja, 
vinculados à questão da escravidão e seus desdobramentos, aos 
depósitos de mercadorias, às tabernas e oficinas, aos trapiches e 
atividades ligadas ao porto, e à uma população também periférica e 
marginalizada, porém fundamental ao processo de manutenção e 
crescimento da cidade. 
 
 

É possível perceber que toda a história da Zona Portuária, não só se repete 

desde o princípio, como é repleta de vicissitudes, sendo uma área de importância para 

o crescimento da cidade e onde se iniciam a maioria das mudanças, mas, ao mesmo 

tempo, também é vista como algo desvalorizado e decadente devido aos seus usos 

ou a falta deles.  

A vinda da família real portuguesa no século XIX, no ano de 1808, também 

exerceu um grande impacto na vida da colônia. Outras atividades econômicas 

surgiram, e as atividades portuárias intensificaram-se, graças a Abertura dos Portos 

às Nações Amigas, sendo a Inglaterra, a grande beneficiária desse feito. As chácaras, 

que antes dominavam a Região Portuária, foram divididas em lotes, dando espaço 

para a urbanização, melhoramento das condições de vida e embelezamento da cidade 

(SIGAUD; PINHO, 2000; MELLO, 2003). 

O surgimento do cultivo do café como nova modalidade econômica também 

causou modificações na Região Portuária, pois o café transformou-se no principal 

produto de exportação do Brasil. Desta forma, houve a necessidade de expandir a 

construção de trapiches e embarcadouros da Prainha até a Gamboa para que o 

estoque e o transporte do café fossem feitos (SIGAUD; PINHO, 2000).  

Os trapiches localizados nos bairros da Gamboa e da Saúde que antes serviam 

aos usos do tráfico negreiro foram mudando a sua funcionalidade, e passaram a se 

dedicar, em 1830, ao comércio de açúcar e, em especial, ao de café, estabelecendo 

de vez a vocação portuária dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo 

(FIGUEIREDO, 2005). 

Toda esta movimentação no porto com o passar das décadas e, 

consequentemente, dos ciclos econômicos, fez com que, aos poucos, as encostas 
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dos morros vizinhos a ele, como o Morro da Conceição, fossem sendo ocupadas, 

criando uma relação onde o porto era visto como lugar de trabalho e os morros 

adjacentes como lugar de moradia. 

As atividades desenvolvidas no porto exigiam um grande número de 

trabalhadores, assim também como exigiam as obras das construções de trapiches, 

armazéns, depósitos e embarcadouros que, a cada ciclo econômico, tornavam-se 

maiores. Esses trabalhadores tenderam a morar próximos à região central, tendo em 

vista que essa parte da cidade não estava totalmente incluída na malha urbana, ou 

seja, morar nas proximidades do porto era a melhor solução para ter acesso ao 

trabalho. Nas palavras de Cardoso et al. (1987, p. 20): 

 
 
Apesar da projeção sobre o espaço, a área propriamente urbanizada 
da cidade ainda era pequena, localizando-se em torno do morro do 
Castelo e estendendo-se até a altura da atual rua da Alfândega. As 
encostas dos morros de São Bento, da Conceição e do Livramento e 
seu entorno, apesar de ocupadas, ainda se caracterizavam como 
arrabaldes da cidade, integrando-se precariamente à malha urbana. 
 
 

A vinda da futura imperatriz Tereza Cristina, em 1843, foi outro marco para a 

história da Zona Portuária, pois o cais por onde ela desembarcou - conhecido como 

Cais da Imperatriz - foi construído sobreposto ao Cais do Valongo. Isto significa que 

no mesmo lugar por onde desembarcaram, como mercadorias, milhares de negros 

escravizados, desembarcaria em uma construção sobreposta, a princesa das Duas 

Sicílias. Pode-se ver a intenção de tentar apagar um passado sombrio com a 

construção de um novo cais “[...] com balaustrada encimada por estátuas de 

divindades gregas e, ao centro da praça um enorme coreto montado para a 

festividade” (SIGAUD; PINHO, 2000, p. 25).  

A chegada da imperatriz também evidencia que não apenas do transporte de 

mercadorias ou de escravos vivia a região do porto. Havia também o transporte 

marítimo de passageiros com diversas linhas ligando a parte central da cidade a 

alguns bairros, além de transportar passageiros para lugares como Paquetá, Ponta 

do Galeão (Ilha do Governador), entre outros (FIGUEIREDO, 2005).  

O movimento de transporte de pessoas ainda pode ser observado na 

atualidade, pois a região do porto continua como lugar de chegadas e partidas. 

Anualmente centenas de turistas desembarcam no píer da Praça Mauá, na esperança 

de se depararem com o imaginário vendido pelo Rio de Janeiro, que agora agrega à 
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sua imagem uma Zona Portuária reformulada, que gradualmente insere novos 

atrativos turísticos no cenário da cidade.  

A importância do porto era tamanha que as suas melhorias foram pensadas 

durantes séculos, por diferentes lideranças e tipos de governo. Havia uma 

necessidade de “[...] aplicar no país, e principalmente na sua capital, a infraestrutura, 

os melhoramentos e as técnicas que começavam a ser postas em prática na Europa 

e Estados Unidos” (FIGUEIREDO, 2005, p. 150) para que se fizesse a modernização 

do porto.  

O engenheiro André Rebouças foi um dos responsáveis pelas obras das Docas 

da Alfândega que eram “objeto do primeiro esforço da modernização dos portos por 

ser considerada área prioritária pelo então governo imperial, que daí extraía boa parte 

de suas receitas” (FIGUEIREDO, 2005, p. 150). A construção deveria ser parte de um 

porto, cuja extensão iria desde o Arsenal da Marinha até o Arsenal de Guerra, que 

funcionava na Ponta do Calabouço, onde atualmente encontra-se o Aeroporto Santos 

Dumont. Entretanto, as obras se estenderam apenas até a atual estação das barcas 

na Praça XV, incluindo as docas do Mercado e da Alfândega, atual Centro Cultural da 

Marinha (FIGUEIREDO, 2005). 

Em uma tentativa de potencializar o desenvolvimento portuário da cidade, 

Rebouças desenvolveu um novo projeto que deveria ligar a Estrada de Ferro D. Pedro 

II à uma estação marítima. O projeto, no entanto, enfrentou inúmeras resistências e 

movimentos contrários. Foi somente com o auxílio de D. Pedro II e com a fusão entre 

a companhia de Rebouças e a Docas da Alfândega, que as obras chegaram ao fim, 

entretanto sem alcançarem o objetivo inicial, limitando-se ao curto trecho entre a 

Pedra do Sal e a Praça Mauá, e batizadas com o nome de Docas Pedro II 

(FIGUEIREDO, 2005). 

O prefeito Francisco Pereira Passos, comparado muitas vezes ao Barão 

Haussmann, responsável pelos melhoramentos das ruas de Paris, retomaria o projeto 

de André Rebouças ao assumir a direção da Estrada de Ferro D. Pedro II. Na época, 

havia dois problemas principais; o acúmulo de cargas na estação terminal da ferrovia, 

que funcionava junto ao Campo de Santana e o uso de carroças para fazer o 

escoamento da produção de café do terminal até a costa, que em muito atrapalhavam 

o fluxo diário da cidade (FIGUEIREDO, 2005). 

Sendo assim, em 1879, Pereira Passos inaugura o trecho da estrada de ferro 

que iria até a Gamboa, passando por um túnel que cortaria o Morro da Providência, 
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facilitando o escoamento do café, o seu comércio e trazendo melhorias para a 

circulação e salubridade da cidade. 

Antes do advento da República, houve a intenção de se realizar um projeto 

ainda mais grandioso do que os anteriores. Nas palavras de Figueiredo (2005, p. 154), 

nesse novo projeto “[...] haveria um cais, dotado de guindastes e elevadores 

hidráulicos, vias férreas e armazéns. Ali atracariam navios de diferentes tamanhos, 

tornando mais ágeis os trabalhos de carga e descarga”. No projeto, de James 

Brunlees, também constava a construção de “um caminho ferroviário suspenso que 

ligaria o cais e armazéns à Estação de Ferro Pedro II, enquanto numa área ao lado 

seriam construídos prédios comerciais” (FIGUEIREDO, 2005, p. 154). Contudo, o 

projeto não resistiu à chegada da República, tendo sido considerado ilegal pelo então 

ministro da Fazenda, Rui Barbosa. 

Rodrigues Alves foi outro importante nome na história do desenvolvimento da 

Região Portuária. Após alguns anos de estagnação nos projetos de melhoramentos 

do porto, o Rio de Janeiro havia perdido a relevância no quesito importações para o 

porto santista. Além disso, o jornalismo da época investia em comparações constantes 

entre o Porto do Rio de Janeiro e o Puerto Madero, em Buenos Aires.  

Para o então presidente, construir o porto, significava a transformação da 

cidade. Mais que isso, significava atribuir ao Rio de Janeiro, capital da República, uma 

nova imagem (FIGUEIREDO, 2005). Para tanto, no ano de 1903, foi assinado em 

Londres um empréstimo da empresa Rothchild no valor de 8 milhões e 500 mil libras 

para financiar as obras do porto. A Comissão das Obras do Porto, formada no mesmo 

ano, era presidida pelo então ministro de Viação e Obras, Lauro Müller, e contava com 

a participação dos engenheiros Francisco Bicalho e Paulo de Frontin. Visando a 

devida transformação do porto, a obra incluía a construção de vias de acesso 

paralelas, como as avenidas Central, do Cais (atual Rodrigues Alves) e Francisco 

Bicalho, em substituição ao Canal do Mangue considerado, na época, uma vala 

insalubre (FIGUEIREDO, 2005).  

Um ano mais tarde foram iniciadas as obras sob o comando da firma inglesa 

C. H. Walker e Cia. Em oposição a costa recortada, o novo cais deveria ser composto 

por um traçado o mais retilíneo possível (Figura 2), o que implicou no aterramento de 

uma extensa parte da Zona Portuária incluindo a orla da Prainha, do Valongo, dos 

sacos da Gamboa e do Alferes e da praia Formosa (FIGUEIREDO, 2005). 
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Figura 2 — Traçado retilíneo atual da Zona Portuária 

Fonte: Concessionária Porto Novo, 20167 

 

Em 1906, depois do evento arrebatador que foi a Revolta da Vacina, acontecido 

na Região Portuária, houve a inauguração dos primeiros 500m das obras do novo 

porto com toda a pompa que exigia a ocasião, visto que as obras afetaram 

demasiadamente o cotidiano da cidade. Em 1907, o porto já movimentava uma grande 

quantidade de cargas diariamente “[...] da ordem de 2,6 milhões de toneladas 

registradas na época” (FIGUEIREDO, 2005, p. 187) nos 1.465 metros do novo cais 

concluídos. 

O novo porto foi lentamente sendo ampliado e ganhando a extensão traçada 

no projeto inicial. A parte abrangida pelo bairro do Caju foi integrada posteriormente. 

Apenas em 1911 as obras do novo porto chegaram ao fim, funcionando plenamente, 

com dezoito armazéns internos, 96 armazéns externos e noventa guindastes elétricos. 

Figueiredo (2005) identifica a construção do novo porto como um importante 

marco para o turismo da cidade. Segundo aquele autor, além de estabelecer a imagem 

do Rio de Janeiro como símbolo para todo o continente: 

 
 
A construção do novo porto marcou o início da transformação do Rio 
em importante centro turístico, famoso no mundo inteiro. 
Estampada em cartazes que anunciavam cruzeiros pela América do 
Sul, a imagem da cidade – do Pão de Açúcar, do Corcovado e da baía 

                                                           
7 Disponível em: <http://www.portonovosa.com/pt-br/porto-maravilha>. Acesso em: 15  jan. 2016. 
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– servia de ícone para o continente inteiro. (FIGUEIREDO, 2005, p. 
188). 
 
 

Corroborando com Figueiredo (2005), Machado (2008, p. 100) ainda escreve 

que a construção do porto carioca contribuiu para promover a modernização da cidade 

“[...] além de criar importante infraestrutura para o desenvolvimento do turismo, pois 

as viagens no início do século eram caracterizadas pelos deslocamentos ferroviários 

escala nacional e marítimos em escala internacional”. 

O século XX trouxe uma série de planos e projetos urbanísticos que mudaram 

a relação da Zona Portuária e do Morro da Conceição com a cidade. Projetos tais 

como: a Reforma Pereira Passos (1903-1906), o Plano Agache (1930), o Plano 

Doxiadis (1965), o PUB- RIO (1977) e o Plano Diretor de 1992. Este último plano 

apresentou as primeiras diretrizes voltadas para o incentivo do turismo e também, 

para a revitalização da área com atividades ligadas ao lazer e a cultura (SIGAUD; 

PINHO, 2000).  

A paisagem do Morro da Conceição como ela é atualmente representa um bom 

modelo das interações que se deram entre os homens e entre o homem e o espaço. 

Pois parte da ambiência que lá é percebida deve-se aos inúmeros planos urbanísticos 

e construções de avenidas pelos quais a cidade do Rio de Janeiro perpassou, que ao 

não compactuarem diretamente com o desenvolvimento e modernização da Zona 

Portuária permitiram que as estruturas fixas e o modo de vida do morro, de certa 

forma, se cristalizassem. 

Na figura a seguir (Figura 3), estão listados os seis planos e reformas que 

incidiram com maior impacto na evolução da Zona Portuária, juntamente com as suas 

principais características: 

 

Figura 3 – Reformas urbanísticas do século XX na cidade do Rio de Janeiro 

Projetos Período Principais Características 

 
Reforma Pereira Passos 

 
1903 -
1906 

- Embelezamento; 
- Abertura e alargamento de vias; 
- Urbanização de praças e parques; 
- Ampliação do porto em direção ao bairro da 
Saúde. 
 

 
 
 

Plano Agache 

 
 
 

1930 

- Primeiro Plano Diretor feito para o Rio de 
Janeiro; 
- Estipulou o zoneamento da cidade; 
- Abertura da Av. Presidente Vargas; 
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-Ligações metroviárias e aberturas de túneis 
vinculando a zonas norte a sul; 
- Divisão dos bairros por funções exercidas 
 

 
Avenida Presidente Vargas 

 
1944 

- Separa definitivamente a Zona Portuária do 
restante da área central da cidade 
 

 
 

Plano Doxiadis 

 
 

1965 

- Avaliou toda a região metropolitana; 
-Polinucleação da cidade em comunidades 
hierarquizadas; 
- Enfoque no abastecimento de água, 
saneamento básico e sistema rodoviário 
 

 
 
 
 

PUB RIO 

 
 
 
 

1977 

- Feito após criação do município do Rio de 
Janeiro (1975); 
- Divisão do território da cidade em seis grandes 
áreas; 
-Considerou características geográficas, de 
compartimentação, além de similaridades 
morfológicas e socioeconômicas; 
- Respeito a realidade da estrutura urbana; 
- Inspirou diversos regulamentos para 
determinar os parâmetros urbanísticos da 
cidade 
 

 
 

Plano Diretor 

 
 

1992 

- Institui novos instrumentos e recursos 
urbanísticos; 
- Determina políticas e programas para o Meio 
Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação, etc; 
- Diretrizes de uso e ocupação do solo; 
- Instituição de parâmetros urbanos 
 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 
 

Atualmente, no século XXI, tem-se o Porto Maravilha, que se encontra em 

andamento. Após tornar-se obsoleta e esquecida, as obras do projeto, iniciadas a 

partir da Lei Municipal nº 101/2009, têm trazido à tona a importância da Zona Portuária 

e com ela o Morro da Conceição, voltados, entretanto, para outros interesses. 

 

2.2 MORRO DA CONCEIÇÃO: DEVOÇÃO, DEFESA, PATRIMÔNIO E TURISMO  
 

O Morro da Conceição (Figura 4) situa-se no Bairro da Saúde que, no passado, 

era conhecido como Valonguinho, depois Valongo, sendo o nome Saúde, incorporado 

de forma definitiva no ano de 1870 (CARDOSO et al., 1987). O bairro, atualmente, em 

conjunto com os bairros do Caju, Gamboa e Santo Cristo forma uma das vinte e três 

Regiões Administrativas do município, a Região Administrativa Portuária I 

(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2015). 
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Figura 4 – Mapa de localização do Morro da Conceição 

 

Fonte: Invista no Porto, 20158 

 
Os primeiros registros do Morro da Conceição surgem no século XVI, quando 

era denominado Morro do Padre Salsa por ser de propriedade do Padre Antônio 

Fernandes conhecido pelo cultivo daquela planta (CARDOSO et al., 1987). Entretanto, 

a história do morro tem início oficialmente com a construção de uma pequena capela 

em seu topo, no ano de 1634, em homenagem prestada a Nossa Senhora da 

Conceição.  

Construída no início do século XVII, na face sudeste do Morro da Conceição, a 

ermida que deu nome ao morro foi edificada por Miguel Carvalho Cardoso (ou de 

Sousa), sendo doada por sua viúva, Maria Dantas, em 1655, juntamente com uma 

chácara à Ordem do Carmo para que se fundasse no local um convento de recoletos. 

Tal espaço jamais foi utilizado pelos carmelitas que, em 1667, o doaram para os 

capuchinhos franceses, que por lá permaneceram por cerca de quarenta anos 

(SIGAUD; PINHO, 2000; ZYLBERBERG, 1996). 

De acordo com Zylberberg (1996, p. 55), “Questões de estado colocaram 

Portugal contra Espanha e França e criaram um clima de desconfiança em relação a 

religiosos e estrangeiros que atuavam nas colônias portuguesas”, fazendo com que a 

Coroa Portuguesa impusesse um juramento de fidelidade aos religiosos franceses, 

                                                           
8 Invista no Porto. Disponível em <http://invistanoporto.com.br/>. Acesso em: 18 nov. 2015. 
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que ao negarem fazê-lo foram impedidos de continuar sua missão, retirando-se da 

cidade em 1699, quando o convento foi entregue ao Bispado.  

Segundo Sigaud e Pinho (2000, p. 23), em 1702, tendo em vista que era uma 

“Área aprazível e arejada, de onde se vislumbrava toda a área urbana e a baía” o 

arcebispado optou por fazer do convento existente ao lado da capela da Conceição o 

abrigo para o Palácio Episcopal ou do Bispo. E foi esse fato que deu início a lenta 

ocupação do já denominado Morro da Conceição. 

As invasões realizadas por corsários franceses no início do século XVIII, 

também auxiliaram, de certa forma, a ocupação do morro. Houve duas invasões 

datadas dos anos de 1710 e 1711 comandadas pelos corsários franceses François 

Duclerc e Duguay Troin, respectivamente. Na segunda invasão, a capela construída 

na vertente norte do morro, em homenagem a São Francisco, junto à Prainha, 

atualmente Praça Mauá, foi destruída. Tal acontecimento fez com que a Coroa 

Portuguesa tomasse a iniciativa de proteger o perímetro da cidade, o que previa a 

construção de dois fortes: a Fortaleza do Castelo e a Fortaleza da Conceição. Além 

da feitura de uma muralha que passaria pela rua da Vala, atual rua Uruguaiana, unindo 

ambas as construções, entretanto o projeto nunca foi concluído devido ao seu elevado 

custo (SIGAUD; PINHO, 2000; ZYLBERBERG, 1996).  

Em conjunto, a Fortaleza da Conceição, que teve a sua construção finalizada 

no ano de 1718, o Palácio do Bispo e a reconstrução da Igreja de São Francisco da 

Prainha, concretizada entre os anos de 1738 e 1748, auxiliaram no processo indutor 

de ocupação do morro (SIGAUD; PINHO, 2000). Afinal, as duas maiores forças da 

época se encontravam no mesmo território, próximas uma da outra, o que pode ter 

conferido à população a sensação de segurança e ordem necessárias. Lamarão 

(2006, p. 29) salienta ao escrever que “A presença de construções ligadas à Igreja e 

à ordem colonial contribuiu decisivamente para a abertura de ruas no Morro da 

Conceição”, outro atributo de facilitação de ocupação do morro. 

A Venerável Ordem Terceira (VOT) de São Francisco da Penitência, instituída 

no Rio de Janeiro em 1619, também possui relevante importância na história da 

ocupação do morro, pois possuía grande quantidade de terrenos na região que a ela 

foram doados no ano de 1704. A concentração de propriedades era tamanha que 

culminou na criação, pela própria Ordem, da Procuradoria do Bairro da Prainha no 

ano de 1785 para administrar os seus bens (ZYLBERBERG, 1996). 
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Atualmente ainda é possível ver o brasão da Ordem em vários sobrados no 

entorno do Largo de São Francisco da Prainha, na base do Morro da Conceição. Além 

dos sobrados, a Ordem era proprietária de um importante trapiche nas imediações da 

Igreja de São Francisco da Prainha e de grandes lotes de terra na área litorânea que 

foram fracionados com o tempo. A presença da igreja e do trapiche, salvo a 

importância econômica e influência clerical, também servem para pontuar a ocupação 

da face do Morro da Conceição voltada, na época, de frente para o mar 

(ZYLBERBERG, 1996).  

Em meados do século XVIII, alguns acessos foram criados no morro, entre eles 

a atual ladeira Pedro Antônio, a ladeira da Fortaleza da Conceição, antes conhecida 

como ladeira da Prainha, e que atualmente é conhecida por ladeira João Homem, em 

homenagem a João Homem do Amaral, importante comerciante e mercador de 

escravos que ali residiu. Esta homenagem também serve para atentar aos ofícios dos 

moradores daquela região que, em sua maioria, trabalhavam com ofícios relacionados 

ao porto. Houve ainda a construção da ladeira do Adro de São Francisco e da rua do 

Aljube, onde existiu por muitos anos uma prisão eclesiástica. 

A abertura de ruas por toda Região Portuária possibilitou a apropriação por 

parte da população, principalmente de lugares como os morros da Conceição e da 

Saúde, Prainha e Valongo, que juntos, no final do século XVIII, apresentavam “a maior 

concentração populacional naquele trecho da cidade” (ZYLBERBERG, 1996, p. 21). 

Cardoso et al. (1987, p. 76), ainda salienta que “Nos morros da Conceição e da Saúde, 

que já contavam com um número significativo de edificações, abriram-se ladeiras, 

becos e travessas, permitindo sua total ocupação”. A ocupação destes logradouros 

também pode ser associada a grande dificuldade de se encontrar moradias na parte 

plana da cidade ou nos arredores do Morro do Castelo. 

Desta forma, o Morro da Conceição teve suas extensões tomadas ao longo dos 

séculos, primeiro com as ocupações de ordem institucional, posteriormente pela 

população local, que o ocupava em consonância com a expansão das atividades do 

porto e a urbanização da cidade.  

Como mencionado anteriormente, a atividade aurífera, durante o século XVIII, 

foi a primeira de muitas atividades e acontecimentos que endossaram o progresso 

material do Rio de Janeiro e o crescimento da sua população, sendo seguida por 

outros acontecimentos como a vinda da família real portuguesa e pela transformação 

da cidade em grande exportadora de café, que em muito impactou os bairros 



47 

portuários “com a construção de residências, firmas comerciais, trapiches em seus 

morros, encostas e enseadas” (ZYLBERBERG, 1996, p. 26). 

Já no período imperial é possível observar a importância da Região Portuária, 

dos seus arredores e o quanto a história se repete, dois séculos depois. O Império, 

buscando parcerias para as obras que desejava empreitar, como aterros, construção 

de cais e a abertura da atual Praça Mauá, “atraía a participação de particulares 

oferecendo a concessão de terrenos acrescidos aos de marinha” (ZYLBERBERG, 

1996, p. 26). Se no passado os interesses eram voltados para a ampliação das 

atividades portuárias, atualmente os interesses, que também se dão por meio de 

iniciativa do governo com instituições privadas, ocorrem em função de modernizar e 

elevar a cidade do Rio de Janeiro ao patamar no qual se encontram as demais cidades 

turísticas do mundo. 

Ao longo do século XIX, mais ruas e logradouros foram abertos. O sistema de 

bondes e a estrada de ferro, construída para dar maior fluidez à produção de café, 

expandiram os limites da cidade, a Região Portuária abandonou certos usos 

considerados sujos, como o mercado de escravos, e o Morro da Conceição recebeu 

alguns melhoramentos como o calçamento da ladeira João Homem e os degraus na 

rua da Pedra do Sal. Aos poucos, o Rio de Janeiro caminhou para a era do 

desenvolvimento tecnológico, dinamizado pelos países europeus e Estados Unidos, 

impactando diretamente a modernização do porto carioca (ZYLBERBERG, 1996). 

De acordo com a autora, “Boa parte dos moradores do morro [...] parece ter 

sido de trabalhadores ligados às atividades portuárias, muitos deles estrangeiros – 

portugueses e espanhóis principalmente” (1996, p. 36), além de descendentes de 

escravos. A proximidade do morro com os diversos sítios de trabalho tornava o local 

“privilegiado de moradia de patrões e empregados” (ZYLBERBERG, 1996, p. 32). 

A influência portuguesa é a mais facilmente percebida. Ela está nos azulejos 

de santos nas entradas das casas, nos trabalhos em cantaria, no padrão arquitetônico 

que foi adaptado às peculiaridades do terreno acidentado, entre outros fatores. Sobre 

a matriz lusa encontrada nas cidades brasileiras, e em lugares como o Morro da 

Conceição, Sigaud e Pinho (2000, p.19) escrevem: 

 
 
As cidades originárias da expansão portuguesa no Atlântico não 
representaram um modelo distinto daquele produzido no país de 
origem. O modo de funcionamento e suas implicações no espaço 
aproximam muito as cidades brasileiras das portuguesas [...]. A 



48 

adoção de um esquema constante criou para os seus sítios urbanos 
uma paisagem que, em suas colônias, é perfeitamente reconhecível 
em todos os pontos do Atlântico onde ocorreu. 
 
 

Em uma escala menor, esta matriz também pode ser observada nos bairros 

que formam a Zona Portuária, pois ao conferirem aos seus territórios as atividades 

portuárias, acabaram compartilhando uma ambiência na qual apresentam 

características arquitetônicas marcantes e similares. Boullón (2002, p. 204) explica 

que: 

 
 

Ao entrar em uma dessas áreas da cidade (bairros), cada vez mais 
raras, nota-se imediatamente a característica que distingue o conjunto 
pela igualdade de suas formas e a forte unidade temática que 
predomina na maioria ou em todas as suas edificações, ruas, 
calçadas, árvores ou postes e artefatos de iluminação pública 
 
 

Como visto no capítulo um, a paisagem é um elemento de grande importância, 

assim como são as suas formas, não apenas para o turismo, mas para o homem e a 

construção da sua identidade. Ela é, especialmente nos centros urbanos, produto das 

várias camadas de relações sociais que se estabeleceram no tempo e no espaço, 

sendo capazes de, quando bem cuidadas, perpetuar a memória de um dado lugar. 

No Morro da Conceição há diferentes tipos de bens patrimoniais que dialogam 

diretamente com a composição da sua história, que se encontram sob os cuidados 

das três esferas do poder: federal, estadual e municipal. Estes bens conferem ao 

morro, atrativos arquitetônicos, históricos e culturais que podem e devem servir aos 

usos da população, mas que atualmente também têm servido aos usos do turismo. 

Em âmbito federal há cinco monumentos tombados pelo IPHAN. São eles: a 

Fortaleza da Conceição; o Palácio Episcopal; a Igreja da Ordem Terceira de São 

Francisco da Prainha; o Conjunto Arquitetônico do Morro do Valongo e o Conjunto 

Paisagístico do Jardim do Morro do Valongo. Além do tombo, a Portaria 002, datada 

de 14/03/86, do IPHAN, que abrange os bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e 

Centro prevê a proteção da ambiência dos bens tombados nacionais, estabelecendo 

gabaritos máximos de construção para as edificações ao seu redor. No caso do Morro 

da Conceição, só são permitidas construções de até dois pavimentos para que se 

mantenha preservado o perímetro da paisagem desses bens (SIGAUD; PINHO, 

2000). 
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A Pedra do Sal e parte do seu perímetro são tombados pelo Instituto Estadual 

do Patrimônio Cultural (INEPAC), por meio da resolução nº 23 de 27/04/1987, da 

Secretaria de Estado de Cultura.  

A legislação municipal estabelece a Área de Proteção Ambiental (APA) dos 

bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Centro, conhecidos pela sigla SAGAS, por 

meio do decreto 7.351/88. Este decreto tem por finalidade restringir os usos do Morro 

da Conceição, definindo-o como área de uso residencial, permitindo que existam tipos 

de comércio e serviços apenas de alcance local, garantindo a preservação ambiental. 

Além de confirmar a Portaria 002/86, do IPHAN, que visa a manutenção do padrão de 

construção no morro. O mesmo decreto também preza pela preservação de alguns 

bens existentes no perímetro do Morro da Conceição (SIGAUD; PINHO, 2000). 

E, por fim, há a Lei 2.236, datada de 14/10/94 – Área de Especial Interesse 

Urbanístico da AR II Do Centro, AEIU do Centro, criada pelo Decreto 12.209, de 

09/01/1993. O objetivo desta lei é redefinir os critérios de uso e ocupação do solo nas 

áreas centrais do morro, voltando-as para o uso residencial, administrando também 

os usos das vertentes leste e sul do Morro da Conceição. Nesta lei também é possível 

encontrar os demais decretos, leis, loteamentos, entre outros que regem as áreas 

centrais da cidade do Rio de Janeiro (SIGAUD; PINHO, 2000). 

O morro, além das suas construções de pedra e cal, preserva uma cultura 

imaterial ligada à religiosidade tanto como a data de oito de dezembro, quando é 

comemorado o dia de Nossa Senhora da Conceição, quanto nos cultos religiosos de 

matriz africana que são feitos na sagrada Pedra do Sal, onde ainda pode-se 

experienciar rodas de samba, demonstrando que a memória da “Pequena África”, 

denominação dada por Heitor dos Prazeres à região onde se encontraram por 

décadas as tias baianas e muitos sambistas antes de se transferirem para as 

imediações da atual Praça XI, ainda vive. 

Ao enumerar os bens patrimoniais do Morro da Conceição é possível perceber 

traços do seu processo de ocupação. É uma longa história que dialoga com a Igreja, 

o Exército, os imigrantes portugueses, os descentes de escravos, os antigos 

trabalhadores do porto, os bambas do samba e tias baianas. É uma história complexa, 

rica em protagonistas, que embora tenha sido negligenciada por muito tempo volta à 

tona para demonstrar que esta parte do Rio de Janeiro se faz presente e é elemento 

significativo da tônica da cidade. 



50 

Como foi visto, a cidade do Rio de Janeiro passou por algumas reestruturações 

e planos urbanísticos que não consideraram diretamente a Região Portuária, mas que 

em muito afetaram a evolução da sua história. Contudo, a criação da Operação 

Urbana Porto Maravilha, por meio da Lei Municipal nº 101/2009 é a grande 

responsável pelas transformações que a região tem passado ao ser utilizada para 

alavancar o desenvolvimento da cidade, visando, em especial, os Jogos Olímpicos de 

2016. 

Esta operação urbana popularmente conhecida apenas como Porto Maravilha 

é uma ação da prefeitura do Rio de Janeiro com apoio dos governos estadual e federal 

(CDURP, 2015). Ela incide diretamente sobre grande parte da Região Portuária, e tem 

como uma de suas propostas (CDURP, 2016): 

 
 
[...] promover a reestruturação local, por meio da ampliação, 
articulação e requalificação dos espaços públicos da região, visando 
à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros moradores e 
à sustentabilidade ambiental e socioeconômica da área9. 
 
 

O Porto Maravilha possui diferentes frentes além das obras e serviços que 

estão sendo implantados. Uma das facetas da operação é, por exemplo, o Porto 

Maravilha Cidadão, que busca entre outras ações, fortalecer o empreendedorismo, 

formação profissional e geração de empregos diretos e permanentes. Há também o 

Porto Maravilha Cultural que se incumbe do patrimônio material, por meio do restauro, 

preservação e valorização do mesmo, assim também como dos cuidados com a 

preservação da memória e do patrimônio imaterial local (CDURP, 2015). 

Os recentes investimentos nas melhorias dos aspectos físicos do Morro da 

Conceição por parte da CDURP, tendo em vista que a urbanização do morro faz parte 

da Operação Urbana Consorciada da Área de Especial Interesse Urbanístico da 

Região do Porto do Rio de Janeiro, e a recuperação do seu patrimônio como o 

restauro da Igreja de São Francisco da Prainha, reforçaram que houve o 

reconhecimento por parte do poder público que o morro carecia de atenção. Além de 

compreender, dentro de uma das linhas de ação do próprio Porto Maravilha, que o 

patrimônio tanto imaterial quanto material pode ser explorado economicamente dentro 

                                                           
9 Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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de preceitos como o de integridade, sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento 

social (CDURP, 2015). 

A proposta de requalificação urbana da Região Portuária influencia diretamente 

a vida dos moradores que lá vivem, em especial os do Morro da Conceição. Se de um 

lado da equação há os aspectos positivos como a melhora na prestação de serviços 

básicos e os processos de embelezamento e organização pelos quais a região e o 

morro têm passado, por outro lado há toda a espetacularização criada, que funciona 

como um grande chamariz, atraindo turistas e visitantes, mudando automaticamente 

a dinâmica cotidiana do lugar que, como já mencionado, possui como características 

principais seu bucolismo e caráter residencial. 

No entanto, é possível constatar que, cada vez mais, o turismo se instaura na 

realidade do Morro da Conceição e seus arredores, levando consigo turistas e 

moradores locais que também se veem como turistas nesta parte, até pouco tempo 

atrás, desconhecida da cidade. Além disso, a introdução do turismo revela um trade 

que se organiza a fim de atender uma demanda curiosa em conhecer a região do 

porto, suas transformações e, especialmente, o Morro da Conceição.  

O interesse pela região é perceptível ao se observar o crescente número de 

turistas presentes no Samba do Trabalhador, que acontece na Pedra do Sal, nos 

passeios guiados que são feitos em toda a Zona Portuária, tendo o Circuito de 

Celebração da Herança Africana como meio de conhecê-la, ou ainda, no volume de 

pessoas visitando os novos atrativos construídos, como o Museu de Arte do Rio 

(MAR), o recém-inaugurado Museu do Amanhã e a própria Praça Mauá. 

A Praça Mauá, por si só, tem atraído grande público ao receber eventos 

culturais e gastronômicos como o Festival do Porto. O Morro da Conceição, por sua 

vez, também se mostra aberto para aqueles que desejem visitá-lo ao abrigar eventos 

abertos para o público como o Projeto Mauá, que acontece uma vez ao ano, cuja 

finalidade é abrir os ateliês do morro para o público em geral durante um final de 

semana, permitindo, desta forma, que os visitantes conheçam não apenas a arte que 

lá se faz, como o morro em si. Além de já ter dado espaço para o projeto “O Morro e 

o Mar”, durante a edição do ArtRio de 2012, que propôs a realização de visitas aos 

ateliês e passeios conduzidos por guias credenciados pelo Ministério do Turismo ao 

morro e arredores. Mais recentemente, há também o FIM (Fim de Semana do Livro 

no Porto), que é um evento de cunho cultural de incentivo à leitura e aberto para a 
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discussão de assuntos variados, proporcionando também o contato com o espaço do 

morro. 

Como apontado por Cruz (2002, p. 8) um dos atributos da questão espacial do 

turismo “[...] diz respeito ao fato de esta ser a única entre as atividades econômicas 

modernas que consome, elementarmente, espaço”. Isto demonstra que com a 

aproximação do turismo com o Morro da Conceição torna-se inevitável o consumo 

deste espaço. Deste modo, para que o turismo possa ocorrer da forma menos 

prejudicial possível é preciso que haja planejamento, profissionalismo dos indivíduos 

envolvidos e políticas públicas de turismo. 

Sobre turistificação e a importância das políticas públicas de turismo Cruz 

(2002, p. 9) comenta: 

 
 
O modo como se dá a apropriação de uma determinada parte do 
espaço geográfico pelo turismo depende da política pública de turismo 
que se leva a cabo no lugar. À política pública de turismo cabe o 
estabelecimento de metas e diretrizes que orientem o 
desenvolvimento socioespacial da atividade, tanto no que tange à 
esfera pública como no que se refere à iniciativa privada. Na ausência 
da política pública, o turismo se dá à revelia, ou seja, ao sabor de 
iniciativas e interesses particulares. 
 
 

Toda a relação de bens patrimoniais em conjunto com a esfera serena 

completamente díspare da região do seu entorno acabam por conferir ao Morro da 

Conceição certo interesse turístico, que pode ser direcionado para variadas vertentes, 

no qual podem-se desenvolver propostas voltadas para a educação por meio do 

turismo pedagógico, por exemplo. Além disso, os próprios moradores podem se 

beneficiar da educação turística e contribuírem posteriormente para o 

desenvolvimento turístico do morro. 

Embora possua atratividade, é preciso que se pense no turismo do morro, 

assim como é preciso que se respeite a estrutura e a capacidade de carga dele, uma 

vez que, por exemplo, suas ruas e calçadas são estreitas, e não há transporte público 

que leve os visitantes da base para o cume, sendo necessário caminhar ou fazer uso 

de algum veículo, o que pode desencadear em problemas para os moradores caso 

haja massificação do fluxo de visitantes, uma vez que não há muito espaço para o 

trânsito ou vagas de estacionamento.  
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O Morro da Conceição continua sendo uma área essencialmente residencial, 

cujos interesses do turismo têm se voltado para ele, cabendo ao poder público, ao 

trade e, principalmente, aos moradores, os maiores interessados, conciliarem os 

estágios de renovação, preservação e dinâmica urbana a fim que se tire o melhor 

proveito da atividade turística sem que haja prejuízo na harmonia do lugar. 

No próximo capítulo será apresentada a pesquisa que deu origem a este 

Trabalho de Conclusão de Curso, com a metodologia aplicada, os dados coletados 

por meio de formulários, falas coletadas por meio de entrevistas e os resultados finais 

obtidos, conjuntamente com observações e análises da pesquisadora, a fim de tratar 

da inserção do turismo no Morro da Conceição e a percepção dos moradores diante 

deste fato. 
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3 O PROCESSO DE TURISTIFICAÇÃO DO MORRO DA CONCEIÇÃO 

 

Como apresentado no capítulo anterior, o Morro da Conceição, assim como 

toda a Zona Portuária, possui uma história rica e relevante que muito dialoga com a 

formação da cidade do Rio de Janeiro. Ela deriva de transformações urbanas, sociais, 

econômicas e culturais que, ao final, tornaram-se características preciosas e de 

grande interesse para o turismo. 

Apesar da história do Morro da Conceição ser antiga, a sua aproximação com 

o turismo é relativamente recente. Parece ficar claro que o projeto de requalificação 

urbana Porto Maravilha é o atual responsável por instigar a curiosidade tanto dos 

turistas como dos moradores locais por este sítio urbano, ao promover uma grande 

mudança na Zona Portuária com a construção de novos atrativos culturais e a 

restauração de bens patrimoniais. Além disso, o próprio processo de reurbanização 

pelo qual a região e o Morro da Conceição estão passando possibilitou e facilitou a 

reaproximação do público, que é incentivado cada vez mais a fazer usos desta parte 

da cidade. 

Analisar a abrangência ou o impacto de algo que está em processo é um tanto 

delicado. Dentre muitas definições, a palavra processo significa: sucessão sistemática 

de mudanças numa direção definida; série de ações sistemáticas visando a certo 

resultado; ação de ser feito progressivamente10. Todas essas definições podem ser 

aplicadas a atual situação do Morro da Conceição e da Zona Portuária como um todo. 

Mesmo que em fase de desenvolvimento, a inserção do turismo no Morro da 

Conceição já é uma realidade facilmente perceptível. Nota-se a presença dos guias 

de turismo, que se organizam a fim de apresentar as peculiaridades lá existentes, a 

recente abertura de um meio de hospedagem na Ladeira João Homem, uma das 

ladeiras mais conhecida do morro e, selando, há a presença dos turistas em si, que 

somam ao movimento de pessoas transitando pelo morro, criando um território 

turístico.  Knafou (1996, p. 73) define tais territórios como “[...] os territórios inventados 

e produzidos pelos turistas, mais ou menos retomados pelos operadores turísticos e 

pelos planejadores”. 

Antes do início da execução do projeto Porto Maravilha, o Morro da Conceição 

já vivenciava uma visitação gerada por eventos como o Projeto Mauá, que ocorre 

                                                           
10 http://michaelis.uol.br/. Acesso em: 15 jan. 2016. 
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desde 2002, e circuitos de arte como O Morro e o Mar, que tinham por objetivo 

apresentar os trabalhos dos diversos artistas que possuem ateliês nas ladeiras do 

morro e mostrar o morro em si. Entretanto, como nos relatos concedidos pelos 

próprios moradores, foi após o início do Porto Maravilha que este fluxo aumentou 

consideravelmente. 

Partes da região abrangida pelo Porto Maravilha e, em especial, o Morro da 

Conceição acabaram de ser percebidos como novas áreas de valor histórico, cultural 

e turístico, ou seja, estão passando por um processo. Neste sentido, torna-se 

necessário o desenvolvimento de diferentes pesquisas que visem analisar essa nova 

dinâmica urbana futuramente, após a execução dos Jogos Olímpicos e da conclusão 

das obras do Porto Maravilha, por exemplo. 

O interesse pelo objeto de estudo em questão parte do princípio que ele sempre 

teve como sua principal característica o fato de ser residencial, e agora em um 

movimento dialético, no qual a nova conjuntura urbana da Zona Portuária contrasta 

com a cristalização das formas passadas encontradas no morro, este tem despontado 

para o turismo. Parte daí a vontade de analisar a atual relação dos moradores com a 

chegada do turismo no morro. 

Normalmente, quando se fala em turismo pensa-se objetivamente no turista. 

Entretanto, também é preciso que se olhe para os anseios da população local no 

sentido de se promover um tipo de turismo que preze pelo bem-estar de ambos os 

lados. 

Desta forma, esta pesquisa foi pautada na percepção do morador do Morro da 

Conceição em relação ao processo de turistificação que lá tem se expandido 

gradativamente, trazendo análises das pesquisas quantitativas feitas em campo e das 

entrevistas, além das observações assistemáticas feitas pela pesquisadora. 

 

3.1  MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi realizada baseando-se na metodologia descritiva 

exploratória. Sua análise foi desenvolvida a partir de critérios quali-quantitativos. 

Porém, cabe destacar que a análise quantitativa não teve pretensões de tratamento 

estatístico dado a limitação da amostra obtida. Ambas foram feitas exclusivamente 

com moradores do Morro da Conceição, uma vez que é de interesse desta pesquisa 
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analisar a percepção dos moradores atualmente diante da inserção do turismo no 

cotidiano do morro.  

A coleta quantitativa foi feita por meio da aplicação de formulários estruturados. 

Já a parte qualitativa foi realizada utilizando-se de entrevistas semiestruturadas, cujas 

perguntas foram elaboradas de modo a obter informações que melhor atendessem a 

proposta deste trabalho. Também se utilizou das informações obtidas pela observação 

assistemática da pesquisadora durante todo o período em que manteve contato com 

a realidade do morro. 

De acordo com Gil (2002, p. 115), o formulário “pode ser definido como a 

técnica de coleta de dados em que o pesquisador formula questões previamente 

elaboradas e anota as respostas”. Por sua vez, a entrevista é definida “como a técnica 

que envolve duas pessoas numa situação “face a face” e em que uma delas formula 

questões e a outra responde”. 

A aplicação dos formulários e a realização das entrevistas aconteceram no 

Morro da Conceição entre os meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. A partir 

deles foi possível compreender a percepção do morador diante da turistificação que 

este espaço urbano tem passado, assim como foi possível coletar informações sobre 

as condições estruturais do morro, além de permitir uma visão sobre os prós e os 

contras de quem está vivendo tal processo de turistificação. 

Como mencionado, os formulários (Apêndice A) foram aplicados ao longo de 

dois meses, em campo, com a abordagem de moradores que transitavam pelo Morro 

da Conceição, além de pessoas que eram indicadas pelos próprios respondentes. 

Todos os entrevistados, por sua vez, foram previamente contatados via telefone. Uma 

vez agendada, a entrevista era realizada com hora e data marcadas, presencialmente, 

seguindo a disponibilidade de horário do entrevistado. As entrevistas foram feitas no 

ateliê, na residência ou no estabelecimento dos próprios entrevistados. 

Procurou-se entrevistar moradores locais com diferentes perfis no intuito de 

coletar informações que partissem de pontos de vista distintos, com maiores 

elementos qualitativos e que colaborassem para a execução desta pesquisa. Após 

tentativas de contato com alguns moradores e lideranças presencialmente ou por meio 

da internet terem sido falhas, a pesquisadora optou por fazer um levantamento prévio 

a partir dos participantes do Projeto Mauá, uma vez que foi entendido que estabelecer 

contato com estes indivíduos seria mais fácil, o que de fato ocorreu. Ao todo, foram 

três entrevistados. 
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A disponibilidade em ceder as entrevistas, bem como a ótima recepção por 

parte dos entrevistados foram os maiores facilitadores no momento da realização das 

perguntas, e permitiram que as informações fossem compartilhadas sem grandes 

dificuldades. 

Por outro lado, o próprio caráter residencial do Morro da Conceição foi um 

aspecto que dificultou, a princípio, a aplicação dos formulários, pois foi necessário que 

uma série de visitas em horários e dias alternados fosse feita, para que se chegasse 

a um número meramente satisfatório de formulários preenchidos. 

Outro problema encontrado foi a questão do tráfico de drogas. Todos os 

entrevistados relataram em suas falas episódios desse problema de segurança e 

social que, aparentemente, se intensificou no Morro da Conceição com a chegada do 

Porto Maravilha, e também devido à ascensão das festas que lá têm ocorrido 

semanalmente. Os entrevistados também alertaram a pesquisadora quanto ao risco 

de percorrer determinadas ruas do Morro da Conceição, como as ruas do Escorrega 

e Mato Grosso, sob o perigo de ser abordada, sobretudo por não ser moradora. Logo, 

a área do morro utilizada para a aplicação dos formulários foi reduzida evitando-se, 

desta forma, incidentes. 

Nas seções seguintes são expostos os dados obtidos com os formulários, as 

respostas dadas nas entrevistas, alguns gráficos e a análise feita pela pesquisadora. 

A tabulação completa dos formulários encontra-se no apêndice B. 

 

3.2  PESQUISA QUANTITATIVA: PERFIL E PERCEPÇÃO DO MORADOR 

 

Esta parte da pesquisa foi desenvolvida com o intuito de recolher dados sobre 

o perfil do morador, bem como buscar compreender a sua percepção diante do turismo 

no Morro da Conceição, das consequências das transformações urbanas na Região 

Portuária e seus possíveis desdobramentos sociais e econômicos. Além de lançar um 

olhar sobre aspectos do próprio morro, como os bens patrimoniais de importância 

histórica lá existentes (Figura 5), por exemplo.  

Ao todo, foram sessenta (60) formulários respondidos. A maior limitação 

imposta por esta fase da pesquisa foi justamente a principal característica do morro: 

o feitio residencial. Esta característica dificultou o preenchimento de mais formulários, 

pois ainda que visitas ao morro tenham sido realizadas em diferentes horários e dias 

da semana, muitas casas encontravam-se fechadas ou via-se poucas pessoas pelas 

ruas. Também vale destacar que, durante caminhadas pelo local foi observado pela 
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pesquisadora um grande número de casas fechadas com placas que sinalizavam a 

possibilidade de aluguel, assim como outras fechadas com sinais de abandono. 

 

Figura 5 — Jardim Suspenso do Valongo 
 

 

Fonte: Acervo pessoal, Janeiro 2016 

 

Como mencionado anteriormente, a questão do tráfico de drogas, acabou por 

limitar o acesso à determinadas ruas do morro por motivos de precaução. Observado 

pela pesquisadora durante suas visitas ao morro e também presente na fala dos 

moradores tanto nas entrevistas quanto de forma espontânea durante o 

preenchimento dos formulários, a presença do tráfico acaba por influenciar 

diretamente no quesito — segurança— como poderá ser constatado adiante. 

Buscando definir o perfil socioeconômico do morador, as primeiras perguntas 

são voltadas para aspectos tais como: faixa etária, renda familiar mensal, estado civil, 

entre outros. 

Os formulários foram respondidos em sua expressa maioria pelo público 

feminino, totalizando 78,3%, dos 60 formulários respondidos. Os respondentes do 

sexo masculino representaram 21,7% dos moradores. 

No que se refere à pergunta sobre o número de pessoas que moram com o 

respondente, incluindo-o na contagem, 30% informaram morar apenas com uma outra 

pessoa, sendo seguidos por famílias maiores formadas por até 3 indivíduos, 



59 

totalizando 28,3%. Famílias com até 4 pessoas somaram 25%; 10% responderam 

morar sozinhos; 5% formam famílias com 5 membros e apenas 1,7% das famílias dos 

respondentes eram compostas por 6 membros. 

Com relação ao estado civil dos respondentes, 56,7% se declararam casados; 

21,7% são solteiros; 13,3% são viúvos e 8,3% se disseram divorciados. 

A faixa etária predominante foi a de pessoas com idade entre 51-65 anos, 

representando 36,7% dos entrevistados. A faixa etária entre 35-50 anos apresentou 

um total de 28,3%, sendo a segunda opção mais marcada. A terceira maior 

porcentagem foi 15%, na qual os entrevistados responderam ter idade acima dos 65 

anos. Somadas, as opções de faixa etária entre 51-65 anos e acima de 65 anos 

inteiram mais da metade do total de entrevistados. E este é um fator que pode ser 

observado no morro. Há uma grande presença de idosos em contrapartida ao baixo 

percentual de jovens, com idades entre 19-25, representando 10% do total. E as faixas 

entre 26-34 e 15-18, obtendo 6,7% e 3,3%, respectivamente. 

O quesito ocupação principal alcançou variadas respostas tais como 

vendedores envolvidos com variados tipos de comércio, donas de casa, estudantes, 

aposentados, entre outros. As demais ocupações estão expostas em conjunto com os 

resultados finais obtidos por esta pesquisa. 

Quanto ao quesito escolaridade, 43,3% dos entrevistados responderam ter 

estudado até o ensino médio. Enquanto 40% disseram possuir ensino superior; 10% 

dos entrevistados possuem apenas o ensino fundamental e, por fim, 6,7% possuem 

pós-graduação. 

No que diz respeito à renda familiar mensal, mais da metade dos entrevistados, 

53,3% do total, informaram estar no grupo que recebe entre 2- 5 salários mínimos (R$ 

1.577,00 a R$3.940,00). A renda familiar dos demais respondentes enquadra-se da 

seguinte maneira: 33,3% situaram-se na faixa entre 1-2 salários mínimos (R$ 789,00 

a R$1.576,00); 5% declararam receber até 1 salário mínimo (R$ 788,00); outros 5% 

dos respondentes não possuem renda; 1,7% declararam receber entre 5-10 salários 

mínimos (R$ 3.941,00 a R$ 7.880,00) e 1,7% optaram por não responder. 

Com relação ao tempo de residência no Morro da Conceição, a expressa 

maioria dos respondentes, 76,7%, informou residir no local há mais de uma década. 

Seguidos por 15% do total que reside no morro entre 5 e 10 anos, e de 8,3% que lá 

residem de 3 a 5 anos. Este é um dado interessante sobre o qual vários olhares podem 

ser lançados. No entanto, dois fatores captam a atenção por aparecerem em diversas 
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falas tanto durante o preenchimento dos formulários quanto na realização das 

entrevistas. São falas que remetem à perpetuação das famílias no morro até então, 

pois as casas são passadas de geração em geração. Além disso, muitas falas 

remeteram à proximidade estabelecida entre os vizinhos, laços que só podem ser 

estabelecidos por anos de convivência.  

Cabe a estudos futuros diagnosticar se o Morro da Conceição dentro de alguns 

anos continuará se constituindo desta forma, com moradores tão antigos, dentro de 

determinada faixa econômica, ou se as transformações urbanas da região 

acarretarão, de fato, em episódios de gentrificação. Na fase final deste estudo, a 

pesquisadora identificou um número considerável de casas postas à venda por preços 

consideravelmente altos para a região, o que pode ser indício de um processo de 

especulação imobiliária. 

Outro ponto compreendido como importante se refere à estrutura do Morro da 

Conceição. Foram apontados cinco (5) itens compreendidos como os mais relevantes 

dadas as observações feitas pela pesquisadora sobre o local. Os itens sinalização 

turística, estado de conservação do patrimônio material, acesso, segurança, limpeza 

e facilidade de locomoção no morro deveriam ser julgados de acordo com as 

percepções dos moradores dentro de uma escala com quatro (4) respostas: ótimo, 

bom, ruim e não soube responder. 

Desta forma, com a tabulação das respostas dadas foram obtidos os seguintes 

resultados: entre os respondentes, 53,3% classificaram o quesito sinalização turística 

como “Bom” e 46,7% classificaram a sinalização como “Ótima”. Entretanto, vale 

ressaltar que algumas placas de sinalização turística encontradas nos monumentos 

históricos estavam bem deterioradas. Por outro lado, foi percebido a presença de Q.R 

Codes em alguns pontos da região, em espaços como o Largo de São Francisco da 

Prainha, no sopé do Morro da Conceição. Esses códigos de barra, de maneira 

simplificada e com a utilização de aparelho celular, disponibilizam informações sobre 

o local. 

Sobre o aspecto estado de conservação do patrimônio material, 46,7% dos 

respondentes declararam achar “Bom”, enquanto 45% declararam tal aspecto como 

“Ótimo” e os demais 8,3% o classificaram como “Ruim”. Até pouco tempo atrás o 

patrimônio histórico cultural do Morro da Conceição de uma forma geral encontrava-

se degradado. A Igreja de São Francisco da Prainha e o Jardim Suspenso do Valongo 

são os dois lugares onde pode-se observar uma mudança estética drástica. Antes 
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malcuidados e abandonados, ambos os lugares foram restaurados, e hoje recebem 

visitação, além de, no caso da igreja, ser possível atualmente a realização de cultos 

religiosos. 

O item acesso foi classificado por 63% dos respondentes como “Bom”; 20% 

responderam como “Péssimo” e 17% como “Ruim”. As respostas negativas, que 

apareceram pela primeira vez no preenchimento dos formulários podem ser 

associadas ao fato de muitas linhas de ônibus que levavam os moradores da Zona 

Portuária para outros pontos da cidade terem sido excluídas, dificultando percursos 

diários. Os moradores têm depositado na construção das linhas do Veículo Leve sobre 

trilhos, o VLT, a chance de melhoria do acesso por mais que este meio de transporte 

não chegue ao Morro da Conceição diretamente. 

No que se refere ao quesito segurança, 65% dos moradores respondentes o 

classificaram como “Péssimo” e os demais 35% responderam como “Ruim”. De 

acordo com observações e falas escutadas pela pesquisadora, a expressa 

negatividade presente neste item está atrelada ao fato de a urbanização do Morro da 

Conceição, assim como a dos seus arredores ter sido seguida pela chegada de 

diversos eventos que lá têm ocorrido semanalmente e, segundo os moradores, de 

forma desordenada e sem a devida presença policial. O que também acarreta no 

crescimento do tráfico de drogas que tem se expandido pelo morro, de acordo com 

alguns moradores. 

A questão da segurança também apareceu na fala dos entrevistados cujas 

respostas serão apresentadas adiante. O denominado MORADOR 1 relata um fato 

sobre o policiamento da região: “Inaugurou o Jardim do Valongo. Reinaugurou, né? 

Bacana. Muita propaganda que ia ter polícia 24H andando pra lá e pra cá, e não tem 

nada. Não tem polícia, não tem nada. Ficou nisso”. 

Com relação a limpeza do morro, 76,7% a classificaram como “Boa”; 20% como 

“Ruim” e 3,3% como “Péssima”. Foi observado que os próprios moradores prezam 

pela limpeza das suas ruas, pois não foram vistos pontos de acúmulo de lixo no Morro 

da Conceição. Também foi observada a presença de caminhões de lixo da Companhia 

Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB). O problema do lixo aparece na 

reclamação dos moradores quando eles se referem às festas que lá ocorrem e que 

muitas vezes deixam um rastro de sujeira para trás, causando incômodo. 

 Por fim, o item facilidade de locomoção no espaço do Morro da Conceição foi 

julgado como “Péssimo” por 60% dos moradores. Outros 35% avaliaram como “Bom” 
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e apenas 5% como “Ruim”. As respostas negativas podem ser associadas ao fato de 

o acesso ao Morro da Conceição só poder ser feito a pé ou por meio do uso de 

veículos particulares, táxis, entre outros, pois não há transporte público que circule 

pelo morro. Além disso, as vias do morro são estreitas o que pode dificultar o fluxo e 

exige maior atenção por parte de motoristas e pedestres. Também foi sinalizada a 

falta de corrimões em determinadas ladeiras mais íngremes para auxiliar o acesso de 

pessoas mais idosas que, como foi visto nesta pesquisa, representam grande parte 

dos moradores respondentes. 

Como se sabe, as transformações urbanas mudaram em variados aspectos as 

condições da Zona Portuária. Afinal, é por meio delas que toda uma reestruturação 

está sendo feita, remodelando esta parte da cidade, dando novos ares para a sua 

paisagem. Por mais que tal movimento possa ser captado por quem não reside na 

região, foi necessário que se perguntasse aos moradores se eles haviam percebido o 

aumento de visitantes no Morro da Conceição após o início do projeto Porto Maravilha. 

Como previsto, as respostas foram 100% positivas. Isso aponta para o impacto direto 

que o projeto teve e tem sobre o morro. Basta saber até que ponto é negativo ou 

positivo de acordo com as percepções dos moradores. 

A parte final do formulário foi composta por dezessete (17) afirmativas, cujas 

respostas dos moradores foram assinaladas seguindo a Escala Likert. O intuito desta 

questão foi buscar compreender o olhar do morador diante do atual cenário no Morro 

da Conceição sobre variados aspectos como o turismo, as transformações urbanas, 

entre outros. 

Sobre as mudanças na Zona Portuária estarem afetando o estilo de vida no 

Morro da Conceição, 80% dos moradores responderam concordar totalmente com tal 

assertiva; enquanto 20% disseram concordar parcialmente. Como pode ser percebido, 

todos os moradores consultados concordaram que em algum nível houve uma 

mudança no cotidiano local. Nas respostas seguintes, serão apresentados alguns 

aspectos de mudança relacionados ao turismo. 

No que se refere ao turismo ser uma atividade presente no Morro da Conceição, 

dos 60 respondentes, 60% disseram concordar totalmente; 26,7% concordaram 

parcialmente; 8,3% discordaram parcialmente; e apenas 5% demonstraram ser 

indiferentes. Muitos moradores mostraram-se de acordo quanto à presença do turismo 

devido justamente a presença dos turistas, que gradualmente têm visitado o morro na 
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forma de grupos levados por profissionais da área ou em visitas realizadas por conta 

própria.  

A respeito do Morro da Conceição estar inserido nas mudanças ocasionadas 

pelo projeto Porto Maravilha, entre os moradores perguntados, 46,7% concordaram 

totalmente; 25% concordaram parcialmente; 15% discordaram parcialmente e 13,3% 

dos respondentes disseram discordar totalmente.  

Por estar inserido na área que corresponde aos interesses do Porto Maravilha, 

o Morro da Conceição foi inserido nas mudanças. Pode-se perceber alguns 

melhoramentos estruturais feitos recentemente, principalmente nas redondezas do 

Observatório do Valongo. Além da restauração do patrimônio lá existente. Entretanto, 

algumas obras previstas no processo de urbanização do morro, como a adaptação da 

rede elétrica suspensa para uma que fosse subterrânea ainda não foram concluídas. 

De acordo com o MORADOR 1, que será apresentado nas entrevistas adiante: “Toda 

a fiação deveria estar embutida, fizeram o local pra ser embutida, mas acabou que 

entra água dentro dele e até hoje não vieram terminar as obras do Morro da 

Conceição”. 

No que tange à afirmação de o turismo ser uma forma de atrair maior 

visibilidade para o Morro da Conceição, houve concordância total. Ainda que 78,3% 

dos respondentes tenham concordado totalmente e 21,7% parcialmente. Não há 

dúvidas de que atividades ligadas ao turismo inseridas em um determinado local 

possam se tornar um chamariz. Há tanto a possibilidade do local receber mais atenção 

por ser transformado em uma área de interesse turístico, como há a própria divulgação 

feita boca a boca pelos turistas/visitantes que podem promover novas levas de 

visitação.  

Com relação ao turismo ser positivo para a economia do Morro da Conceição, 

a opção concordo parcialmente alcançou 65% das respostas; 18,3% dos 

respondentes concordaram totalmente e 16,7% discordaram totalmente. Assim como 

é observado em muitos discursos, o turismo aqui mais uma vez é visto como positivo 

a partir das suas benesses econômicas que, como poderá ser visto nas respostas 

dadas nas entrevistas adiante, também foi uma opção abordada e tida como positiva 

pelo ponto de vista dos moradores entrevistados. Entretanto, a pesquisadora 

observou que, tendo em vista o pequeno número de estabelecimentos comerciais 

presentes no morro atualmente, o turismo ainda não pode ser considerado 
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efetivamente positivo ou impactante para a economia do local, mas pode vir a ser 

futuramente. 

Apesar de vislumbrarem possíveis benefícios, as próprias falas do MORADOR 

1 e do MORADOR 3 durante as suas entrevistas, evidenciaram que o turista que visita 

os ateliês atualmente raramente o faz com o intuito de adquirir alguma obra de arte, 

por exemplo. Logo, não auxilia na movimentação da economia do morro por este viés. 

No que se refere à capacidade do Morro da Conceição em lidar com um grande 

fluxo de turistas/visitantes, 78,3% dos respondentes disseram discordar totalmente; 

16,7% concordaram totalmente, enquanto 5% discordam parcialmente. Esta 

afirmação pode ser analisada conjuntamente com o quesito facilidade de locomoção 

no espaço do Morro da Conceição, apresentado no quadro sobre a estrutura local. 

Como visto anteriormente, o morro possui como uma de suas características suas 

ladeiras íngremes e ruas estreitas, o que dificulta o fluxo tanto de pedestres quanto 

de motoristas. Logo, a massiva expressão de respondentes que discordam de tal 

afirmativa pode ser justificada desta forma, segundo observações da pesquisadora. 

No que diz respeito à chegada de mais turistas e visitantes ser benéfica (Figura 

6), 65% dos respondentes discordaram totalmente, enquanto 35% concordaram 

parcialmente. Este é um quesito que exige atenção, pois indica um desconforto em 

relação ao aumento no fluxo de turistas e visitantes que possivelmente irá acontecer. 

A pesquisadora, entretanto, observou que o percentual de respostas negativas pode 

não estar ligado diretamente ao número de turistas e visitantes em si, mas sim, à 

reprodução massiva de comportamentos importunos, como as fotografias, que 

incomodam aos moradores. Além do fato que uma grande movimentação de pessoas 

interferiria no cotidiano do morro. 

De toda forma, o projeto Porto Maravilha ainda não alcançou a sua totalidade 

e já mudou a estética, bem como a movimentação da Zona Portuária, que tende ao 

crescimento, cabendo ao poder público em conjunto com os moradores identificar uma 

forma proveitosa, sustentável e não degradante de promover o turismo. 

 
Figura 6 – Percepção dos moradores sobre a chegada de mais turista/visitantes 
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Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

No que se refere ao reconhecimento da região e, por consequência, do Morro 

da Conceição provocar aumento do custo de vida (aluguel, aumento dos preços no 

comércio local, etc.), houve concordância total. Todos os respondentes, ou seja, 100% 

disseram concordar totalmente com esta sentença. O fato de vivenciarem a transição 

de uma realidade antes do Porto Maravilha e outra após o início do projeto, dá aos 

respondentes argumentos suficientes para tomarem tal posição. Além do mais, tais 

processos são tidos como comuns em áreas que passam por processos de 

melhoramento urbano. 

Com relação a inserção do Morro da Conceição em variados roteiros turísticos 

ser benéfica, 65% concordaram parcialmente; 18,3% concordaram totalmente, 

enquanto 16,7% discordaram parcialmente. Possivelmente tal posição afirmativa 

diante dos roteiros turísticos esteja na sensação de organização que a palavra roteiro 

aparenta oferecer. Ou ainda, a própria relação das visitas ao morro estarem ligadas 

uma vez ao ano à projetos, como o Projeto Mauá, incluído nos roteiros turísticos da 

cidade, desperte uma familiaridade nos moradores. 

No que se refere à presença dos turistas/visitantes incomodar aos moradores, 

63,3% concordaram parcialmente; 18,3% foram indiferentes; 16,7% discordaram 

totalmente e 1,7% discordaram parcialmente. A postura adotada pelos turistas foi 

observada na fala dos respondentes como um ponto negativo. Neste caso, é 

importante averiguar o que leva aos não moradores a assumirem determinados 

comportamentos caracterizados como não adequados pelos moradores. Não se pode 

impedir a locomoção do turista/visitante por lugares que eles considerem de interesse, 
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no entanto pode-se educá-los, informá-los (Figura 7) para que tenham uma 

experiência turística satisfatória, sem que haja atritos. Como exposto em uma das 

entrevistas adiante: “O passar na rua não incomoda, né? Porque são pessoas que 

vem, e a gente vê que não são pessoas do mal, nem malandros, nem nada, né? Isso 

é bom e não me incomoda, desde que exista respeito pelos moradores” (MORADOR 

3). 

 
Figura 7 — Placa do projeto O Morro e o Mar  

 

 

Fonte: Acervo pessoal, Julho 2013 

 

Sobre a possibilidade de o turismo auxiliar na valorização do patrimônio 

presente no Morro da Conceição, 78,3% dos moradores respondentes disseram 

concordar totalmente e 21,7% dos moradores concordaram parcialmente. O fator 

afirmativo desta sentença dialoga diretamente com a relevância do patrimônio na 

sociedade e o quanto o patrimônio valorizado pode aumentar a estima dos próprios 

moradores em relação ao local onde vivem. 

Quanto a presença dos turistas/visitantes provocar a diminuição da qualidade 

de vida dos moradores, 61,7% dos moradores discordaram totalmente; 35% 

concordaram totalmente e 3,3% concordaram parcialmente. Nota-se que a maioria 

dos respondentes não associa aos turistas/visitantes o aspecto qualidade de vida por 

não os julgar uma ameaça direta ao seu estilo de vida. No entanto, deve partir do 

poder público e, em especial, da comunidade local, o interesse pelo planejamento, 

pela manutenção ou o estabelecimento da qualidade de vida.  

A respeito das mudanças no entorno da localidade provocadas pelo projeto 

Porto Maravilha atraírem novos moradores, 60% dos respondentes indicaram 

concordar totalmente com tal afirmação; 35% concordam parcialmente e 5% disseram 

discordar parcialmente. A chegada de novos moradores tornou-se possível, pois 
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muitos moradores da localidade que pagavam aluguel, por exemplo, não conseguiram 

continuar custeando os seus gastos. Uma vez que, as transformações urbanas, ao 

melhorarem a região acabaram por gerar um processo de especulação imobiliária, no 

qual os moradores que pagavam aluguel se viram prejudicados e os locatários se 

viram diante da oportunidade de obter mais lucro diante de uma crescente procura por 

casas no morro para morar. 

Sobre o turismo estar beneficiando o Morro da Conceição, 55% dos moradores 

concordaram parcialmente; 40% discordaram totalmente; 3,3% concordaram 

totalmente e 1,7% dos moradores não souberam avaliar tal quadro. Percebe-se que o 

turismo é visto positivamente pela maioria dos respondentes, entretanto o número de 

indivíduos que discordam dos benefícios do turismo é relativamente alto. É 

interessante notar que mesmo a maioria que concorda com os benefícios do turismo, 

o faz de forma parcial, deixando espaços para dúvidas, ou para que se abra um 

diálogo sobre o que a comunidade espera ter em troca ao dividir seu local de moradia, 

de convivência com o turismo. 

Com relação ao poder público investir mais no turismo histórico/educativo da 

região, houve praticamente uma divisão. Enquanto, 53,3% dos respondentes 

mostraram-se favoráveis concordando totalmente. Outros 45% posicionaram-se de 

forma contrária, discordando totalmente; 1,7% responderam concordar parcialmente.  

Ainda que haja um grande percentual de respostas negativas talvez motivadas pela 

possibilidade de ter um grande número de escolas levando seus alunos ao Morro da 

Conceição, ou ainda pela falta de entendimento do que, de fato, seja o turismo, a parte 

favorável ao turismo histórico/educativo prevalece. Isso demonstra que a maioria dos 

respondentes entende que esta região é dotada de características que podem 

enriquecer o aprendizado de toda uma futura geração sobre aspectos relevantes da 

história do país. 

No que se refere ao possível aumento do número de turistas/visitantes no Morro 

da Conceição nos próximos anos, houve totalidade de respostas para a opção 

concordo totalmente. Desta forma, caso esta afirmativa se concretize torna-se 

necessário o planejamento do turismo na localidade para que haja mais benefícios do 

que malefícios para a população local. 

Por último, no que diz respeito à reurbanização da Zona Portuária ter atraído 

um maior número de pessoas curiosas para conhecer o Morro da Conceição, 100% 

dos moradores concordaram totalmente. Afinal, o modelo de reestruturação urbana 
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implantado no porto do Rio de Janeiro busca atrair pessoas, para que as mesmas 

usufruam das novas áreas de lazer e cultura. Além de atrair interessados em 

oportunidades de comércio e negócios. O Morro da Conceição, por estar dentro da 

área de abrangência do projeto e possuir determinadas peculiaridades, também é tido 

como atrativo. 

Como pode ser observado, o processo de turistificação pelo qual o Morro da 

Conceição tem passado é um dos desdobramentos das atuais intervenções urbanas 

na região do porto somados a um importante conjunto de bens patrimoniais e a uma 

parte preciosa da história que vem despertando grande interesse. 

Baseando a análise nos dados tabulados obtidos pelos formulários, é possível 

notar que justamente por ser tratar de um processo, ou seja, a turistificação é algo que 

ainda se encontra em desenvolvimento, há alguns pontos a serem trabalhados para 

que o turismo, caso seja de interesse dos moradores, se transforme em uma 

ferramenta positiva e que impulsione os interesses locais. A inclusão dos agentes 

sociais envolvidos neste processo é de grande relevância, pois torna-se possível 

planejar o desenvolvimento do turismo na localidade de forma participativa. 

 

3.3 ENTREVISTAS: A PERCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE O PROCESSO DE 

TURISTIFICAÇÃO 

 

Buscando uma análise mais qualitativa e aprofundada da percepção dos 

moradores sobre os atuais processos instaurados no Morro da Conceição e arredores, 

foram realizadas entrevistas com o intuito que os mesmos relatassem as suas 

respectivas opiniões sobre a turistificação do morro e os seus possíveis 

desdobramentos. 

Dentro do aspecto qualitativo, as entrevistas foram realizadas com três 

moradores do Morro da Conceição, sendo que alguns, além de moradores têm como 

fonte de renda, estabelecimentos localizados no próprio morro, como ateliês. 

As entrevistas foram realizadas em diferentes dias e horários, ao longo dos 

meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, tendo diferentes durações conforme 

o entusiasmo do entrevistado e o tempo gasto com a elaboração das respostas dadas. 

Todas as entrevistas foram gravadas por completo com a prévia permissão dos 

entrevistados para que se facilitasse o processo de transcrição. O termo de 

autorização permitindo a utilização das falas dos entrevistados neste trabalho, 

encontra-se no apêndice C. 
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Por questões éticas, optou-se em manter a identidade dos entrevistados em 

sigilo. Assim, os participantes das entrevistas receberam as seguintes nomenclaturas: 

“MORADOR 1”; “MORADOR 2” e “MORADOR 3”. A figura abaixo (Figura 8) traz 

maiores informações sobre o perfil dos entrevistados.  

 

Figura 8 — Perfil dos moradores entrevistados 
 

MORADOR SEXO IDADE 
ESTADO 

CIVIL 

OCUPAÇÃO 

PRINCIPAL 

TEMPO DE 

MORADIA 

MORADOR 

1 
Masculino 

83 

anos 
Solteiro Artista Plástico 17 anos 

MORADOR 

2 
Masculino 

73 

anos 
Solteiro Escultor/Artista Plástico 36 anos 

MORADOR 

3 
Feminino 

62 

anos 
Casada Aposentada/Bordadeira 35 anos 

Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

Para todos os entrevistados foram feitas as mesmas perguntas (Apêndice D), 

observando-se o mesmo roteiro proposto. No total foram levantadas treze (13) 

questões, cujas respostas foram sintetizadas e posteriormente analisadas, sendo 

possível chegar a palavras-chave, determinantes. 

Na próxima seção são apresentadas as perguntas feitas para os moradores 

nas entrevistas, assim como as respostas obtidas e as análises feitas pela 

pesquisadora. 

 

3.3.1 Entrevistas: uma análise qualitativa 

 

Pergunta 1: Há quanto tempo reside no Morro da Conceição? Residia em algum outro 

bairro antes? Houve algum fator atrativo que o (a) levou a morar no Morro da 

Conceição? 

 

 

 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 

MORADOR 
1 

“Em 32, o ano em que eu nasci, vim pra cá com 3 
meses de idade e sai aos 8 anos. Voltamos para o 
Jardim Botânico, que é o local onde nasci. Nasci no 
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Jardim Botânico, vim pra cá e daqui voltei para o 
Jardim Botânico. Ultimamente, eu morava em Niterói 
[...] com o falecimento da minha mãe, o meu primo, que 
é o proprietário da casa, me chamou pra mim (sic) vir 
morar aqui [...] e disse que eu ficasse até morrer, que 
eu podia fazer da casa o que eu quisesse fazer, que a 
casa seria minha até que eu quisesse sair ou 
morresse. Então, até agora eu não morri ainda, né? E 
nem quis sair também [...] E (moro) aqui porque o 
Morro da Conceição está no centro da cidade. Seria 
mais perto pra mim (sic) poder ter um lugar mais 
amplo e mais perto para mostrar o meu trabalho 
[...]. Essa casa é de 1886. Meu vô comprou em 1904. 
Foi o terceiro comprador [...]. Agora estou há 17 
anos de volta”. 

 
 

 

 Familiaridade 
 

 Proximidade 
com o centro 
da cidade 

MORADOR 
2 

“Eu estou desde 1980. Eu já trabalhava aqui num ateliê 
e aqui tinha uma casa para vender e eu já gostava 
daqui, do local. E vim pra cá e fiquei. Era um lugar 
totalmente isolado de tudo, mas totalmente dentro 
do centro da cidade, com todas as condições de 
condução, de locomoção, não é? Tanto é que depois 
de algum tempo eu não precisei mais de carro”. 

 

 Isolamento 
 

 Proximidade 
com o centro 
da cidade. 
 

 Facilidade de 
locomoção. 

MORADOR 
3 

“Eu tenho 35 anos que moro aqui, eu morava no Bairro 
de Fátima e fui transferida pra trabalho na Rua do Acre. 
Como meu bebê ainda estava pequeno, eu preferi ficar 
perto do trabalho que era mais fácil pra eu vir em casa 
na hora do almoço dar assistência, amamentar. O 
encantamento pelo morro também, que ele parece 
assim muito cidadezinha de interior, como eu vim 
do interior de Minas[...]. As pessoas na rua 
também, tudo tranquilo, conversando nas portas 
com as cadeiras do lado de fora. Isso tudo me 
levou à minha cidadezinha do interior. Eu falei 
assim esse é o lugar! [...]. O silêncio do morro, a 
vizinhança, né? Aqui todo mundo conhecia todo 
mundo, de pai pra filho, ia chegando, ia vivendo, ia 
conhecendo, estudando no mesmo colégio, nas 
mesmas escolas”. 

 
 

 Encantamento
. 
 

 Hospitalidade. 
 

 Tranquilidade 
 

  Saudosismo. 

 

O longo tempo de residência no Morro da Conceição indicado pelos moradores 

entrevistados permite que eles tenham propriedade suficiente para compartilhar suas 

percepções frente às transformações que o morro tem vivido. Afinal, são décadas 

convivendo com vários aspectos do lugar, que para muitos está se tornando ponto de 

interesse turístico, mas para eles continua sendo lugar de moradia. 

Quando questionados sobre os aspectos que os levaram a morar no Morro da 

Conceição, palavras como tranquilidade, familiaridade, isolamento, entre outras 

apareceram na fala dos entrevistados. Todas elas são características que podem ser 
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facilmente associadas ao morro, pois são as responsáveis por caracterizá-lo como um 

lugar de aspecto bucólico, ainda que localizado no meio de uma metrópole. Como 

visto no segundo capítulo, foram aspectos de natureza similar os responsáveis por 

darem início a ocupação do Morro da Conceição, com a construção do Palácio 

Episcopal, no século XVIII. Séculos depois nota-se que essas mesmas características 

continuam atraindo novos moradores 

Outro ponto que aparece na fala dos entrevistados é a proximidade do morro 

com o centro da cidade, a facilidade de locomoção. Estes mesmos aspectos, também 

apontados no segundo capítulo deste trabalho, induziram os trabalhadores que 

exerciam atividades relacionadas com o porto, ainda no século XVIII, a morarem no 

Morro da Conceição devido à proximidade do mesmo com o seu local de trabalho.  

Basicamente, o Morro da Conceição, devido ao seu perfil bucólico e residencial 

atraiu e continua atraindo moradores pelas mesmas características há mais de três 

séculos. 

 

Pergunta 2: Conhece o projeto “Porto Maravilha”? Como soube da existência do 

mesmo? 

 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 

MORADOR 
1 

“Eu tenho que falar que, como pintor, eu fui 
convidado para gravar um vídeo do lançamento 
do Porto Maravilha [...]. E no dia da inauguração. Eu 
estou dentro deste movimento” 

 Mídia 
 

 Divulgação 

MORADOR  
 
2 

“Houve algumas inserções antes desse trabalho, né? 
Com o Conde, que ele queria fazer modificações. A 
prefeitura interessada em financiar pra que a gente 
fizesse restauração. Só que nada disso aconteceu, 
né? E posteriormente veio o Porto Maravilha. Não 
houve uma interação entre o Porto Maravilha e os 
moradores, o que houve foi o “Oh! Vamos fazer” 
“Fizemos”. Chegaram, fizeram e pronto. Tanto é 
que tem muita coisa errada. Muita coisa feita 
errada. Tiraram todas as árvores que tinham na rua, 
para cimentar e fazer escadas que saem de um lugar 
para ir para lugar nenhum. Nós temos aqui o 
problema dessa subida. Nós tínhamos árvores ali, na 
curva, que as pessoas paravam ali embaixo, ficavam 
até conversando, até tomar folego para subir, né? 
Porque aqui tem muitos idosos e arrancaram 
simplesmente [...]. Muitas coisas foram feitas à 
vontade deles, com material de terceira” 

 
 
 
 
 

 Falta de 
diálogo 
 

 Imposição 
 

 Obras mal 
realizadas 

 

MORADOR 
3 

“Olha, eu soube pelos jornais e que ele veio 
chegando na Rua Jogo da Bola. Os buracos 
chegaram aqui em cima em primeiro lugar, né? A 
princípio era uma poeirada, uma buraca, muito 

 

 Mídia 
 

 Desordem 
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tumulto... Mas depois veio a recompensa, né? O 
calçamento legal, né? Ainda tem a desejar muito, 
mas está melhor do que antes. Agora eu acho 
recompensador, mas antes foi muita bagunça, 
muita bagunça”. 

 

 Recompensa 
 

 

Nesta pergunta, os entrevistados demonstraram ter conhecimento do projeto 

especialmente pela mídia. Como apontado por Sánchez (2001) e presente nas 

respostas dos entrevistados, a mídia possui um grande poder de informação, podendo 

ser estratégica para o poder público, quando tida como aliada. O mesmo pode ser 

aplicado às divulgações feitas por campanhas de marketing, por exemplo, que 

também exercem sua cota de influência sobre a percepção dos indivíduos. 

Em relação ao Porto Maravilha, é perceptível o alto investimento com a 

divulgação do projeto a fim de disseminar a ideia de espetáculo, das grandes 

transformações e de melhorias para a cidade. Todavia, como aparece na fala do 

MORADOR 2, houve uma imposição da vontade pública na região, não havendo 

diálogo direto com os moradores sobre o que seria feito, o que é um ponto negativo. 

Um projeto de tamanha envergadura como o Porto Maravilha propicia impactos 

igualmente amplos e, como apontado na pesquisa quantitativa, 46,7% dos 

respondentes disseram concordar totalmente que o Morro da Conceição esteja 

inserido nas mudanças ocasionadas pelo projeto. Logo, um espaço para ouvir os 

anseios da comunidade deveria ser aberto. Como tal feito não aconteceu, resta aos 

moradores, como aparece na fala do MORADOR 3, serem recompensados com a 

finalização completa das obras. 

 

Pergunta 3: Quais os principais benefícios e/ou malefícios que você, como morador 

(a), vê nessas mudanças na Zona Portuária? 

 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 
MORADOR 

1 
“Não há casa para alugar nem para vender. 
Valorizaram demais os prédios. Os donos dos 
prédios aumentaram demais o preço e dificultou. 
Quem pagava aluguel, muitos saíram fora 
porque não conseguiram pagar os aluguéis, 
que aumentaram”. 

 Valorização 
 

 Aumento do custo 
de vida 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 
MORADOR 

2 
“Olha, houve uma coisa que nós vamos ter 
que arcar com isso, uma valorização, né? 
Valorização é boa? Até que ponto? Então, 
hoje os aluguéis aqui subiram 
tremendamente, o preço das casas é um 
absurdo que não condiz com o bairro, né? 

 
 
 

 

 Valorização 
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Aqui moravam só o pessoal da Marinha, morava 
muito marinheiro. [...] tinha muito as casas de 
cômodos que os marinheiros moravam. Hoje em 
dia não dá mais. Marinheiro não tem condições 
de pagar R$1000,00 por um quartinho. Outro 
ponto é que quem mora aqui nem sempre tá 
afim de visita, né? E as pessoas que vem, 
vem para fotografar e, às vezes, a gente tá 
sentado dentro de casa, com a janela aberta 
e as pessoas enfiam a cara dentro da janela 
para fotografar. Então a gente não tem mais 
a coisa da intimidade que existia aqui onde 
todo mundo se conhece, colocava a televisão 
na porta pra ver jogo. Isso é o que acontecia. 
Já não acontece mais. Não dá. Aumentou 
muito o fluxo. Pra mim, que sou artista, tudo 
bem. Mesmo assim o pessoal vem pra ver. Não 
vem pra comprar. Vem por curiosidade. De 
benefício não mudou nada. Aqui era bem 
cuidado. Todo mundo cuidava das suas casas, 
da sua porta. Esse negócio de falar em 
revitalização...Isso daqui não morreu”. 

 Aumento do custo 
de vida 
 
 

 Realidades 
díspares 
 

 Postura do 
turista/visitante 
 

 Mudança no Estilo 
de Vida 
 

 Aumento do fluxo 
de visitantes 

 
 
 

MORADOR 
3 

“Olha, os malefícios são tantos e tão 
aguçados que a gente até esquece um pouco 
dos benefícios. A Perimetral, a gente condenou 
bastante, mas abriu uma frente que trouxe 
beleza pra região, né? Os museus... Só mesmo 
a parte histórica foi lembrada, mas isso é 
apagado com os barulhos que eles fazem na 
nossa cabeça, entendeu? Para o morador 
mesmo não tem tanto realce. Fica meio triste 
com a situação”. 

 Patrimônio 
histórico 
 

 Efeitos colaterais 
das 
transformações 
urbanas 

 

A valorização é uma das consequências de espaços que passam por grandes 

transformações urbanas e, como reflexo, há efeitos colaterais como a especulação 

imobiliária. Como evidenciam as falas do MORADOR 1 e do MORADOR 2, este é um 

fato que está ocorrendo no Morro da Conceição, influenciando o aumento dos preços 

dos aluguéis, o valor de compra das casas, além de intervir na mudança de antigos 

moradores para outros bairros pois os mesmos não conseguiram permanecer no 

morro dentro da sua realidade atual de custos mais altos.  

Cruzando-se as falas dos entrevistados com as respostas da pesquisa 

quantitativa, nota-se que há uma coerência tanto no que diz respeito às mudanças na 

Zona Portuária estarem mudando o estilo de vida no Morro da Conceição, no qual 

80% dos moradores mostraram-se totalmente de acordo, quanto no fato de o 

reconhecimento da Zona Portuária e, por consequência do morro, provocarem 

aumento no custo de vida. Nesta última, como visto, 100% dos moradores 
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respondentes se posicionaram totalmente de acordo. Episódios como estes tendem a 

desenvolver cenários de gentrificação, nos quais a população residente acaba sendo 

excluída da localidade e substituída por uma classe mais alta ao não conseguir arcar 

com os custos impostos pelos processos de requalificação urbana. 

Além do aumento do custo de vida, também foi apontado como malefício o 

aumento no fluxo de turistas e visitantes que, ao não se portarem de maneira 

respeitosa, deixam os moradores incomodados, o que também foi identificado na 

pesquisa quantitativa. 

Quanto aos benefícios, o MORADOR 3 cita os museus, ponto no qual a cidade 

ganhou dois novos atrativos culturais, além de realçar a parte histórica o que é de 

interesse para o turismo. 

 

Pergunta 4: Acredita que, com as obras do “Porto Maravilha”, houve a inserção da 

atividade turística/turistificação do Morro da Conceição? 

 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 

MORADOR 
1 

“Melhorou muito por causa nós aqui, os ateliês, né? 
[ ...] E agora, depois também que o morro foi 
divulgado. E nós fazemos parte do Projeto Mauá, 
que faz parte da divulgação da prefeitura, então 
costuma vir muita gente [...]. O Porto Maravilha pra 
nós, foi ótimo [...]. Eu tenho recebido muita gente 
de fora” 

 

 Divulgação 
 

 Chegada de 
turistas e 
visitantes 

 

MORADOR 
2 

“Aqui especificamente sim. Não só o turismo de 
fora, de quem vem de fora e que para com os 
navios aí embaixo, como do próprio povo que 
vive no Rio e que não conhece o Rio. Então, com 
essa divulgação toda, houve essa procura do 
local. Pessoas que querem comprar, pessoas que 
querem ver, que querem conhecer. Aumentou a 
quantidade de eventos. Tem muito evento, muito 
show, muita coisa. E têm muitas pessoas lá do 
Jogo da Bola (rua) que estão querendo se mudar 
porque não conseguem dormir mais. Porque a 
semana inteira tem shows”. 

 

 Turistas 
estrangeiros 
 

 Moradores de 
outros bairros 
 

 Divulgação 
 

 Eventos 
 

MORADOR 
3 

“Houve. Agora tem uns vinte (guias), de todos os 
tipos, sabendo contar a história ou não sabendo, 
trazendo só pelo lugar. Muito, muito grupo mesmo. 
Muita escola trazendo alunos pra cá. Toda hora” 

 Presença dos 
guias de 
turismo 
 

 Proposta 
educativa 

 

 

Nesta questão, os entrevistados posicionaram-se afirmativamente no que se 

refere à inserção do turismo na localidade, identificada sob a forma dos guias de 
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turismo, dos turistas estrangeiros e até mesmo dos próprios cariocas moradores de 

outros bairros que não conheciam o morro. A própria pesquisadora esteve em contato 

com estes “turistas na própria cidade” durante o último FIM (Fim de Semana do Livro 

no Porto), realizado no Morro da Conceição, quando um grupo de senhoras admirava 

a vista do alto do morro, encantas e surpresas pela paisagem do lugar, e disseram 

nunca terem estado lá, até lerem sobre o evento na coluna de um jornal e terem 

decidido visitar o morro, ou seja, os cariocas também estão gradualmente descobrindo 

a Zona Portuária. 

A presença dos guias de turismo demonstra que o trade se organizou a fim de 

atender a demanda de turistas que tem interesse em conhecer a região. Da mesma 

forma, a presença de grupos escolares conduz à relevância educativa que a história 

do morro e da Zona Portuária podem oferecer, indo de encontro ao percentual de 

respondentes que se posicionaram favoravelmente, 53,3%, ao investimento no 

turismo educativo/histórico da região. 

Os eventos na Região Portuária, cuja expansão tem sido percebida, também 

foram identificados como um dos fatores que influenciaram no aumento do fluxo de 

pessoas na Zona Portuária e no Morro da Conceição. 

Pode-se concluir, desta forma, que as obras do projeto Porto Maravilha foram 

significativas para o processo de turistificação do Morro da Conceição pois 

possibilitaram a aproximação dos indivíduos com a região. 

 

Pergunta 5: (Caso a resposta da pergunta 4 seja negativa). Gostaria que houvesse 

inserção da atividade turística? E de qual forma? 

 

Esta pergunta só seria respondida em caso de respostas negativas na questão 

quatro (4). Na ausência de respostas negativas para a pergunta anterior, não houve a 

necessidade de respostas para a questão cinco (5). 

Como pôde ser observado, os moradores identificam o processo de 

turistificação ao observarem a introdução de diferentes agentes sociais do turismo, 

como os guias e os próprios turistas. Além de identificarem, um aumento no número 

no fluxo de pessoas circulando pelo Morro da Conceição e suas redondezas. 

 

Pergunta 6: (Em caso de resposta positiva para a pergunta 4). Considera positiva a 

inserção do turismo para a localidade? 

 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 
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MORADOR 
1 

“As pessoas sobem e descem. Conhecem o morro. 
Para nós, artistas, eu acho que isso é bom porque 
nós ficamos mais conhecidos. E você vê meu livro 
com as assinaturas ali, essa semana, por exemplo, [...] 
já vieram dois ingleses, ontem dois americanos, um 
inglês com duas senhoras brasileiras junto. E já veio 
(sic) outras pessoas ontem e hoje. Quer dizer, então, eu 
tô sempre recebendo pessoas. Pra mim é importante 
porque eles olham meus trabalhos, escrevem, dão 
opinião no livro [...]. Eu acho muita vantagem porque 
vem franceses, vem ingleses. Vem muito aqui é da 
Holanda, da França, da Inglaterra [..]” 
 

 

 Fluxo de 
turistas/visitantes 
 

 Reconhecimento 
dos ateliês do 
Morro da 
Conceição 

MORADOR 
2 

“O turismo em si é positivo porque divulga lá fora, 
né? Há uma outra visão lá fora do que tem aqui. 
Porque aqui o bairro se assemelha muito a Portugal, 
a Itália, aos bairros antigos de lá, né? Porque este 
bairro foi feito por portugueses, então mostrar que tem 
um lugar que é legal. Isso eu acho bom como 
divulgação. Agora, para os moradores não altera 
muito. Altera sim essa questão da invasão. Só isso. 

 Posicionamento 
positivo diante do 
turismo 
 

 Características 
arquitetônicas de 
interesse turístico 
 

 Invasão 

MORADOR 
3 

“Ah, sei lá! Tanto faz. É uma beleza que existe aqui, 
né? Natural e também histórica, que eu gosto e seria 
bom mostrar pros outros também, né? Mas desde 
que eles não trouxessem a sujeira pra cá. As garrafas 
pet, os copinhos de Coca-Cola e tudo mais. E não 
ficasse fotografando dentro das janelas. Eles 
adoram tirar um retrato. Isso aí é ruim. O passar na 
rua não incomoda, né? Porque são pessoas que vem, e 
a gente vê que não são pessoas do mal, nem 
malandros, nem nada, né? Isso é bom e não me 
incomoda, desde que exista respeito pelos moradores”. 

 

 Patrimônio 
histórico  
 
 
 

 Respeito aos 
moradores 

 
 

 

Os entrevistados se mostraram positivos quanto ao turismo no Morro da 

Conceição desde que haja respeito por parte dos visitantes. 

O fato de o morro possuir características e bens patrimoniais que podem servir 

ao interesse do público, também foi enfatizado pelos moradores. Como pode ser 

observado pontualmente na fala do MORADOR 2 e do MORADOR 3, a paisagem 

aparece como um elemento atrativo e de importância. Primeiro, no fato do Morro da 

Conceição dividir similaridades estéticas com bairros de cidades lusas e 

posteriormente a paisagem está ligada aos bens patrimoniais encontrados no morro. 

De acordo com Cruz (2002, p.17) “As paisagens turísticas derivam da 

valorização cultural de determinados aspectos das paisagens, de modo geral, toda 

paisagem pode ser turística”. No caso do Morro da Conceição, o que antes era apenas 
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uma paisagem bucólica foi transformada pela valorização em uma paisagem atrativa 

para o turismo. 

 

Pergunta 7: O que pensa sobre a presença de novos agentes sociais, como os 

turistas, guias e visitantes, inseridos no cotidiano do Morro da Conceição? Identificava 

a presença dos mesmos antes das obras de reestruturação da Zona Portuária? 
 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 

MORADOR 
1 

“Eu fico com a janela aberta diariamente. Eu tô 
pintando e toca a campainha, aí eu venho ver. Às 
vezes nem tocam. Ontem [...] tinham duas 
senhoras e um senhor olhando. Disse: “Se 
quiserem entrar, eu mostro”. Eram um inglês e 
duas brasileiras [...]” 

 

 Presença dos 
turistas 
 

 Cordialidade 

MORADOR 
2 

“Sempre existiu (a presença dos agentes). Não 
com a mesma intensidade. E o guia que vem, ele 
não está interessado, por exemplo, nos ateliês. 
Ele está interessado em mostrar. Ele tem o tempo 
dele. Ele corre. Então não interfere tanto. Quando 
eles querem fazer um turismo diferente, fazer uma 
apresentação diferente, eles telefonam, avisam”. 

 

 Presença dos 
guias de 
turismo 

MORADOR 
3 

“Tem muitos (guias) simpáticos que gostam de 
mostrar a casa. Que a casa aqui é bem antiga, tem 
um estilo ainda, as paredes são de óleo de baleia. 
Eles já chegam e procuram pra levar os turistas, 
pra realmente mostrar esse jeito de construção 
antigo. E outros que nem se interessam. Olham mais 
pra rua, pra pedra de pé de moleque, esses negócios 
assim... Nem ficam olhando [...] O movimento 
mesmo começou mesmo com as obras. Antes 
ninguém conhecia. Nem taxista conhecia [...] O que 
veio com o Porto Maravilha foi de tráfico, veio de 
montão [...]” 

 

 Presença dos 
guias de 
turismo e dos 
turistas 
 

 Aumento de 
fluxo pós 
Porto 
Maravilha 

 

A aproximação do turismo com determinado território trará consigo os agentes 

sociais responsáveis pelo desenvolvimento do mesmo. Desde os trabalhadores 

diretos e indiretos, passando pelo trade, pelo poder público, a comunidade local, até 

chegar aos turistas.  

Segundo as respostas dos entrevistados, os próprios identificaram a presença 

destes agentes sociais no Morro da Conceição. É possível perceber também que, até 

então, não há conflitos diretos. É interessante para a atividade turística prezar pela 

manutenção de uma atmosfera cordial e respeitosa entre seus agentes sociais, a fim 

proporcionar um desenvolvimento harmônico do turismo. 
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Pergunta 8: Considera que a população pode se beneficiar com a atividade turística? 

De qual forma? 

 

 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 

MORADOR 
1 

“Claro, o Morro da Conceição é a princesinha 
do Porto Maravilha. É o último (morro) que 
restou da antiguidade[...]. Tem muita gente que 
sobe. Já tive vizinhos que tinham barracas para 
vender. Vender churrasco, vender outras 
comidas, mas a prefeitura tirou por causa das 
licenças. Tem muita gente querendo fazer 
comércio aqui[...] Com outros comércios, 
outras coisas para chamar a atenção do 
público, vem muita gente” 

 
 
 

 
 

 Benefícios 
econômicos 

MORADOR 
2 

“Vejo benefício nenhum. A menos que [...] 
aqui virasse um polo de cultura, onde as 
pessoas viessem para consumir a arte, 
cultura e essa coisa toda. Mas não é o caso”. 

 Desenvolvimento 
de polo cultural 
 

 Consumo da arte 

MORADOR 
3 

“Se beneficia em vendas, tá? Seja o sacolé, 
o picolé, a pipoca, o churrasco, que os 
nossos moradores agora têm nas portas, 
né? Um faz um sacolé, outro vende 
artesanato [...]. Alguns moradores que fazem 
lanches e oferecem nas portas das suas casas, 
né? Então beneficia”. 

 
 

 Benefícios 
econômicos 

 

A atividade turística é comumente vista pelo seu viés econômico, estando 

diretamente associada à possibilidade de geração de renda. As respostas dadas pelos 

entrevistados não fugiram deste perfil. Quando perguntados sobre quais benefícios 

poderiam ter com o turismo, as respostas envolvendo alguma forma de consumo 

prevaleceram. 

O MORADOR 2 indicou que a população poderia se beneficiar caso fosse 

criado um polo voltado para a cultura. Tendo em vista que o Morro da Conceição 

possui bens patrimoniais de interesse cultural e histórico, a presença dos ateliês dos 

artistas plásticos e está circundado por museus a ideia poderia ser de grande valia, 

se fosse de interesse público e dos demais interessados desenvolvê-la. 

Durante a entrevista com o MORADOR 1, ele salientou o crescente interesse 

de alguns indivíduos em abrir negócios no morro, a observarem o sucesso de bares 

do entorno como o Bar Imaculada, famoso na região do porto. Ele diz que “Agora o 

bar vive lotado, vive com filas. Isso não acontecia antes. Tem dias que as pessoas 

têm que esperar para conseguir uma mesa. Acho que se tivesse como, eles até 

abririam uma outra filial do Imaculada aqui no morro”. 
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O MORADOR 3 também indicou que pode haver benefícios econômicos, caso 

os moradores optem por vender comidas, bebidas ou artesanato para os turistas e 

visitantes. 

Não fugindo das estatísticas, nas respostas obtidas por meio dos formulários, 

65% dos respondentes também mostraram estar de acordo, ainda que parcialmente, 

que o turismo traz benefícios econômicos para o Morro da Conceição, enquanto 

apenas 16,7% discordaram totalmente. 

 

Pergunta 9: Para você, qual foi o marco principal que mudou a percepção sobre a 

Zona Portuária, e que começou a atrair um maior volume de pessoas? 

 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 

MORADOR 
1 

“Os ateliês do Morro da Conceição, no Projeto 
Mauá. Foram os artistas que começaram a mudar 
a região” 

 Presença dos 
ateliês 
 

 Projeto Mauá 

MORADOR 
2 

“Eu acho que na hora em que a imposição do 
que eles estavam querendo fazer era maior do 
que a nossa voz [...].  A realidade deles (governo) 
é uma. A realidade de quem mora aqui é outra [...]”. 

 

 Imposição do 
poder público 

MORADOR 
3 

“Eu acho que depois do MAR, né? Depois da 
inauguração do MAR e nas obras lá de baixo, 
tá? Por exemplo, o Cais da Imperatriz, o Jardim 
do Valongo, que começou logo no início das 
obras eles descobrindo subterrâneo uma 
história passada, principalmente dos negros[...] 
então isso chamou muita atenção, aguçou muito. 
Então, enquanto buraco na rua ainda, as pessoas 
já vinham pra ver como é que eram as pedras, o 
mar, até onde o mar vinha e tudo o que estava 
subterrâneo aí. E veio subindo por conta do Jardim 
do Valongo, por conta do quartel, do estilo das 
casas daqui de cima. Aí começou assim”. 

 

 Inauguração do 
MAR 
 

 Escavações 
 

 História 

 

A proposta desta pergunta era identificar quando exatamente os moradores 

compreenderam que um processo de transformações estava para ser iniciado. Como 

se pode notar, a percepção de cada entrevistado identificou um acontecimento 

diferente que teria dado início a esta atração provocada pela Zona Portuária. O 

MORADOR 1 associa esta nova fase ao Projeto Mauá, iniciado em 2002, durante o 

qual anualmente os artistas do Morro da Conceição abrem seus ateliês para receber 

o público. O MORADOR 2, por sua vez, se referiu à imposição do poder público sobre 

o Morro da Conceição e região para realizar as obras do Porto Maravilha. Já o 

MORADOR 3 relatou episódios como as escavações na Zona Portuária, em especial, 
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onde hoje se encontram vestígios do Cais do Valongo e da Imperatriz. Além de 

pontuar a inauguração do MAR como o grande marco de mudança para toda a região 

do porto. E, de fato, o MAR foi a primeira obra do projeto a ser inaugurada em 1º 

março de 2013.  

Há todo um passado que se buscou preservar, que deve continuar sendo 

cuidado e aproveitado. Santos (2001, p. 75), sobre a preservação das formas diante 

do movimento dinâmico da sociedade, escreve que: 

 
 
A cada mudança, fruto de novas determinações de parte da 
sociedade, não se pode voltar atrás pela destruição imediata e 
completa das formas da determinação precedente. Tal destruição não 
só é por vezes é indesejável e dispendiosa como ainda é de fato 
impossível. As rugosidades — formas remanescentes dos períodos 
anteriores — devem ser levadas em conta quando uma sociedade 
procura impor novas funções 

 
 

A própria estética do MAR, que pode remeter à conexão entre passado e 

presente, poderia ser utilizada como exemplo a ser seguido para os processos de 

transformação da Zona Portuária. 

 

Pergunta 10: Com as novas obras, considera o Morro da Conceição e a Zona 

Portuária reintegrados ao restante do centro do Rio de Janeiro? 

 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 

MORADOR 
1 

“Sim. Tinha uma música antiga que chamava assim 
Praça Mauá. Praça feia, mal falada. Mulheres da 
madrugada. Onde bobo não tem vez. Praça Mauá. 
Dos lotações do subúrbio. Lugar comum de distúrbio. 
Nos 30 dias do mês [...]. Quer dizer, facilitou muito. 
Aqui era muito ruim [...]” 

 
 

 Melhorias  

MORADOR 
2 

“O que ocorre é o seguinte, houve muita mudança. 
Pra quem mora aqui foi dificultado todo o acesso. 
Nós tínhamos ônibus que passavam aqui na Rio 
Branco, que hoje não passam mais. Tínhamos 
ônibus que passavam na rua do Acre, que hoje 
não passam mais [...]. De Copacabana pra cá, a 
gente tinha ônibus que parava na Praça Mauá, hoje 
não tem mais. Você pega um ônibus hoje aqui na 
Praça Mauá pra chegar na Cinelândia é 40 minutos. 
Facilitou? Não. Até agora não [...]. Você não tem 
nada. É tudo para o futuro”. 

 
 

 Dificuldade de 
acesso 
 

 Cortes de linhas de 
ônibus 
 

 Provisões futuras 

MORADOR 
3 

“Com certeza! Aqui era esquecido, abandonado, 
sujo, tudo velho e agora não. Agora está mais 
bem cuidado e existe bastante visitação e 
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interação entre outros bairros e aqui. Porque aqui 
não se via, não se vinha, não se construía casa 
nenhuma. Era tudo quebrou, deixa quebrado. Você 
vê que as casas aqui na Prainha só têm o esqueleto 
de tanto abandono. Não tinha cuidado. Não era 
valorizado, eu vou reformar isso aqui pra quê? [...]. 
Ainda tem muita coisa a ser feita. Falta a visão dos 
empresários” 

 

 Reintegração 
 

 Esquecimento 

 

Com o fim do período áureo das atividades portuárias e com a expansão da 

economia carioca voltada para outras frentes, a Zona Portuária entrou em um período 

de decadência e esquecimento, conforme explicado no capítulo dois deste trabalho. 

Atualmente, com o Porto Maravilha, houve novas mudanças na relação entre a região 

do porto e o restante da cidade. 

Desta forma, esta questão buscou compreender se os moradores percebiam 

tal reintegração ou não. Apenas o MORADOR 2 se posicionou contrariamente, 

indicando o corte de linhas de ônibus e a atual demora em trajetos de curtas distâncias 

devido às obras no centro da cidade como fatores que impossibilitavam a nova 

integração. 

Por outro lado, o MORADOR 1 e o MORADOR 3 demonstraram estar 

satisfeitos, neste quesito, com as novas dinâmicas urbanas. A música (em itálico) 

cantada pelo MORADOR 1 para a pesquisadora durante a entrevista apresenta a 

Praça Mauá que ele havia conhecido décadas atrás, quando ela era mal vista. A má 

fama da Praça Mauá a acompanhou até pouco tempo atrás. Atualmente, totalmente 

restaurada e remodelada a praça alcançou novo status ao ser endereço dos dois mais 

recentes museus da cidade. 

 

Pergunta 11: Acredita que a permanência dos atuais moradores está inserida nos 

planos de reestruturação da Zona Portuária? 
 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 
MORADOR 

1 
“Eu acho que o progresso...Você não pode 
parar o progresso, não é? Quer dizer, hoje, 
nós estamos aqui, os que vieram antes de mim 
[...]. Depende, né? Uns morrem, outros saem 
porque o aluguel é caro. Porque aqui você 
desce o morro e você tem condução para 
qualquer lado do Rio de Janeiro que você 
queira ir. Então a maioria vem morar aqui, 
vinha morar aqui no morro por isso. Não é 
porque gostasse do morro [...]. Mas nisso 
que um outro sai, um outro vem. E vem já 
sabendo como é que é o morro. Chegou uma 

 
 

 Progresso 
 

 
 
 

 Aumento do custo 
de vida para os 
antigos moradores 
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vez um argentino que queria comprar uma 
casa, que fosse da época dos avós, mas que 
ninguém tivesse mexido em nada, tudo 
conforme era antigamente[...]. Veio (gente) até 
de São Paulo. Uma senhora que é pintora lá [...] 
queria alugar uma casa para fazer um ateliê 
aqui nesse local. Então, quer dizer, uns 
crescem, outros morrem, outros casam, outros 
têm filhos, outros vão morar, outros saem 
porque são mais pobres, saem porque são 
mais ricos [...]” 

 
 

 Vinda de novos 
moradores 

MORADOR 
2 

“Não. O que vai acontecer é o seguinte, a 
especulação imobiliária vai tornar esse 
bairro na joia do centro da cidade [...]. A 
minha casa vale, vamos dizer, 300 (mil). 
Camarada chega aqui e oferece 1 milhão. Você 
não vai vender? Vai. E aí sai daqui, e aí 
constrói, ou cria restaurantes. Cria coisas de 
interesse pra trazer público pra cá e fica por 
isso mesmo. Por exemplo, a quantidade de 
idosos que moram aqui são pessoas que os 
avós nasceram aqui. Essa garotada nova que 
tá vindo, que continua morando nessas casas, 
na hora que apertar o bolso, vai sair. Não vai 
ter mais identidade do Morro da Conceição. 
Mas a gente tem que entender que é o 
processo. Infelizmente, é o processo [...]. Se 
você tem uma firma que ganha milhões com 
o que faz, você teria interesse em pensar 
nessa população? Não. Não vai pensar”. 

 
 
 
 

 Especulação 
Imobiliária 

 

 Perda da 
identidade 

 
 

 Interesses 
político-privados 

MORADOR 
3 

““Olha, a princípio assustou muito, e muitos 
moradores já foram embora, entendeu? 
Principalmente pelo barulho, a 
movimentação da rua. Tem muita casa aí 
vendendo por preços absurdos. Aqui era 
um sossego absurdo e o negócio virou de 
um jeito tal que assustou. Mas eu, por 
exemplo, moro aqui há 35 anos e não gostaria 
de mudar. Isso aqui é muito bom de se morar, 
é perto de tudo! Desceu (o morro) e você tem 
metrô, tem loja, tem ônibus, tem médicos [...]. 
Não me interessa mudar daqui. E acho que se 
afugentassem o tráfico e o barulho.... Poxa, não 
tem lugar melhor para se morar. Não tem. Não 
tem. É muito perto de tudo que a gente quer”. 

 

 Mudança 
 
 

 
 

 

 Preços Absurdos 

 

Esta pergunta foi inserida na pesquisa para que se obtivesse a percepção dos 

moradores quanto à possibilidade de a Zona Portuária sofrer um processo de 

gentrificação. Como explicado anteriormente, e também exposto na fala dos 

moradores, as transformações urbanas da região estão requalificando a mesma, o 

que leva a valorização do espaço, que pode desencadear processos nos quais os 
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atuais residentes de classes mais baixas são gradualmente pressionados pelo novo 

patamar econômico estabelecido, até serem excluídos e substituídos por uma classe 

mais alta. 

O MORADOR 1, como pode ser constatado, considera tais possíveis mudanças 

como algo natural e consequência da vinda do progresso. Por sua vez, o MORADOR 

2, observa que a especulação imobiliária transformará a Saúde em um bairro 

altamente valorizado, caracterizando a não permanência dos atuais moradores como 

parte do processo “Infelizmente”, nas palavras dele. O mesmo morador ainda chama 

atenção para outro ponto, a perda da identidade do Morro da Conceição, em especial, 

com a saída dos moradores mais antigos. As respostas dos formulários indicaram que 

76,7% dos respondentes moram no morro há mais de uma década, alguns viveram lá 

a vida inteira. Logo, a identidade do Morro da Conceição está entrelaçada a identidade 

dos moradores, pois são eles os responsáveis por dar tônica ao lugar. São eles que 

ao viverem o cotidiano e criarem laços afetivos com o morro e entre si transformaram 

o morro em lugar, o que só pode ser realizado quando um elo é formado 

(RODRIGUES, 1997). 

Para os moradores que se veem deslocados e obrigados a deixar seu local de 

moradia, a situação é sempre mais dramática. Os mesmos têm que deixar para trás a 

estabilidade, a comunhão da vida que tinham antes para se inserir em um outro 

espaço, com novas regras, onde possivelmente enfrentarão dificuldades para se 

habituar (SANTOS, 2001). 

De acordo com as observações do MORADOR 3, vê-se que alguns moradores 

já optaram por deixar o bairro, não apenas pela questão econômica, mas por não se 

habituarem as mudanças da região que trouxeram grande incômodo. Este morador 

também percebeu o aumento dos preços das casas no Morro da Conceição. Por fim, 

o entrevistado conclui sua fala tecendo elogios sobre o local, dizendo que não gostaria 

e que não é do seu interesse ter que se mudar, mostrando seu apego pelo morro. 

 

Pergunta 12: Qual a sua opinião quanto às ações dos órgãos públicos e privados na 

Zona Portuária e, especialmente, no Morro da Conceição? 

 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS CHAVE 

MORADOR 
1 

“Pararam as obras todas. Não fizeram [...].  Pra 
nós, importa que fique bom, né? Que o 
resultado seja bom. Hoje vem mais gente. Meu 
trabalho é mais admirado do que antigamente. 
Quer dizer, antes não vinha ninguém” 

 
 

 Término das 
obras 
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MORADOR 
2 

“Na minha concepção, é tudo maquiagem. As 
obras que foram feitas é maquiagem. E é uma 
maquiagem que eles fizeram e não cuidam. 
Fizeram e foram embora ninguém é responsável 
[...]. Eu acho que é interesse político, financeiro. 
A única coisa que não existe é o amoroso”. 

 “Maquiagem” 
 

 Interesse 
político 

 

 Interesse 
financeiro 

 

MORADOR 
3 

“Botaram tudo subterrâneo, a luz, a água... Quer 
dizer, botou não, né? Fizeram os buracos. Porque 
até hoje, nada. Não mudou nada [...] E aqui, o que 
chama a atenção? É o estilo das casas. Né? 
Antigas. Aí eles vêm e colocam um monte de 
postes em frente à casa, furam buraco de qualquer 
jeito em frente à sua casa. Então, quer dizer, aquilo 
que era uma beleza natural tá tudo mexido, tudo 
esburacado. É um trabalho mal feito. Só 
fachada”. 

 
 
 

 

 Obras mal 
executadas 

 

Para que se tenha um bom desenvolvimento da atividade turística é necessário 

que haja o comprometimento tanto do setor privado quanto do setor público. O poder 

público, em especial, tem grandes responsabilidades junto à população local e aos 

turistas. 

No que se refere ao Morro da Conceição, percebe-se na fala de todos os 

entrevistados a indignação frente aos problemas mal resolvidos, as obras mal 

executadas e aos interesses que, de forma alguma, se voltam para a população. 

A fala do MORADOR 3 evidencia o seguinte “É só fachada”, o que remete à 

questão da imagem, fator de relevância para o poder público e para qualquer destino 

turístico que se preze. No entanto, possuir uma boa imagem e manter as aparências 

são situações distintas. Sabe-se que uma boa imagem pode ser determinante na 

atração de turistas ou de novas parcerias, por exemplo. Entretanto, a população local 

pode possuir outras necessidades, o que é evidente no caso do Morro da Conceição. 

Se não fossem os relatos dos entrevistados não seria possível saber sobre as 

obras da rede elétrica que não foram finalizadas, dos problemas com a rede de esgoto, 

a qual, segundo o relato do MORADOR 2, durante as obras de urbanização do morro, 

desencadeou em um novo problema, pois os funcionários não sabiam que em casas 

antigas como as situadas no Morro da Conceição, o sistema de esgoto passa pelo 

fundo das casas e não pela frente: “Não sabiam nem que o esgoto passa no fundo 

das casas. Fizeram o esgoto aí no centro. E hoje, a minha preocupação é que tenha 

o esgoto que eles fizeram, vazando”.  
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A aparência das casas também foi outro ponto abordado pelo MORADOR 2. 

Segundo ele, há uma imposição da prefeitura para que as fachadas das casas sigam 

um certo padrão de cor “Eles queriam que eu mudasse a cor das minhas portas e 

janelas de azul pra marrom. Sabe, eles não dão dinheiro, não dão incentivo, não fazem 

absolutamente nada e querem ainda exigir que a coisa aconteça da maneira deles”.  

Ter uma boa imagem, de fato, é positivo, mas também se torna necessário que 

esta mesma imagem venha acompanhada de ações que ambicionem a real qualidade 

de vida dos moradores. Afinal, imagens por si só não se sustentam. 

 

Pergunta 13: O que você pensa sobre o destino da Zona Portuária e, 

consequentemente, do Morro da Conceição quando o projeto “Porto Maravilha” estiver 

completamente executado? 

 

MORADOR RESPOSTAS PALAVRAS 
CHAVE 

MORADOR  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Minha filha, eu acho que o nome já diz, é 
maravilhoso. É o que eu falei, né? É ser a favor do 
progresso. É brasileiro. É no Rio de Janeiro, mas é 
Brasil. Então o que tiver de bom aqui vai para o mundo 
todo, e lá vai saber que o Brasil não é mais só 
macumba e carnaval [...]. Porto Maravilha, que seja 
maravilha mesmo, funcionando. Deus queira que eu 
ainda viva até lá pra eu poder enxergar o que vai ser 
do Rio de Janeiro nesse pedaço dessa praça [...]. O 
que aconteceu agora já vem um monte de gente, 
bastante gente [...]. O Porto Maravilha estando 
pronto, e acabar o Morro da Conceição (obras da 
urbanização) e eles botarem esses fios e essa 
fiação toda embutida e apoiar mais a arte, eu acho 
que vai ser maravilhoso”. 

 
 

 Progresso 
 
 
 
 

 Maravilhoso 
 

MORADOR 
2 

“Eu sou surrealista. Então, como surrealista, eu 
viajo. Na maionese (risos). Eu não sei. Eu não sei 
se eu gostaria de participar disso. Eu tenho as 
minhas dúvidas. Mas eu vejo alguma coisa caótica, 
né? [...]. O que que é na realidade esse projeto 
todo? É uma coisa surreal! É surreal [...]. Num 
corredor onde nós temos mar e montanha. Você não 
tem pra onde fugir. Ou é morro ou é mar. Vai criar um 
corredor absurdamente louco [...]. Milhões de pessoas 
andando. Que fluxo um bondinho (VLT) daqueles vai 
dar para milhões de pessoas circularem? [...] 
Recursos?  A baía não foi limpa e nem vai ser com a 
quantidade de esgoto que vai entrar [...] E eletricidade? 
Onde vai arrumar eletricidade para manter tudo isso? 
Pensa-se muito na beleza, na maquete. É linda a 
maquete. É linda. Mas a parte prática é totalmente 
diferente”. 

 

 Dúvidas 
 
 
 
 
 

 Caos 
 
 

 Surreal 
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MORADOR 
3 

“Nem é penso. É um sonho, né? Que satisfaça todo 
mundo nas exigências nossas como moradores, 
que é o silêncio e o tráfico. Que flua legal o trânsito, 
né? O bonde (VLT) que estão colocando, e as obras 
acabem e que tenha uma Praça Mauá linda e 
maravilhosa sem nenhum problema como é o 
projeto. Por que a gente ainda fala nisso como um 
sonho? Porque tem muita coisa errada, entendeu? 
Tem muita coisa pra retornar e fazer”. 

 
 
 
 

 Sonho 

 

As respostas para esta pergunta envolveram palavras como dúvida, sonho e 

maravilhoso. Os entrevistados dividiram opiniões. Segundo observações da 

pesquisadora, durante as entrevistas com o MORADOR 2 e o com o MORADOR 3 

ambos deram longos suspiros antes de responderem a esta pergunta. Nota-se o 

anseio por ver o projeto terminado digno da sua representação em maquete e das 

promessas feitas, mas como as obras ainda não estão finalizadas sobram dúvidas. A 

própria experiência dos moradores entrevistados diante das obras de urbanização mal 

acabadas no Morro da Conceição podem ter influenciado na incerteza quanto aos 

rumos do projeto. 

O MORADOR 1, por outro lado, demonstrou grande entusiasmo diante do que 

as obras completamente finalizadas podem trazer de retorno para o Rio de Janeiro. 

Nas palavras dele “É ser a favor do progresso”, no entanto ele salientou sobre a 

importância do término das obras no Morro da Conceição. 

Analisando as respostas dos entrevistados e de acordo com as observações 

da pesquisadora, pode-se dizer que o destino da Zona Portuária está em construção, 

assim como do Morro da Conceição. Como mencionado, ainda resta muito a ser 

concluído e, no meio do caminho, há um grande evento, as Olimpíadas do Rio de 

Janeiro, cujo resultado pode determinar se haverá ímpeto do poder público e da 

iniciativa privada em finalizar tudo o que foi iniciado ou não. 

Espera-se para o bem não apenas dos moradores do Morro da Conceição, 

objeto de pesquisa deste trabalho, mas também de todos os moradores da cidade do 

Rio de Janeiro, que as obras sejam concluídas com êxito, com a finalidade de 

promoverem o crescimento e desenvolvimento buscados. Se os moradores ganharem 

uma cidade melhor, os turistas com certeza também serão beneficiados. 

Por fim, a análise conjunta dos dados coletados por meio dos formulários e das 

falas das entrevistas permite concluir, segundo as observações da pesquisadora, que 

a atividade turística está presente no Morro da Conceição, e que a posição dos 
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moradores diante deste fato é positiva, por mais que certas questões apresentem 

discrepâncias, o que pode estar associado ao fato do turismo ser um elemento 

relativamente novo, ainda em desenvolvimento e que não aponta para um 

direcionamento certo naquela localidade. 

Fato é que, o Morro da Conceição inserido neste contexto de transformações 

urbanas e pelas qualidades que possui, tende a continuar captando a atenção de um 

número cada vez maior de pessoas, por mais que este, atualmente, se mostre como 

um movimento contrário ao desejo dos moradores como pode ser observado nos 

resultados da pesquisa quantitativa. Conclui-se, pelo ponto de vista da pesquisadora, 

que a solução para esta problemática seria o planejamento e monitoramento contínuo 

da expansão da atividade turística no morro, por meio da sensibilização de todos os 

agentes sociais envolvidos nesta questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso buscou apresentar a percepção dos 

moradores do Morro da Conceição frente ao processo de turistificação que lá tem se 

desenvolvido, a partir da análise feita com a aplicação de formulários, a realização de 

entrevistas e a observação assistemática da pesquisadora. 

Por meio deste estudo foi possível entender vários aspectos referentes à 

inserção do turismo no Morro da Conceição, que gradativamente desponta como um 

verdadeiro território turístico ao chegar ao conhecimento de turistas e moradores do 

Rio de Janeiro, que até então não associavam a imagem da Zona Portuária elementos 

como lazer, cultura ou turismo. Pois esta região sempre teve sua imagem atrelada aos 

usos do período escravocrata e ao desenvolvimento das atividades do porto 

exclusivamente (MELLO, 2003; ZYLBERBERG, 1996). 

Também foi possível compreender que o processo de turistificação do Morro 

da Conceição iniciou-se a partir da reestruturação promovida pelo projeto Porto 

Maravilha, ou seja, a turistificação é uma consequência direta das melhorias de um 

espaço urbano que, como visto, é de grande valia para o turismo. Tais melhorias 

auxiliam não apenas no incremento da atividade turística, mas também no aumento 

das atividades ligadas aos negócios e ao comércio, uma vez que a região tem elevado 

o seu potencial gradualmente. 

De fato, antes da existência do projeto, o patrimônio do Morro da Conceição, 

que hoje é tido como atrativo histórico e turístico, a exemplo do Jardim Suspenso do 

Valongo e da Igreja de São Francisco da Prainha, encontravam-se em completo 

estado de deterioração. Não havia o que visitar, exceto os ateliês. Era parte da 

memória da cidade desaparecendo por falta de cuidado e investimento público. 

Entretanto, em vias de sediar dois grandes eventos, a Copa do Mundo de 2014 e as 

Olimpíadas de 2016, o poder público do Rio de Janeiro em consonância com a 

iniciativa privada detectou a oportunidade de promover uma grande transformação 

urbana na Região Portuária, assim como outras cidades ao redor do mundo já haviam 

feito anteriormente. Foi este fato que deu início as mudanças no Morro da Conceição. 

Em uma dinâmica que perdura desde o início da sua história, como apontado 

no segundo capítulo deste trabalho, o que acontece embaixo, nas proximidades do 

porto provoca automaticamente reflexos no Morro da Conceição, como pode ser 

observado atualmente. 
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A reestruturação urbana promoveu uma nova imagem para a Zona Portuária e 

para o Morro da Conceição, o que gerou um ponto positivo quando se fala em turismo: 

atratividade. Como visto, o turista é um consumidor de imagens e, atraídos pelas 

imagens criadas, turistas e visitantes têm se aproximado da região, o que pode ser 

comprovado pelos dados obtidos na pesquisa quantitativa e também pela fala dos 

entrevistados que têm percebido um maior número de pessoas, incluindo agentes 

sociais do turismo, como os guias e os próprios turistas, no morro e na Zona Portuária 

como um todo. 

É preciso também atentar para o fato de que o Morro da Conceição, mesmo 

com seu feitio residencial se encontra inserido na malha urbana de uma grande 

cidade, o Rio de Janeiro. Como apresentado no primeiro capítulo, uma das 

características do espaço urbano é a mudança constante. Se o espaço muda, ainda 

que seja a partir de uma ação verticalizada do poder público, a sociedade que vive em 

tal espaço, se adéqua e também muda. Pois, no final, um reflete o outro. 

Com esta pesquisa também foi possível perceber que os moradores se 

mostraram positivos quanto à utilização do espaço do Morro da Conceição pela 

atividade turística, desde que haja bom senso e que não se sintam invadidos em seu 

lugar de moradia. Eventos como o Projeto Mauá e o FIM, realizados uma vez ao ano 

e idealizados pelos próprios moradores, evidenciam que o morro se apresenta como 

um lugar hospitaleiro e interessado em ser visitado. No entanto, os mesmos 

moradores também se mostraram reticentes no que se refere à chegada de mais 

turistas ou visitantes. 

Pode-se observar que a Zona Portuária, a cada novo atrativo inaugurado, tem 

recebido um número cada vez maior de pessoas. É possível que esta premissa 

continue pelos próximos anos, abrangendo, inclusive, o Morro da Conceição, que 

deve acompanhar a chegada de mais turistas e visitantes, e este é um fato inerente à 

vontade dos moradores. Como apontado por Knafou (1996), os turistas são fugidios, 

não sendo possível controlar seus deslocamentos pelo espaço. Tal fato torna 

necessária a realização de um planejamento para que os usos pelo turismo não 

ocorram de forma descomedida, provocando efeitos que possam afetar 

demasiadamente o cotidiano no Morro da Conceição.  

É sabido que uma das principais características do produto turístico encontra-

se na sua fixidez, na qual os que desejam consumir seja os seus territórios, seja os 

seus produtos ou atrativos devem ir ao encontro do destino escolhido, o que remete a 
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uma das funções básicas do turismo que é gerar o encontro entre os indivíduos da 

sociedade receptora e emissora (CRUZ, 2002). É válido salientar que tal encontro 

ocorre, como no caso do Morro da Conceição, sobre um território atualmente turístico, 

mas no qual havia anteriormente uma organização sócioespacial preexistente que 

deve ser respeitada ao máximo, a fim de promover uma coexistência pacífica entre 

moradores e turistas. 

Quantos aos objetivos específicos, a pesquisadora aponta que por meio desta 

pesquisa não foi possível avaliar se há alguma forma de desenvolvimento local 

vinculada atualmente ao turismo, mas conclui que o turismo pode ser usado como 

uma ferramenta para o desenvolvimento, principalmente, de ações voltadas para as 

áreas da cultura e da educação, podendo também causar impacto positivo de cunho 

econômico para os moradores que vejam o turismo como uma possibilidade de 

crescimento. No entanto, este é um fator que pode ser analisado por pesquisas futuras 

que se debrucem sobre o mesmo objeto de estudo. 

A pesquisadora também conclui que a inserção do turismo pode mudar sim a 

realidade do objeto estudado caso seja realizado de forma planejada.  Ao se continuar 

a inserção do turismo de forma desorganizada, o Morro da Conceição tende a perder 

uma das características que o afamam que é justamente seu perfil bucólico. Este fato 

não seria interessante para nenhum dos agentes sociais envolvidos no processo. 

Os demais objetivos específicos, tais como verificar se os moradores do Morro 

da Conceição notavam a inserção do turismo e como, se as atuais transformações 

urbanas contribuíram para este novo processo e se isso alterava a relação dos 

moradores com o morro puderam ser analisados com os resultados dos formulários e 

as entrevistas. 

A pesquisadora conclui que a natureza residencial do Morro da Conceição e a 

aproximação do turismo, não precisam ser fatores excludentes, partindo do princípio 

que os próprios moradores mostraram-se, em sua maioria, receptivos ao fomento do 

turismo, almejando inclusive uma possível movimentação econômica no morro. Ela 

destaca, no entanto, que a turistificação deste lugar exige que um planejamento seja 

feito dado às suas próprias peculiaridades estruturais. A promoção de um turismo 

massificado, que pode ser impulsionado devido à proximidade do morro com o Píer 

Mauá, grande receptor de turistas que chegam por meio dos cruzeiros, por exemplo, 

não seria proveitoso para nenhuma das partes.  
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Vale destacar que seria interessante que os moradores, construtores da 

identidade do Morro da Conceição e maiores afetados neste processo de 

turistificação, se apropriassem desta nova dinâmica social e urbana para dialogar e 

decidir como o turismo deve ocorrer na localidade. Pois, apenas por meio do 

entendimento do que este fenômeno representa e da compreensão do que é a 

turistificação pela qual o morro está passando, torna-se possível empoderar a 

população local a fim de que ela participe ativamente no processo de tomada de 

decisões. 

Como visto, a turistificação do Morro da Conceição ainda está em 

desenvolvimento, faltando muitos fatores para serem vistos e revistos, o que pelo lado 

positivo significa que, por ainda não estar cristalizado, pode ser modelado para melhor 

atender aos interesses de moradores e turistas.  

O Morro da Conceição, apesar de impor algumas dificuldades, é um campo de 

estudos riquíssimo para diversas áreas do conhecimento. Desta forma, a 

pesquisadora indica que estudos futuros, principalmente ligados ao turismo, voltados 

para o mesmo objeto de estudo sejam feitos, com o intuito de identificar se 

transformações sociais, econômicas, culturais, entre outras ocorrerão no local. 

Por fim, se o processo de turistificação Morro da Conceição for desenvolvido 

levando em consideração os interesses da comunidade e respeitando-se os limites do 

local, a cidade do Rio de Janeiro terá um novo espaço turístico que tenderá a se 

desenvolver de forma sustentável, prezando pela qualidade de vida dos seus 

moradores em primeiro lugar. Desta forma, o Morro da Conceição, lugar tão cheio de 

história e com uma estética tão encantadora poderá continuar fascinando por muito 

tempo os sentidos de turistas, visitantes e moradores. 
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APÊNDICE A — Formulário aplicado aos moradores 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF              Faculdade de Turismo e Hotelaria 
Morro da Conceição/Pesquisa sobre a percepção do morador                         
1.  Data: _____/________                         Local de Coleta: ___________________ 

2.  Sexo: (  ) Masculino   (   ) Feminino 

3. Quantas pessoas moram na sua casa, incluindo você? _____________ 

4. Estado Civil: (  ) Casado  (  ) Divorciado  (  ) Solteiro  (  ) Viúvo   (  ) Outros  

5. Faixa Etária: 

(  ) 15 a 18 anos  (  ) 19 a 25 anos  (  ) 26 a 34 anos   (  ) 35 a 50 anos  (  ) 51 a 65 anos  (  ) Acima de 65 anos 

6. Escolaridade:  

(  ) Ensino Fundamental   (  ) Ensino Médio    (  ) Ensino Superior    (  ) Pós Graduação         (  ) Sem Escolaridade               

7. Ocupação Principal: _______________________ 

8. Renda Familiar:  

(  ) Até R$ 788,00 (1 Sal. Min)                                                                             (  ) Acima de R$ 7.881,00 (Acima de 10 Sal. Min) 

(  ) De R$ 789,00 a R$1.576,00 (1 a 2 Sal. Min)                                                 (  ) Sem renda   

(  ) De R$ 1.577,00 a R$3.940,00 (2 a 5 Sal. Min)                                              (  ) Não quero responder 

(  ) De R$3.941,00 a R$ 7.880,00 (5 a 10 Sal. Min)                      

9. Tempo de Residência no Morro da Conceição:  

(  ) Menos de 3 anos (  ) Entre 3 e 5 anos (  ) Entre 5 e 10 anos (  ) Mais de 10 anos 

10. Sobre o Morro da Conceição, marque UMA opção para cada item abaixo: 

 Ótimo Bom Ruim Péssimo Não 
soube 

Sinalização Turística      

Estado de Conservação do Patrimônio Material do morro (Igrejas, Jardim 
Suspenso do Valongo, entre outros) 

     

Acesso ao Morro da Conceição      

Segurança      

Limpeza      

Facilidade de locomoção no espaço do Morro da Conceição      

11. Percebeu aumento de pessoas visitando o Morro da Conceição após o início do Porto Maravilha? (  ) Sim (  ) Não 12. 

Sobre o Morro da Conceição, marque UMA opção para cada afirmação abaixo: 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Indiferente Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Não sei  
Avaliar 

Não 
Respondeu 

As mudanças na Zona Portuária estão afetando o estilo 
de vida no Morro da Conceição.  

       

Acredita que o turismo é uma atividade presente no 
Morro da Conceição 

       

O Morro da Conceição está inserido nas mudanças 
ocasionadas pelo projeto Porto Maravilha 

       

O turismo é uma forma de atrair maior visibilidade para o 
Morro da Conceição 

       

O turismo é positivo para a economia do Morro da 
Conceição 

       

O Morro da Conceição tem capacidade de lidar com um 
grande fluxo de turistas/visitantes 

       

A chegada de mais turistas/visitantes é benéfica        

O reconhecimento da região e, por consequência, do 
Morro da Conceição provoca aumento do custo de vida. 
Ex: aluguel, aumento dos preços no comércio local, etc. 

       

A inserção do Morro da Conceição em variados roteiros 
turísticos é benéfica 

       

A presença dos turistas/visitantes incomoda os 
moradores 

       

O turismo pode auxiliar na valorização do patrimônio 
presente no Morro da Conceição 

       

A presença dos turistas/visitantes provoca a diminuição 
da qualidade de vida dos moradores 

       

As mudanças no entorno da localidade, provocadas pelo 
projeto Porto Maravilha, tem atraído novos moradores 

       

O turismo está beneficiando o Morro da Conceição        

O poder público deveria investir mais no turismo 
histórico/educativo da região 

       

O número de turistas/visitantes no Morro da Conceição 
deve aumentar nos próximos anos 

       

A reurbanização da Zona Portuária atraiu um maior 
número de pessoas curiosas em conhecer o Morro da 
Conceição 
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APÊNDICE B — Tabulação dos dados dos moradores 

 
1. GÊNERO DOS MORADORES ENTREVISTADOS 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Masculino 13 21,7 
Feminino 47 78,3 

TOTAL 60 100,0 

 

2. NÚMERO DE PESSOAS QUE MORAM COM O ENTREVISTADO, INCLUINDO-O 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

1 6 10,0 
2 18 30,0 
3 17 28,3 
4 15 25,0 
5 5 5,0 
6 1 1,7 

TOTAL 60 100,0 

 

3. ESTADO CIVIL DOS MORADORES ENTREVISTADOS 
 Valor Absoluto Valor Relativo 

Casado 34 56,7 
Divorciado 5 8,3 
Solteiro 13 21,7 
Viúvo 8 13,3 
Outros 0 0 

TOTAL   60 100,0 

 
4. FAIXA ETÁRIA DOS MORADORES ENTREVISTADOS 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

15 a 18 2 3,3 
19 a 25 6 10,0 
26 a 34 4 6,7 
35 a 50 17 28,3 
51 a 65 22 36,7 
Acima de 65 9 15,0 

TOTAL 60 100,0 

 

5. NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS MORADORES ENTREVISTADOS 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Ensino Fundamental 6 10,0 
Ensino Médio 26 43,3 
Ensino Superior 24 40,0 
Pós Graduação 4 6,7 
Sem Escolaridade 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 
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6. OCUPAÇÃO PRINCIPAL DOS MORADORES ENTREVISTADOS 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Doméstica 2 3,3 
Professor (a) 3 5,0 
Aposentado (a) 10 16,7 
Estudante 5 8,3 
Arista Plástico (a) 3 5,0 
Vendedor (a) 3 5,0 
Comerciante 2 3,3 
Enfermeira 1 1,7 
Agitador Cultural 2 3,3 
Revendedora 1 1,7 
Manicure 1 1,7 
Bordadeira 1 1,7 
Marceneiro 1 1,7 
Eletricista 1 1,7 
Garçom 2 3,3 
Design de Moda 1 1,7 
Microempresário 2 3,3 
Borracheiro 1 1,7 
Gerente de Bar 1 1,7 
Guia de Turismo 2 3,3 
Músico 3 5,0 
Pintor 1 1,7 
Desempregado (a) 1 1,7 
Funcionário Público 3 5,0 
Advogado 1 1,7 
Dona de Casa 4 6,7 
Costureira 2 3,3 

TOTAL 60 100,0 

 

7. RENDA MENSAL FAMILIAR DOS MORADORES ENTREVISTADOS 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

1 Salário Mínimo 3 5,0 
1 a 2 Salários Mínimos 20 33,3 
2 a 5 Salários Mínimos 32 53,3 
5 a 10 Salários Mínimos 1 1,7 
Acima de 10 Sal. Mínimos 0 0 
Sem Renda 3 5,0 
Não Respondeu 1 1,7 

TOTAL 60 100,0 

 

8. TEMPO DE RESIDÊNCIA NO MORRO DA CONCEIÇÃO 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Menos de 3 anos 0 0,0 
Entre 3 e 5 anos 5 8,3 
Entre 5 e 10 anos 9 15,0 
Mais de 10 anos 46 76,7 

TOTAL 60 100,0 
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9. AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO MORRO DA CONCEIÇÃO SEGUNDO O 

MORADOR 

 

 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Ótimo 28 46,7 
Bom 32 53,3 
Ruim 0 0 
Péssimo 0 0 
Não Soube 0 0 

TOTAL 60 100,0 

 

 ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL DO LOCAL 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Ótimo 27 45,0 
Bom 28 46,7 
Ruim 5 8,3 
Péssimo 0 0,0 
Não Soube 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 ACESSO AO LOCAL 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Ótimo 0 0,0 
Bom 38 63,0 
Ruim 10 17,0 
Péssimo 12 20,0 
Não Soube 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 SEGURANÇA 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Ótimo 0 0,0 
Bom 0 0,0 
Ruim 21 35,0 
Péssimo 39 65,0 
Não Soube 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 LIMPEZA 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Ótimo 0 0,0 
Bom 46 76,7 
Ruim 12 20,0 
Péssimo 2 3,3 
Não Soube 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 
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 FACILIDADE DE LOCOMOÇÃO NO ESPAÇO DO MORRO DA CONCEIÇÃO 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Ótimo 0 0,0 
Bom 21 35,0 
Ruim 3 5,0 
Péssimo 36 60,0 
Não Soube 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

10.  PERCEPÇÃO QUANTO AO AUMENTO NO NÚMERO DE VISITANTES NO LOCAL, 

APÓS O INÍCIO DO PORTO MARAVILHA. 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Sim 60 100,0 
Não 0 0 

TOTAL 60 100,0 

 

11. PERCEPÇÃO QUANTO AO TURISMO  

11.1 As mudanças na Zona Portuária estão afetando o estilo de vida no Morro da 

Conceição. 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 48 80,0 
Concordo Parcialmente 12 20,0 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo Parcialmente 0 0,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.2 Acredita que o turismo é uma atividade presente no Morro da Conceição 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 36 60,0 
Concordo Parcialmente 16 26,7 
Indiferente 3 5,0 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo Parcialmente 5 8,3 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.3 O Morro da Conceição está inserido nas mudanças ocasionadas pelo Porto 

Maravilha  

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 28 46,7 
Concordo Parcialmente 15 25,0 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 8 13,3 
Discordo Parcialmente 9 15,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 
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11.4 O turismo é uma forma de atrair maior visibilidade para o Morro da Conceição 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 47 78,3 
Concordo Parcialmente 13 21,7 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo Parcialmente 0 0,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.5 O turismo é positivo para a economia do Morro da Conceição 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 11 18,3 
Concordo Parcialmente 39 65,0 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 10 16,7 
Discordo Parcialmente 0 0,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.6 O Morro da Conceição tem capacidade de lidar com um grande fluxo de 

turistas/visitantes 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 10 16,7 
Concordo Parcialmente 0 0,0 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 47 78,3 
Discordo Parcialmente 3 5,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.7 A chegada de mais turistas/visitantes é benéfica 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 0 0,0 
Concordo Parcialmente 21 35,0 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 39 65,0 
Discordo Parcialmente 0 0,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 
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11.8 O reconhecimento da região e, por consequência, do Morro da Conceição 

provoca aumento do custo de vida 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 60 100,0 
Concordo Parcialmente 0 0,0 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo Parcialmente 0 0,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.9 A inserção do Morro da Conceição em variados roteiros turísticos é benéfica 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 11 18,3 
Concordo Parcialmente 39 65,0 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo Parcialmente 10 16,7 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.10 A presença dos turistas/visitantes incomoda os moradores 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 0 0,0 
Concordo Parcialmente 38 63,3 
Indiferente 11 18,3 
Discordo Totalmente 10 16,7 
Discordo Parcialmente 1 1,7 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.11 O turismo pode auxiliar na valorização do patrimônio presente no Morro 

da Conceição 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 47 78,3 
Concordo Parcialmente 13 21,7 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo Parcialmente 0 0,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 
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11.12 A presença dos turistas/visitantes provoca a diminuição da qualidade de 

vida dos moradores 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 21 35,0 
Concordo Parcialmente 2 3,3 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 37 61,7 
Discordo Parcialmente 0 0,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.13 As mudanças no entorno da localidade, provocadas pelo projeto Porto 

Maravilha tem atraído novos moradores 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 36 60,0 
Concordo Parcialmente 21 35,0 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo Parcialmente 3 5,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.14 O turismo está beneficiando o Morro da Conceição 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 2 3,3 
Concordo Parcialmente 33 55,0 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 24 40,0 
Discordo Parcialmente 0 0,0 
Não Soube Avaliar 1 1,7 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.15 O poder público deveria investir mais no turismo histórico/educativo da 

região 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 32 53,3 
Concordo Parcialmente 1 1,7 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 27 45,0 
Discordo Parcialmente 0 0,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 

  



104 

 

11.16 O número de turistas/visitantes no Morro da Conceição deve aumentar 

nos próximos anos 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 60 100,0 
Concordo Parcialmente 0 0,0 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo Parcialmente 0 0,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

11.17 A reurbanização da Zona Portuária atraiu um maior número de pessoas 

curiosas em conhecer o Morro da Conceição 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Concordo Totalmente 60 100,0 
Concordo Parcialmente 0 0,0 
Indiferente 0 0,0 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo Parcialmente 0 0,0 
Não Soube Avaliar 0 0,0 
Não Respondeu 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 

 

 

 

  



105 

APÊNDICE C — Termo de autorização das entrevistas 

 

Entrevistas – Termo de Autorização de Informações Coletadas 

 
Título da Monografia: “Morro da Conceição: Das origens ao processo de 

turistificação e desenvolvimento local”. 

 

Pesquisadora: Izadora de Oliveira Santos Curso: Turismo  

Matrícula: 21047061 

 

Orientador: Aguinaldo César Fratucci 

 

Entrevistado (a): ______________________________________________ 

 

Número do CPF: ______________________________________________ 

 

Eu, __________________________________________________ autorizo o uso 

das informações por mim cedidas por meio de entrevista para fins acadêmicos. 

 

 

 

Participante da Entrevista 

 

 

 

 

 

Pesquisadora 

 

 

Data:___ /___/___ 
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APÊNDICE D — Roteiro das entrevistas 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE –UFF     Faculdade de Turismo e Hotelaria - FTH 
Morro da Conceição/ Entrevistas                                                                          
 

1) Há quanto tempo reside no Morro da Conceição? Residia em algum bairro antes? 

Houve algum fator atrativo que o levou a morar no Morro da Conceição? 

 

2) Está envolvido com algum órgão, entidade, empreendimento, organização ou 

atividade sócio cultural que esteja situada no Morro da Conceição, ou que necessite 

do espaço do morro para que as atividades sejam desenvolvidas? Qual? 

 

3) Conhece o projeto “Porto Maravilha”? Como soube da existência do mesmo? 

 

4) Quais os principais benefícios e/ou malefícios que você, como morador, vê nessas 

mudanças na Zona Portuária? 

 

5) Acredita que, com as obras do “Porto Maravilha”, houve a inserção da atividade 

turística/turistificação no Morro da Conceição? 

 

6) (Caso a resposta da pergunta 5 seja negativa). Gostaria que houvesse inserção da 

atividade turística? E de qual forma? 

 

7) O que pensa sobre a presença de novos agentes sociais, como os turistas e visitantes, 

inseridos no cotidiano do Morro da Conceição? Identificava a presença dos mesmos 

antes das obras de reestruturação da Zona Portuária? 

 

8) Considera que a população local pode se beneficiar com a atividade turística? De qual 

forma? 

 

9) Para você, qual foi o marco principal que mudou a percepção sobre a Zona Portuária, 

e que começou a atrair um maior volume de pessoas? 

 

10) Com as novas obras, considera o Morro da Conceição e a Zona Portuária reintegrados 

ao restante do centro do Rio de Janeiro? 

 

11) Acredita que a permanência dos atuais moradores está inserida nos planos de 

reestruturação da Zona Portuária? 

 

12) Qual a sua opinião quanto as ações dos órgãos públicos e privados na Zona Portuária 

e, especialmente, no Morro da Conceição? 

 

13) O que você pensa sobre o destino da Zona Portuária e, consequentemente, do Morro 

da Conceição quando o projeto “Porto Maravilha” estiver completamente executado? 

 


