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RESUMO 
 

 
O clichê e o estereótipo possuem sentidos semelhantes, que caracterizam e 

identificam a imagem dos lugares, em geral. Sendo assim, o clichê é um assunto 
recorrente no setor do turismo, no Brasil e no mundo. Neste trabalho, optou-se em 
discutir as diferentes perspectivas do termo clichê, de forma a analisar o tema pela 
ótica da cidade de São Gonçalo, na tentativa de buscar formas de promoção de uma 
imagem mais favorável da cidade pelos moradores e visitantes. Como metodologia, 
foi realizada uma pesquisa documental, analisando o inventário da oferta turística de 
São Gonçalo, além da pesquisa bibliográfica para a construção do referencial teórico 
e aplicação de um formulário estruturado, com o auxílio da plataforma digital Survio, 
aplicado aos moradores e aos não moradores de São Gonçalo. Ao longo do estudo, 
foram abordados as relações de identidade e de pertencimento entre os moradores 
e a cidade. Foram analisados os clichês negativos presentes na música “São 
Gonça”, do cantor Seu Jorge, e a importância da construção de um novo olhar, de 
forma que os turistas vejam a cidade de forma positiva. Os resultados foram listados 
e discutidos, e foi confirmado que a cidade possui muitos clichês negativos como: 
cidade suja, cidade dormitório, cidade sem infraestrutura turística, cidade violenta, 
entre outros. Ao final, foram sugeridas algumas propostas para a conscientização e 
sensibilização turística para São Gonçalo. 
 
Palavras-chave: Clichê e estereótipo turístico; São Gonçalo; Imagem; Novo 
olhar. 

 
 

 

 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

The cliché and the stereotype have similar meanings, which are used to 
characterize and identify the place images, in general. Therefore, the cliché is a 
current theme in the tourism sector, in Brazil and all around the world. This work 
discussed the different perspectives of the theme cliché, and it was analyzed by the 
sight of São Gonçalo, identifying ways to promote a better image to visitors and 
residents of the place. In the methodology, it was decided to do a documentary 
research, and it was analyzed the tourism inventory of São Gonçalo, besides the 
bibliographic research, building the theoretical framework. In addition, there was an 
application of a structured form to residents and non-residents, with the help of the 
digital on-line platform named Survio. Throughout this work, it was discussed about 
the identity and belonging relationships between the residents and the city. It was 
analyzed the negative clichés presented in the song “São Gonça”, by Seu Jorge, and 
the importance of building a new positive look, to awake the tourists attention. The 
results were listed and discussed, with the confirmation that the city has many 
different clichés, such as: dirty city, dormitory city, city without tourist infrastructure, 
violent city, amongst others. In the end, this work suggested some proposals for a 
tourist awareness and sensitiveness to São Gonçalo.  
 
Key words: Cliché and tourist stereotype; São Gonçalo; Image; New look. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como propósito desdobrar os sentidos expressivos 

do termo “Clichê”, através da crítica a música “São Gonça”, do cantor Seu Jorge, 

que diz: “Morando em São Gonçalo você sabe como é...” Essa afirmação 

literalmente se transformou em um clichê. Devido à imagem negativa a que esse 

trecho de música remete, encontrou-se inspiração para o presente trabalho, 

analisando-se o seu oposto, ou seja, procurando apresentar uma outra São 

Gonçalo. O título do presente estudo, então, dialogando inversamente com a 

música foi “Morar em São Gonçalo você não sabe como é. Do Clichê ao Turismo”. 

Esse diálogo invertido, no sentido de desconstruir certos imaginários e clichês sobre 

São Gonçalo será o objeto principal do trabalho. 

As justificativas para a elaboração deste trabalho encontram-se na 

escassez de estudos sobre a imagem das cidades e as estratégias de mudança, 

com o propósito de colaborar e agregar aos estudos sobre a imagem, tendo o 

significado do termo clichê como referência.  

Atualmente o estudo dos clichês está sendo muito debatido pelo trade 

turístico, porque é através da imagem dos lugares que são apresentados os 

destinos turísticos, e essa imagem é atrelada em sua maioria ao uso de 

estereótipos. Isto pode ser comprovado por Bignami (2005, p.9): 

 

Em maior ou menor grau, todos os participantes do mercado de turismo se 
interessam por imagem. Afirma-se que a imagem do Brasil é negativa e 
por isso não recebemos muitos turistas. Fala-se também do uso dos 
estereótipos pela imprensa para divulgar o produto Brasil. No entanto, 
praticamente não existem estudos sobre imagem, sua aplicação no 
mercado e principalmente a respeito de sua formação e estratégias para 

mudança. (BIGNAMI 2005, p.9). 

 

Para Hintze e Almeida Junior (2012, p.10), o termo clichê pode ser aplicado 

“a tudo o que é banalizado por ser muito repetido”, ou seja, como o clichê “morar em 

São Gonçalo você sabe como é”. Traz a ideia de descaso, abandono, e uma total 

conformidade com a situação caótica da cidade, que acaba provocando inércia nos 

moradores, que deveriam agir para tentar mudar essa realidade. 
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O presente trabalho tem como problema responder quais são os clichês 

historicamente construídos sobre a cidade de São Gonçalo e como eles interferem 

no desenvolvimento turístico e social do município. 

Com o objetivo geral de analisar os clichês que cercam o município de São 

Gonçalo, na tentativa de buscar formas de promoção de uma imagem mais 

favorável de cidade por parte de moradores e visitantes.  

Para que o objetivo geral fosse cumprido foi preciso alcançar os objetivos 

específicos a seguir: Avaliar os atrativos turísticos existentes na cidade; Identificar a 

relação de pertencimento dos moradores com o município de São Gonçalo; apontar 

as iniciativas de fomento turístico para a cidade. 

O trabalho a ser apresentado possui teor bibliográfico, documental para a 

construção do referencial teórico e aplicação de uma pesquisa por meio de 

questionário digital disponibilizado na plataforma digital Survio, aplicados aos 

moradores e aos não moradores de São Gonçalo.  Na pesquisa foram listados os 

clichês atribuídos à cidade e os resultados foram trabalhados e analisados, à luz do 

referencial teórico utilizado.           

No primeiro capítulo, foi necessário distinguir os termos clichê, estereótipo e 

imagem e a interligação entre eles, o uso do clichê no Brasil e o clichê no turismo. 

No segundo capítulo, foram abordados o estabelecimento dos clichês em 

São Gonçalo e sua relação com o turismo. Os aspectos econômicos, sociais e 

históricos do município de São Gonçalo foram levantados. As relações entre 

identidade e pertencimento dos moradores da cidade também foram abordadas. 

Foram analisados o estabelecimento dos clichês do município de São Gonçalo a 

partir da crítica à música “São Gonça”, do cantor Seu Jorge e a interferência no 

olhar do turista. Foi feita ainda a análise do inventário da oferta turística de São 

Gonçalo, e também foram apontadas as iniciativas de fomento turístico para a 

cidade, por meio de entrevistas feitas aos funcionários da Secretária de Turismo e 

Cultura de São Gonçalo.  

No terceiro capítulo, abordou-se a pesquisa juntamente com os resultados e 

as suas discussões. Por fim, fez-se uma proposta para a conscientização e 

sensibilização turística de São Gonçalo a partir do estabelecido por Petrocchi 

(2001), como alternativa para um novo olhar turístico sobre a cidade.  
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1  CLICHÊ, ESTEREÓTIPO E IMAGEM 
 
 

As palavras clichê, imagem e estereótipo são usadas de maneira 

generalizada pelas pessoas, o que acaba levando-as a certa confusão. Estas 

palavras possuem significados diferentes, principalmente quando se referem ao 

Brasil de uma forma metafórica ou pejorativa. Por esses motivos é muito importante 

saber diferenciá-las quando forem utilizadas, assim:  

O clichê tem o reconhecimento do seu significado dado no século XIX, como 

apontam as autoras Amossy e Pierrot (2010, p.15): 

 
Designava o negativo a partir do qual se podia tirar um número indefinido 
de cópias. Por uma extensão analógica, se usou para denominar 
“familiarmente”, segundo P. Larousse (1869), uma “frase feita, que se 
repete nos livros ou na conversação”, ou mesmo “um pensamento que se 
tornou trivial.

1 
 
 

Segundo Hintze e Almeida Junior (2012)  tanto por analogia ou também por 

derivação, o significado do termo clichê tornou-se banalizado, dado a sua 

demasiada repetição, passando a ser utilizado como uma metáfora. A transposição 

do sentido físico para o sentido expressivo do termo clichê foi ampliado, sendo 

utilizado em diferentes maneiras ao identificar várias situações, mesmo que o seu 

significado acabe gerando a perda da sua carga valorativa.  

Para os mesmos autores Hintze e Almeida Junior (2012, p.10), 

 

Originariamente, clichê (ou estereótipo) é uma placa de metal que serve à 
impressão de imagens e textos numa prensa tipográfica. Ou seja, de uma 
única placa-modelo será possível produzir um sem-fim de cópias, que 
serão meras redundâncias da forma que as criou. 
 
 

Já de acordo com as autoras Porta e Barin (2001, p.2), “[...] os estudos 

relativos a clichês e falácias evoluíram com relação à frequência com que esses 

elementos vêm sendo encontrados em textos, principalmente, no contexto escolar”. 

Então, a utilização de um clichê pode reduzir o contexto ou gerar várias outras 

interpretações e, por isso, os clichês devem ser evitados nas redações escolares, 

nas redações dos concursos públicos, na escrita em geral, ou seja, quando 

deveriam se utilizar de maneiras eficientes, as pessoas se utilizam de expressões 

                                                           
1(Tradução da autora). 
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prontas. Ao invés de surpreender o leitor, o clichê acaba gerando frustrações. 

Para Almeida (2013) o distanciamento e a fuga da originalidade estão 

baseados no clichê, porque o seu uso está atrelado à frase pronta e também ao 

lugar comum, fazendo com que o seu significado acabe se tornando pejorativo e 

com isso passa a ficar desgastado ao ser pronunciado. 

Os clichês estão embutidos no cotidiano das pessoas, na formação de 

opiniões, qualificando, estigmatizando, desqualificando a imagem que a pessoa tem 

sobre determinadas coisas ou situações. Funcionam também como parâmetros de 

conduta, ao direcionar as pessoas para situações vividas por outras. No cotidiano, 

há um grande costume entre as pessoas de se usar clichês, e muitos nem sabem 

qual é o seu significado. No entanto, o seu uso provoca certa resignação, ao deixar 

as pessoas confortáveis em situações que se encontram inertes, sem motivação, 

para saírem delas. Neste sentido, Canhadas (2010, p. 2) aponta que: 

 
Na medida em que os clichês de pensamentos acabam encerrando 
uma simplificação da maneira de pensar, escondem o medo de 
debater ideias e opiniões, propostas e maneiras de pensar, dos fatos 
atualizados forçosamente pelo tempo, portanto, sucumbe ao medo de 
progredir. É, muitas vezes, a lei do mínimo esforço, do comodismo 
das nossas mentes. 

 

 

A rede social Facebook, por exemplo, é utilizada pelas pessoas para 

expressarem os seus sentimentos, expondo frases prontas que abordam 

acontecimentos pontuais, com uma visão estereotipada, com a qual as pessoas se 

identificam pelas “curtidas” e comentários positivos ou negativos, funcionando como 

frases de conforto, de esperança, de motivação, etc. Como por exemplo, o 

constante da figura 1. 

Figura 1: Exemplo de dizer popular 

 

 

Fonte: Facebook (2016). 
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Os clichês são utilizados de maneira corriqueira pela população, pois 

aparentemente cada situação tem uma fala, um ditado popular, ou um provérbio, ou 

qualquer frase pronta, oriunda da cultura popular. Remetendo ao questionamento 

de que todos os caminhos já foram percorridos e a situação permaneceu sem 

solução. Dessa forma, a aceitação do clichê funciona como remédios prescritos 

pelas pessoas, dadas as suas experiências de vida.  

O Estereótipo para Bignami (2005, p.15), “[...] o estereótipo seria uma 

imagem largamente mantida, altamente deturpada e simplificada de algo, que 

levaria a pessoa a ter uma atitude favorável ou desfavorável com relação ao objeto”. 

É devido a essa conclusão precipitada de determinados fatos ou situações que os 

estereótipos se materializam moldados a partir de clichês. Como aponta Amacio 

(2000, p.134), “A repetição mecânica e os lugares-comuns são como que noções de 

que nos servimos para começar o campo específico de moldagem do estereótipo”.  

Amâncio (2000, p.137) também afirma que “[...] o pensamento 

estereotipado se define aqui por ser uma imagem ou opinião aceita sem reflexão 

por uma pessoa ou um grupo e exprime um julgamento simplificado, não variável e 

às vezes falso sobre tal grupo ou sobre algum acontecimento”.  

Com isso percebe-se que o estereótipo modifica a imagem quando a 

carrega de carga pejorativa, com juízo de valor pré-concebido sobre a realidade não 

conhecida, na qual pode levar a pessoa a tomar uma direção diversa a que tomaria.  

Já Brito e Bona (2014) afirma que o estereótipo funcionaria como uma 

especificação social. Obtendo uma caracterização diferente do que tinha antes e 

que não é totalmente real, servindo apenas como uma forma de representação.  

Bignami (2005) o mundo é reproduzido e narrado a partir de estereótipos, 

que as pessoas se utilizam com o objetivo de procurar um diálogo mais fácil como 

forma de interagir e socializar, buscando então, uma melhor compreensão para 

utilizá-lo em suas relações sociais, com o propósito de se afirmar e também de se 

diferenciar na sociedade. “Sendo assim, o estereótipo seria nesses casos um 

instrumento de distinção entre grupos sociais diferentes. Estereotipar o outro seria 

um movimento de reafirmação de si e de pertencimento ao seu grupo social” 

(BRITO; BONA, 2014, p.19). Com isso, percebe-se que o estereótipo descreve, 

define, qualifica as pessoas a ponto de diferenciá-las das outras, colocando-as em 

categorias, de acordo com as suas características especificas.  
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Como aponta Fernandez (2014); no processo de esterotipização são 

aplicados julgamentos de valores a determinados grupos, que foram colocados em 

uma espécie de categoria, adquirindo assim, novas características e novos 

“atributos” que o diferenciam, provocando uma espécie de descaracterização 

desses grupos que sofreram os processos.  

A imagem presente na vida das pessoas ela se manifesta em diferentes 

situações e contextos, podendo ser induzida, visualizada, percebida, manipulada, 

idealizada, recriada, modificada em várias situações cotidianas. Como afirma Gastal 

(2005, p.23): 

 As imagens invadem a vida diária. As tecnologias que levaram à fotografia, 
ao cinema, ao vídeo e aos computadores permitiram diferentes formas de 
reproduções audiovisuais, impondo uma presença da imagem e um recuo 
nas formas de comunicação marcadas pela escrita, que altera o cotidiano 
das pessoas. 

 

A imagem pode ser modificada, como um rosto que envelhece e que é 

reparado por uma intervenção cirúrgica. Como também por uma mulher que teve 

seu corpo modificado pelo Fotoshop, que foi utilizado para disfarçar certas 

imperfeições, com o propósito de ficar mais bonito. Mas a realidade ao contrário da 

plástica não irá permanecer, a mulher nas fotos voltará para casa com as suas 

celulites, com as suas rugas e com todas as suas outras imperfeições.  

Assim, o marketing modifica a imagem para ficar mais bonita, com propósito 

de serem vendidas. Como aponta Bignami (2005, p.15): 

 

A imagem pode ser elaborada ou projetada, de forma intencional, por meio 
do marketing. O marketing empresarial foi um dos setores que em primeiro 
lugar se ocupou da criação ou da projeção de imagens de produtos de forma 
declarada, sobretudo com o uso dos meios de comunicação, utilizando 
recursos como associação de ideias, ícones, mitos e estereótipos. 

 
 

Já Aoun (2001) afirma que o produto turístico precisa de um trabalhado 

minucioso que irá agregar os dados que serão importantes para criar uma imagem 

que irá resumir todos os desejos, vontades, sonhos que serão utilizados como 

importantes recursos para atingir os vários segmentos turísticos e as suas 

respectivas demandas. 
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Para Bignami ( 2005, p.19). “A imagem é uma hipotética síntese de ideias, 

um estereótipo, que se repete nos discursos dos interlocutores e que, por acúmulo, 

irá caracterizar um lugar”.  Porque as pessoas recebem informações diariamente 

por diferentes canais e vias de comunicação, que se acumulam nas suas cabeças 

como um amontoado e emaranhado contexto de ideias que acabam projetando a 

imagem de um determinado local e que, por fim, pode não coincidir com a 

realidade, gerando com isso prejuízos, perigos e frustrações aos turistas. “A 

imagem de um lugar é formada por um processo cognitivo, que envolve a 

assimilação de informações verdadeiras ou não, difundidas pelos setores 

envolvidos com atividades turísticas” (BIGNAMI, 2005, p.23). 

 Isso acaba gerando uma propaganda ruim para a própria empresa turística 

que não promove os seus destinos fielmente, com todas as suas belezas, 

dificuldades, seus perigos, ou seja, com todas as suas oportunidades de 

divertimento e todas as suas limitações. 

A partir desses apontamentos sobre clichê, estereótipo e imagem pode-se 

concluir que primeiro vem o clichê como uma palavra fixa, segundo vem o 

estereótipo que atribui aos clichês valores pejorativos, que terceiro produzirá uma 

imagem que pode ser verdadeira ou não. Saber diferenciar esses termos é de 

fundamental importância para o estudo das suas relações, quando se referirem à 

identidade brasileira.  

 

1.1 USO DO CLICHÊ NO BRASIL.  

 
 
O clichê passou a ser usado para caracterizar a imagem e a identidade 

brasileira, que foi moldada por longos processos históricos e culturais, que 

agregaram várias ideias, imagens e imaginários ao país, e todo esse ideário passou 

a ser revestido de estereótipos e clichês que reduziram toda a sua complexidade 

cultural ao identificar a imagem do Brasil.  

Então, ao reduzir a sua complexidade, os valores foram modificados e 

outros foram atribuídos e muitos foram perdidos, ou seja, a identidade brasileira 

passou a ser carregada com valores pejorativos, que muitas vezes mostram a 

realidade, outrora a esconde.  
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Em relação ao Brasil de hoje está distante do imaginário inicial de paraíso e 

mais próximo do ideário de inferno, ao refletir os seus vários problemas internos 

para o mundo. Dentre os problemas que o país enfrenta, a violência é um dos mais 

graves e a falta de policiamento devido à péssima gestão do dinheiro público, que 

só piora a situação, como exemplo a cidade do Rio de Janeiro que sediará as 

Olimpíadas 2016.  Sendo verificado através do cartaz que manifestantes expuseram 

no aeroporto internacional do Galeão no Rio de Janeiro, que traduzido diz: 'Bem-

vindo ao inferno: policiais e bombeiros não recebem, quem vier ao Rio de Janeiro 

não estará seguro'2 como aponta a figura 2 a seguir: 

            

  Figura 2 – Imagem de cidade violenta do Rio de Janeiro. 

 

Foto: Reprodução/Globo.  

 

As imagens do Brasil foram construídas desde o seu descobrimento, dadas 

as variedades de clichês que foram atribuídos ao país, mas todos esses atributos 

tiveram uma origem, uma história, muitos são verdadeiros e muitos são falsos, mas 

que acabam refletindo a imagem do Brasil no exterior.  

 

O Brasil é o “império do imaginário”, que vai alimentar piratas, cientistas, 
mercadores, artistas, filósofos, escritores, construindo uma certa imagem 
dele através de relatos, almanaques, gravuras, novelas, aquarelas, 
lembranças, souvenires, mapas, desenhos objetos” (AMANCIO, 2000, 
p.45).  

 

Esses imaginários remetem às suas especificidades turísticas, promovendo 

o país como destino turístico, rotulando as suas variadas características, com o 

                                                           
               

2
   Reportagem de Cristina Boeckel do G1 Rio. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de 

janeiro/noticia/2016/06/vestidos-de-preto-policiais-civis-fazem-protesto-no-rio.html>.  Acesso em: 04 
jul. 2016. 
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propósito de reduzir o seu conjunto em apenas um significado. Mas essa 

redundância acaba generalizando variadas interpretações carregadas de 

estereótipos, reproduzindo uma imagem totalmente diferente da original. 

A Carta de Pero Vaz de Caminha, há mais de 5 séculos apresentou as 

belezas do Brasil, que com o tempo foram revestidas de clichês que se mantêm até 

hoje. Iniciou-se assim um império de imaginários, partindo, como exemplo, a ideia 

de paraíso, ao descrever as terras brasileiras. Ao se procurar uma explicação de 

como a imagem do Brasil começou a ser moldada e construída, será preciso partir 

de um conceito que exprima esse surgimento, ou seja, explicar como esses 

discursos passaram a ser fundados.  

De acordo com Chauí (2000, p.9) “[...] a fundação se refere a um momento 

passado imaginário, tido como instante originário que se mantém vivo e presente no 

curso do tempo”. Mas com repetida e também com novas abordagens que podem 

agregar valores positivos, como também valores negativos, podendo gerar assim 

novos discursos, formados a partir de uma ideia originária.  

Para a mesma autora, o conceito de mito fundador é “[...] aquele que não 

cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores 

e ideias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a 

repetição de si mesmo” (CHAUÍ, 2000, p.9). Ou seja, mesmo que as linguagens e 

os valores obtiveram novas características, apenas repetem o seu valor inicial. 

Já Bigmani (2005, p.34) “[...] o que caracteriza um discurso fundador é o 

fato dele oferecer um novo sentido ao que veio antes e instituir uma outra memória”.  

Para essa autora, não são formadas apenas repetições, e sim a formação de outros 

sentidos. Sendo assim, é importante o entendimento sobre o discurso fundador, 

porque é a partir desses discursos produzidos e reproduzidos que se começou a 

moldar as imagens do Brasil.  

 

[...] por terem se acumulado no tempo, tais afirmações chegam a fazer 
parte da realidade outrora produzida. Com produzida queremos dizer que 
tais discursos foram incorporados pelo brasileiro a partir dos discursos 
manifestados historicamente que nem sempre reproduzem acontecimentos 
reais (BIGMANI, 2005, p.35). 

 

Buscando uma ordem cronológica que retrata como os clichês e os 

estereótipos foram se moldando no tempo, e foram se agrupando a outros, foi feito 

um quadro do contexto histórico dos clichês no Brasil, conforme a figura 3 a seguir: 
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Figura 3 - Contexto histórico dos clichês no Brasil. 
 

 
FASE 

HISTÓRICA 

 
CONTEXTO 

 
CLICHÊS 

 
FORMAS DE 

LEGITIMAÇÃO 

 

 

 
1º fase 

Séculos XVI e 
XVIII. 

 

 
Primeira 

descrição das 
terras brasileiras, 
apresentando as 

suas belezas 
paradisíacas e a 

inocência dos 
índios. Autoria 

de Pedro Vaz de 
Caminha. 

 

 
 
 
 
 

Exótico, paraíso, índio, 
inocência. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Diversos relatos e 

produções pictóricas 
realizadas por indivíduos 

autorizados, os quais 
faziam parte de viagens de 

exploração científica, 
legitimados pelo poder da 

época. 
 

 
 
 

2º fase 
Entre o final dos 

séculos XIX e 
início do século 

XX. 
 

 

 

 
 

Introdução de 
um sentido 

urbano no Brasil, 
e pela 

preocupação em 
miscigenar as 

raças. 

 
Sensualidade ingênua, 
convivência das raças, 
mudança gradual do 

paraíso – inferno para o 
exótico na cidade e na 
cultura. Começam os 

desfiles das escolas de 
samba no Rio de Janeiro. 
São publicados clássicos 

do indianismo. 
 

 

 

 

 
3º fase 

1930 a 1960. 
 

 

 

 

 
“Nesse período 

se tenta construir 
por meio de 

vários aparelhos 
do Estado, 
políticas e 
estratégias 

econômicas e 
sociais ligadas 
essencialmente 

à constituição do 
Estado Novo”. 

 
 
 

Musicalidade, país de 
contrastes de pobreza e 
miséria, de cultura afro, 

malandro, 
Rio cidade maravilhosa. 

Carnaval 

 
 
 

Também legitimados pelos 
planos do governo na 
época. Os meios de 

divulgação utilizados nesse 
período foram o cinema, 

rádio, televisão, as artes e a 
cultura popular brasileira. 

 

 

 
 

4º fase 
Os dias atuais 

 

 

 

 
Conjuntura atual 

marcada pela 
corrupção, pela 

violência urbana, 
e pela 

instabilidade 
econômica e 

social. 

 
A união das três fases 

anteriores, mais 
estereotipadas e 

negativas. Problemas 
sociais, prostituição, 

violência e corrupção. 

 
 
 

Legitimados pela mídia, 
pelo cinema, novela, 

música e pelos próprios 
brasileiros. 

 

 
Fonte: Adaptado de Bignami (2005). 
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De acordo com a autora, a primeira fase se inicia com a visão dos viajantes, 

entre os séculos XVI e XVIII, a segunda fase entre os séculos XIX e início do século 

XX e a terceira fase entre 1930 e 1960. Por último, a fase atual, que está sendo 

baseada na conjuntura de instabilidades políticas/sociais da população brasileira. A 

partir do estudo da Bignami (2005), percebe-se que as fases foram sendo 

misturadas e imbricadas entre si. Como exemplo dado pela própria autora:  

 

[...] da carta de Pero Vaz de Caminha (que havia sido redescoberta em 
1773 e foi publicada em 1817). O fato da carta ter sido publicada somente 
nesse momento é significativo pois, de certo modo, ela reacende no 
imaginário a situação histórica do século XVI, adquirindo, porém, uma 
interpretação adequada aos modos de pensar do século XIX (BIGNAMI, 
2005, p.86). 

 
 

Ainda de acordo com Bignami (2005, p.37), “[...] de modo bastante 

simplificado, pode-se dizer que os processos históricos foram dando forma à nação, 

que foi sendo reproduzidos pelos mais variados discursos”, ou seja, é a história do 

povo em conjunto com as suas relações sociais, culturais, políticas e econômicas 

que com o tempo foi moldando o país: 

 

[...] na realidade, se podemos afirmar que algo mudou, fundamentalmente, 
foram os sentidos dados às categorias que representam o Brasil. Ou seja, 
de país selvagem do século XVI, devido à crença de populações canibais 
no território, passou-se a acreditar no país selvagem devido a violência 
urbana” (BIGNAMI, 2005, p.37 ).  
 
 

Percebe-se que, além de serem atribuídos novos sentidos, com o tempo 

tornaram-se negativos, devido ao fato do surgimento de uma nova conjuntura 

social. A ideia inicial de paraíso e inocência dos índios na primeira fase passou para 

a segunda fase com a sensualidade sendo aflorada, partindo para a terceira fase 

com a sensualidade sendo sinônimo de promiscuidade.  

Em relação a esse respeito Bignami (2005, p. 129), “Os problemas sociais, 

a prostituição e a violência são de fato reais. A imagem do País se resume aos 

estereótipos citados em função dos problemas realmente existentes no interior do 

País”. Com isso, verifica-se que o país enfrenta problemas de origem estrutural, que 

não serão solucionados com o uso do marketing, como tentativa de melhorar a sua 

imagem. A solução se encontra nas raízes dos seus problemas sociais, políticos e 

econômicos que levam à sua grande desigualdade social. 
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1.2  CLICHÊ NO TURISMO.  

 
 

O Brasil possui vários clichês que remetem as suas características turísticas 

principais, tais como: o país das mulheres bonitas, o país do futebol, o país da 

feijoada, da bossa nova, do maracatu, do carnaval, da cordialidade e outras tantas 

manifestações culturais e características positivas. Mas por outro lado, o país 

também apresenta clichês negativos moldados por estereótipos pejorativos, como 

sendo um país da corrupção, da malandragem, da violência, do sexo fácil, entre 

outros. 

 Onde está a verdade ou a mentira? Para os meios de comunicação a total 

verdade, ou a total mentira, não precisa ser confirmada e sim reproduzida em meia 

verdade, em meia mentira, para atiçar o imaginário das pessoas, como forma de 

atraí-los para os destinos programados. Neste sentido, Hintze e Almeida Junior 

(2012, p.12) apontam que “[...] há uma disparidade entre as imagens apresentadas 

pela mídia e a realidade das pessoas e dos lugares por ela retratados. A venda dos 

destinos turísticos deve ser realizada mostrando que essas disparidades não 

existem”.  

Como o exemplo dado pelos autores Hintze; Almeida Junior (2012, p.11), 

“se no clichê, o lugar é repleto de pessoas sorridentes, isso é um recorte que – 

provavelmente – omite a penúria destas e de outras tantas pessoas”. O Brasil é 

conhecido por suas mulheres bonitas, e sua imagem está atrelada também ao sexo 

fácil, à vulgarização e à prostituição. Então, quando uma pessoa remete o turismo a 

uma determinada especificação, ela está remetendo a uma determinada simbologia, 

que está marcada como fato já estabelecido, que dependendo do caso, pode ser 

positivo ou negativo. 

 O clichê funciona como um recorte, uma simbologia de determinados 

contextos, ideias e situações, mas não na sua totalidade. “Uma falsa representação 

da realidade é então uma simplificação do objeto, que acaba reduzido a um 

estereótipo, a apenas um aspecto de sua totalidade, sendo esse muitas vezes falso” 

(AMOSSY, 1991 apud BRITO; BONA, 2014, p.20).  

Esta simbologia pode ser visualizada como uma imagem que pode atrair ou 

afastar determinado visitante para uma região, sendo em muitos casos um dos 

fatores principais para a procura da região turística.  
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Segundo Bigmani (2005, p.11), “A imagem é uma característica do produto 

turístico determinante no processo de decisão de compra do consumidor”. A mesma 

autora ainda observa que no “produto turístico, principalmente lugares, o 

consumidor não tem como avaliar fisicamente o que está comprando, no momento 

em que realiza a compra. Portanto, ele compra uma imagem antes de mais nada” 

(p.13). Essa imagem comprada antecipadamente só é avaliada no momento da 

viagem, na qual às vezes não corresponde com a imagem que estava sendo 

idealizada pelo turista, podendo vir a gerar frustrações. Conforme a autora; 

 

Os meios de comunicação trabalham com ideias e imagens aceitas e 
reproduzem isso em larga escala. O poder dos meios de comunicação não 
está na reprodução de estereótipos, uma vez que os indivíduos também 
reproduzem conceitos socialmente aceitos. O grande poder dos meios de 
comunicação está na sua credibilidade e no seu alcance (BIGMANI,2005, p. 
31). 

 

 

Bignami (2012, p.19) aponta que “a literatura, a televisão e o cinema estão 

entre as principais fontes de informações que definem as imagens turísticas”. Como 

exemplo pode ser citada a novela Salve Jorge, de Glória Perez, produzida e exibida 

no Brasil pela Rede Globo de Televisão entre outubro 2012 e maio 2013, a qual 

apresentou repetidamente a beleza exuberante da Turquia, um país euro-asiático 

que recebeu um aumento significativo de turistas brasileiros para o país durante o 

período de exibição da novela. Isso foi possibilitado porque a televisão apresentou o 

destino Turquia a ponto de despertar a vontade dos brasileiros de conhecerem as 

maravilhas da região.  Segundo Dutra; Miranda; Faria (2014, p.10) “Em 2013, no 

ápice da novela, houve um crescimento de 70,3% da demanda pelo destino em 

relação ao ano anterior, o maior já visto para o país desde então”.  

Já no cinema a utilização de clichês turísticos, retrata as músicas, as 

paisagens, as manifestações culturais de determinadas regiões turísticas, exaltando 

as peculiaridades que fazem determinados atrativos serem únicos, explorando a 

beleza paisagística de regiões desconhecidas. 

O filme “Rio”3 retratou os clichês e os estereótipos que cercam a cidade do 

Rio de Janeiro pelo seu carnaval, pelas suas belezas naturais e também pelas 

favelas e ao exaltar a cidade do Rio de Janeiro, pelo seu lado pobre.     
                                                           

3
 O filme Rio (2011), foi um grande sucesso internacional, mostrando as paisagens cariocas, 

foi indicado para vários prêmios. Depois foi lançado o “Rio 2” em 2014, mas agora mostrando também 
as belezas da Amazônia. Os dois filmes são do Diretor brasileiro Carlos Saldanha. 
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Para Ricardo Sékula (2013), a cidade do Rio de Janeiro representa o Brasil, 

por concentrar os atributos que foram construídos ao longo da história. De acordo 

com o mesmo autor: 

 
Da exuberante natureza à sensualidade das mulheres, da alegria e cores 
carnavalescas à ameaça constante da violência, tudo no Rio, ou melhor, 
nas possibilidades de representação do Rio, apontam para a confirmação 
dos clichês sobre a nação brasileira (SÉKULA, 2013, p. 7). 

 

 

Bignami (2005, p.99) confirma que “há também uma predominância da 

imagem do Rio de Janeiro como representação urbana do Brasil, em cuja 

caracterização são valorizadas a paisagem, seus recursos naturais (praias, floresta 

tropical, etc.) e alguns aspectos culturais, sobretudo o carnaval.” Ou seja, ambos 

autores apontam a cidade do Rio de Janeiro como sendo detentora dos clichês do 

país, principalmente se referindo ao carnaval como uma marca de lugar, uma marca 

do Brasil, que é conhecida e vendida mundialmente. 

O cinema estrangeiro retrata o Brasil de maneira pejorativa, construindo 

imagens, ideias que acabam sendo internalizadas pelo público. Como afirma 

SÉKULA (2013, p. 6): 

 

No caso do olhar do cinema estrangeiro sobre o Brasil e o brasileiro, isso 
se dá muitas vezes a partir dos discursos estereotipados dos clichês. 
Afinal, enquanto linguagem, o cinema indústria tem mais a ganhar com 
idéias já internalizadas pelo publico do que com a desconstrução das 
mesmas.  
 
 

Ou seja, é mais fácil trabalhar com os conceitos que já são formados, que já 

estão familiarizados pelo público, do que modificá-los. Ainda conforme o autor é 

percebido que os clichês são reproduzidos em várias línguas pela indústria 

cinematográfica que só registra fatos e acontecimentos, que podem vir a ter um 

diferencial, não se importando e também ignorando fatos cotidianos, isto é, a 

realidade da vida não interessa mais (SÉKULA, 2013).  

Segundo Amancio (2000, p.140), “Atravessada pela banalidade, pelo lugar-

comum e pelo preconceito, a imagem do Brasil e dos brasileiros nos filmes de ficção 

estrangeiros se ordena segundo articulações históricas, procedimentos retóricos, 

simplificações sócio-culturais”. Assim, observa-se que a imagem dos brasileiros é 

estigmatizada por reproduções retóricas e simplificações reducionistas da realidade. 
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Os clichês no Turismo podem ser percebidos de diversas maneiras, 

principalmente quando são utilizados para identificarem situações, expressões e 

ideias com o objetivo de reduzir, de simplificar determinado contexto. 

 Neste sentido, Hintze e Almeida Junior (2012, p.10) apontam que: 

 
Para tanto, o clichê (ou estereótipo) turístico deve funcionar como um rótulo, 
uma redução da complexidade do tipo apresentado (seja ele humano, 
cultural, animal, vegetal, histórico, artístico, geográfico, tecnológico etc.), por 
meio de uma convicção categórica preconcebida sobre algo (ou alguém). 

 

 

Os mesmos autores também observam que “o clichê turístico é a produção 

comodificada4 das imagens dos lugares, pessoas e culturas para que estas possam 

ser consumidas um sem-fim de vezes” (HINTZE; ALMEIDA JUNIOR, 2012, p.10). 

Isso remete ao fato, de que o trade turístico trabalha na promoção/formulação dos 

destinos turísticos de forma padronizada, porque fica mais fácil vendê-los, dadas as 

suas características complexas, mesmo que as experiências das pessoas sejam 

distintas entre si. Como exemplos de clichês turísticos podem ser citados:   

Os clichês sobre cidades: Rio a cidade maravilhosa, Niterói a cidade 

sorriso, Bahia a terra da felicidade, Paris a cidade luz. Todas essas perífrases, 

também conhecidas como antonomásias, em que ocorre o “emprego de várias 

palavras no lugar de poucas ou de uma só” (AQUINO 2013, p.11). Neste caso, 

foram utilizadas para descreverem as cidades, através de uma simbologia ou 

característica. Então ao se referirem a Paris como uma cidade luz, estão se 

referindo à sua iluminação exuberante, que acaba sendo uma característica 

específica da cidade. Mas Paris não deve ser resumida em apenas esse significado, 

apresentando um recorte, das suas variadas características e também não deve 

deixar de mostrar o seu lado negativo, sendo conhecida também pela sua aversão 

aos estrangeiros.  

Os clichês sobre comidas: Feijoada, acarajé, baião de dois, moqueca 

capixaba, chimarrão. O Brasil possui uma gastronomia diversificada, com uma 

variedade de comidas e bebidas que identificam as suas regiões de origem, e os 

costumes dos seus habitantes locais que fazem essas comidas em determinadas 

                                                           
4 A palavra é a adaptação do inglês commodification, termo surgido na teoria da arte que 

significa «processo de transformar em mercadoria (= commodity)». https://ciberduvidas.iscte-
iul.pt/consultorio/perguntas/o-significado-de-co--na-palavra-comodificacao/23450 
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épocas, ao comemorar festas especificas. Esses clichês remetem a regionalidade 

do Brasil dada a sua grande extensão territorial. 

Os clichês sobre os brasileiros: Existem vários clichês que identificam as 

imagens dos brasileiros de uma forma reducionista, e outras que apenas denigrem, 

sendo feitas por várias vertentes, mas a caracterização que é mais utilizada pela 

mídia é “O Brasil do brasileiro é uma outra vertente explorada pelo jornalismo 

turístico para vender a imagem do Brasil. O repertório de discursos que faz parte 

dessa imagem passa pelo mito do homem cortês, pela hospitalidade do brasileiro, 

pela ausência do racismo, entre outros (BIGNAMI 2005, p.115-116).” 

 Mas por trás dessa hospitalidade e cordialidade, o Brasil é considerado um 

país violento e também apresenta uma grande mistura de raças, mas mesmo assim 

o país apresenta um racismo latente. Do povo amante do futebol, que vive na praia, 

que gosta de samba e alheio aos problemas que o país enfrenta, sempre sorridente, 

alegre e hospitaleiro.  

Assim o trade turístico se utiliza dos clichês das cidades, dos povos, das 

comidas, das religiões, ou seja, de tudo que possa servir de atrativo, reduzindo 

assim toda a sua complexidade, moldando-as de estereótipos que projetam a 

imagem que eles querem, e se esquecendo que existem sempre os dois lados da 

história, sendo positivos e também negativos.  

O capítulo a seguir trata dos clichês da cidade de São Gonçalo e sua 

relação com o Turismo. 
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2 ESTABELECIMENTO DOS CLICHÊS EM SÃO GONÇALO E SUA RELAÇÃO 
COM O TURISMO 

 

A respeito do Município de São Gonçalo, formularam-se clichês negativos ao 

longo da história, que influenciam a auto-estima dos habitantes. É, pois, inegável 

reconhecer que se faz urgente desfazê-los, a fim de que não influenciem as 

perspectivas para a realização de um cenário turístico, que pode vir a ser promissor, 

se for bem trabalhado, por meios de projetos apoiados por políticas públicas 

direcionadas para os seus potenciais atrativos turísticos. 

 

2.1  ASPECTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO  

 

Esta seção se propõe a descrever de forma breve os aspectos principais do 

município de São Gonçalo do Amarante, como a sua localização, população, a sua 

economia e os seus dados sociais e um pouco da sua história. 

De acordo com dados do IBGE (2010), o município de São Gonçalo possui 

uma área geográfica de 247,709 km², e localiza-se na região metropolitana do Rio de 

Janeiro. Tendo como vizinha a cidade de Niterói, banhado pela Baía de Guanabara, 

o município apresenta cinco distritos, distribuídos em 91 bairros oficiais e mais de 18 

bairros não oficiais, mas reconhecidos pela população, de acordo com o site da 

prefeitura de São Gonçalo.  

 

Figura 4 - Mapa de São Gonçalo. 
 

 
           

        Fonte: Prefeitura de São Gonçalo
5
 

                                                           
5
    Mapa do Município de São Gonçalo. Disponível em:< http://www.saogoncalo.rj.gov.br/mapas.php>. 

Acesso em: 12 jun.2016. 
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Do ponto de vista social, os indicadores para o município de São Gonçalo 

mostram que a cidade tem uma população estimada em 1.038.081 habitantes dados 

do IBGE 2015.  A cidade possui o índice de desenvolvimento humano de 0,739 

(IBGE, 2010) um índice considerado alto. Em relação à economia, a cidade 

apresenta uma variedade de fábricas em seu território, além de uma diversidade 

relacionada à produção agrícola e também um grande número de empresas dos 

setores de comércio e de prestação de vários serviços (PREFEITURA MUNICIPAL, 

2016). 

 

Letra do Hino de São Gonçalo 
 
“....Teu passado, cidade, foi honroso,   
Teu futuro será maravilhoso,   
E o teu presente fúlgida verdade...   

 
 

A história da cidade de São Gonçalo pode ser contada a partir do seu hino. 

Em diferentes paralelos históricos, a letra se refere ao seu passado, ao seu presente 

e também ao seu futuro. O trecho “teu passado, cidade, foi honroso” está se referindo 

ao passado da cidade, pois nas décadas de 1940 e 1950, esta ficou conhecida como 

a Manchester fluminense, em referência à Manchester inglesa, esta que na época 

era muito industrializada. Mas antes desse tempo honroso, o passado de São 

Gonçalo foi muito conturbado e com uma evolução inconstante, desde o período que 

foi fundado. Em 1579, as terras onde a cidade está situada foram doadas em 

sesmaria para o colonizador Gonçalo Gonçalves e somente depois de 1890, foi 

desmembrado de Niterói. Nesse período de mais de 200 anos, a cidade de São 

Gonçalo passou por tortuosos percursos no decorrer da sua história, desde a doação 

em sesmaria, passando a ser freguesia denominada de São Gonçalo por volta de 

1646, com a subordinação do município de Niterói. Depois em 1890, foi elevada à 

categoria de Vila, mantendo o nome de São Gonçalo e também foi desmembrado de 

Niterói. Mas apenas dois anos depois da sua elevação, foi suprimida e depois 

restaurada. Passou também por outra divisão e outra anexação, para que só depois 

de 1922, “São Gonçalo” mudasse a sua condição de vila sendo elevada à categoria 

de cidade. Depois disso, ainda sofreu perdas territoriais importantes como Itaipu que, 

em 1943, foi transferida para Niterói (BRAGA, 2006 apud PREFEITURA MUNICIPAL, 

2016). 
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Outro trecho do hino “e o teu presente fúlgida verdade”, se refere ao tempo 

presente da cidade, mas não teria a ideia de brilhante verdade ao descrever a 

situação atual da cidade. Então, para descrever a realidade do município de São 

Gonçalo, teria que trocar a palavra fúlgida pelo seu antônimo, que ficaria assim: “e o 

teu presente embaçada verdade”. Essa palavra traz a ideia da imagem e do 

imaginário, por uma ótica negativa, na qual a conjuntura de São Gonçalo está 

inserida. Isso pode ser observado na figura 5, que representa o brasão da cidade, 

com marcas de intervenção de moradores em sua pintura, uma vez que o símbolo 

retratado foi alvo de interferência de algumas pessoas que o descaracterizaram.   

 

Figura 5 -  Brasão da prefeitura de São Gonçalo pintado no dia de Corpus Christi 2016. 
 

 

Fonte: A própria autora. 

 

 Como aponta Barros (2011, p.25), “Atualmente, o município de São Gonçalo 

ainda pode ser considerado uma espécie de “periferia consolidada”, inscrevendo-se 

na teia de relações metropolitanas como uma região de privação relativa ou 

pobreza”. Ou seja, é uma cidade que apresenta muitos problemas relacionados à 

falta de infraestrutura turística, a limpeza urbana, a ser considerada uma cidade 

dormitório, e também por sua violência. Apresenta ainda uma baixa qualidade de 

vida, e muitos outros problemas, sendo analisados os seguintes: 

a) Cidade sem infraestrutura turística: Como será detalhado mais adiante, os 

atrativos turísticos da cidade de São Gonçalo do Amarante não são valorizados e sua 

infraestrutura é quase inexistente, ficando em muitos casos no esquecimento e 

abandono. A gestão pública do município é ineficiente e os seus moradores não 
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percebem que o turismo pode ser um fator gerador de renda para a população e isso 

não se faz de um dia para o outro. Tendo no caso que ser manifestado pelos próprios 

moradores. Também se observa em São Gonçalo que os recursos não são 

devidamente destinados para viabilizar a sua infraestrutura turística e a segurança 

das pessoas nos atrativos, gerando assim receios e até impedimentos para ir a esses 

atrativos, tanto por parte de moradores, quanto por parte de visitantes.  

A promoção do turismo em São Gonçalo terá por consequência a intervenção 

no território. Mas para isso acontecer será preciso realizar um planejamento 

integrado com a área social. Nesse sentido, a população local pode se beneficiar, 

pois, além do turismo ser um fator gerador de renda, com ofertas de trabalho, é um 

fator que pode gerar bem estar da população. Utilizando-se da infraestrutura turística, 

a população da cidade deixará de se deslocar para outra cidade, para realizar 

alguma atividade de lazer e realizará perto da sua residência, gerando uma maior 

qualidade de vida. 

b) Cidade sem limpeza urbana 

 

Figura 6 - Falta de educação dos moradores de São Gonçalo. 

                 

FONTE: Acervo próprio (2016). 

 

São Gonçalo pode ser considerada uma cidade que possui uma deficiência 

relacionada à sua limpeza e ao seu visual urbano poluído, cheio de cartazes com 

inúmeras propagandas. Também há deficiências relacionadas ao seu precário 

saneamento básico, principalmente na área rural, com esgotos a céu aberto em 

muitas ruas da cidade, estas que também sofrem com enchentes em épocas de 

chuvas constantes. O problema da falta de limpeza urbana também é agravado pelos 

seus próprios moradores, dado a falta de educação, dos que fazem da rua a 
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extensão das suas casas, utilizando-as como depósitos de lixo. Os moradores não se 

dão conta que também têm uma parcela de culpa da imagem degradante 

demonstrada na foto (figura 2). A rua em questão fica no bairro do Engenho 

Pequeno, sendo conhecida como a “rua da lixeira”. Esse local é extremamente 

perigoso, dada a precária iluminação à noite, favorecendo a ocorrência de vários 

assaltos. 

c) Cidade dormitório: A cidade de São Gonçalo é compreendida como uma 

“cidade dormitório”. Por cidade dormitório entende-se: “[...] aquelas cidades nas 

quais uma parcela significativa da população trabalha ou estuda em uma outra 

cidade, além de também apresentarem uma economia pouco dinâmica (OJIMA, 

SILVA; PEREIRA, 2007, p.1).” Esse conceito se aplica para a cidade de São 

Gonçalo, que tem uma das maiores mobilidades pendulares do Brasil, pois muitos 

dos seus moradores trabalham, estudam ou realizam atividades fora da sua cidade e 

precisam se deslocar para outras cidades como a sua vizinha Niterói e também para 

a cidade do Rio de Janeiro. 

  
 
[...] apesar da cidade se destacar no cenário político-econômico estadual por 
representar o segundo maior colégio eleitoral fluminense, o status de cidade 
dormitório, bem como a imagem da repercussão econômica negativa e os 
problemas de infraestrutura urbana, ainda persistem na realidade identitária 
gonçalense (RIBEIRO, 2011, p.56). 

 
 

Os problemas da falta de organização urbana são antigos e ainda persistem 

no cotidiano da cidade, gerando grandes entraves para o desenvolvimento do 

município. “Os governos locais tendem a se proteger do rótulo de ser uma “cidade 

dormitório” devido a esta carga ideológica negativa que permeia essa classificação”. 

(OJIMA, SILVA; PEREIRA, 2007, p.3). Mas, poderá deixar de ser vista sob esse 

prisma, se por exemplo, o município investir em turismo e passar a valorizar a sua 

cidade, o que, por consequência aqueceria a economia local, à medida que gerasse 

mais empregos e renda e absorvesse uma parte dessa mão de obra que se desloca 

para outras cidades.  

d) Cidade sem qualidade de vida: Existem vários e amplos conceitos que 

abordam o significado do que venha a ser entendido como qualidade de vida. Mesmo 

que o seu entendimento esteja amplamente atrelado ao conceito de saúde, este é 

amplo e engloba várias outras questões também fundamentais na vida das pessoas. 
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Cada vez mais claro, no entanto, é que não inclui apenas fatores 
relacionados à saúde, como bem-estar físico, funcional, emocional e mental, 
mas também outros elementos importantes da vida das pessoas como 
trabalho, família, amigos, e outras circunstâncias do cotidiano, sempre 
atentando que a percepção pessoal de quem pretende se investigar é 
primordial (GILL; FEISNTEIN, 1994 apud PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 
2012, p.244) 

 

O trabalho, a família, os amigos como são abordados pelos autores, 

proporcionam uma qualidade de vida que é verificada no cotidiano em diferentes 

locais, mas em relação ao local em que elas vivem não oferecem lazer, segurança, 

trabalho, educação, saúde, gerando assim interferência  na qualidade de vida desses 

moradores que terão que se deslocar para outros lugares. 

A cidade de São Gonçalo passa por todos esses problemas, como também 

as cidades de Niterói e do Rio de Janeiro. No entanto, em relação às outras cidades, 

esses problemas parecem ser mais acentuados em São Gonçalo. Quais as 

características que Niterói e o Rio de Janeiro têm em comum? São a violência, 

enchentes, favelas, praias bonitas e atrativos turísticos com infraestrutura? O que a 

cidade de São Gonçalo parece ter em comum com as outras cidades é a violência, 

as enchentes, as favelas. Por outro lado, não tem praias bonitas e os seus atrativos 

turísticos não passam por políticas para viabilizar a sua infraestrutura. Essas 

reformas não estariam sendo realizadas por falta de dinheiro?  

Os vereadores da cidade de São Gonçalo são muito bem remunerados, 

ganham em torno de R$ 15 mil reais6, e de acordo com o plano plurianual de 2014 – 

2017, foi destinado para a Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo o 

montante de R$ 5.136.000. Somente para o apoio e incentivo às atividades turísticas, 

foi repassado o montante de R$ 1.345.500. Então, verifica-se que são 

disponibilizados recursos para o Turismo em São Gonçalo, mas falta a participação 

política dos seus moradores para certificarem que esses recursos estão sendo bem 

administrados e se realmente estão sendo destinados para as suas secretarias, já 

que é percebido que a infraestrutura no município é quase inexistente. Esses são os 

grandes agravantes da cidade de São Gonçalo: a falta de políticas públicas 

direcionadas para viabilizar o turismo no município. 

Desfazer os clichês que fazem referência ao Município de São Gonçalo e 

tentar quebrar esse paradigma, a qual a da cidade está inserida, é viável, como se 

                                                           
6
  Fonte: Jornal em sena.  
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pode observar nesse exemplo dado por Miranda (2013, p.2), para a cidade do Rio de 

Janeiro: “O Rio tinha por hábito se perceber a partir de uma perspectiva de pobreza, 

que enfatizava suas faltas e problemas e buscava uma possível solução para elas”. 

Em relação à cidade do Rio de Janeiro, a situação se modificou graças às 

políticas públicas direcionadas para transformá-la em uma cidade turística. O 

Município de São Gonçalo poderia segui-la como exemplo, se os seus governantes 

investissem em políticas públicas que viabilizem o turismo.  

Como exemplo, cita-se o movimento da cidade do “Rio, eu amo eu cuido”, 

são formadas por pessoas da sociedade civil que organizam grandes mutirões e 

campanhas de ações para melhoramentos, restaurações e limpezas de determinados 

trechos desvalorizados da cidade. São os agentes da sociedade, ou seja, o cidadão 

comum, que farão as mudanças necessárias para viabilizar a infraestrutura turística 

nos atrativos. Retomando a letra do hino gonçalense, vê-se que, para a viabilização 

do trecho “teu futuro será maravilhoso”, dependerá da superação de muitos 

problemas e principalmente de desfazer-se dos seus tantos clichês negativos. Esse 

futuro promissor dependerá também dos seus próprios moradores ao se 

conscientizarem que eles são os agentes da mudança da sua realidade e agentes do 

seu próprio futuro.   

 

[...] a solução deve passar obrigatoriamente pela revisão da valorização da 
cultura nacional como um todo e em todas as suas instâncias e deve-se 
acentuar pela atuação de uma política ampla para o turismo no Brasil, 
priorizando a minimização dos problemas sociais e a criação de uma 
infraestrutura capilar para receber o turista (BIGNAMI 2005, p.129). 

 

Bignami (2005, p.129) aponta uma solução para o Brasil que também pode 

ser levado para a conjuntura do município de São Gonçalo, a partir dessas posições 

é que São Gonçalo irá conseguir reduzir os seus problemas sociais, ao valorizar a 

sua cultura local e a sua infraestrutura turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

2.2 RELAÇÕES ENTRE IDENTIDADE E PERTENCIMENTO DOS MORADORES DE 
SÃO GONÇALO  

 

As observações da autora deste trabalho provêm de sua experiência como 

nascida e moradora da cidade de São Gonçalo. A convivência com seus 

conterrâneos e como participante da cidade permite-lhe fazer certas considerações a 

respeito do comportamento dos gonçalenses sobre a cidade. 

Na verdade os moradores pouco conhecem a cidade de São Gonçalo, as 

suas referências como sua origem e história, ou seja, os moradores não se importam, 

e por isso mesmo não procuram mudar a realidade da sua própria cidade e isso 

acaba provocando nos moradores certo distanciamento, baixa autoestima e 

esquecimento, e por consequência gera uma sensação de não pertencimento ao 

lugar e conformismo com a sua persistente e atual situação. 

 

[...] a auto-estima e o sentido de pertencimento (ou seja mais oportuno frisar, 
que a ausência destes) partilham espaço/tempo na totalidade da vida social 
gonçalense, ao expressar as contradições das relações sócio-espaciais em 
que a identidade é gestada (RIBEIRO, 2011, p.60). 

 

Essa baixa autoestima e sentimento de não pertencimento precisam acabar, 

de forma que os moradores passem a agir e mudar a realidade em que se 

encontram, “na qual aqueles que irão usufruir dos benefícios dessa mudança não 

serão apenas recipientes passivos como ocorre nas políticas públicas de caráter 

assistencialista, mas ao contrário, se sentirão sujeitos co-participantes” (RIBEIRO, 

2011, p.64). 

No momento em que os moradores se tornarem coparticipantes é que 

perceberão o que precisa ser feito e consequentemente agirão nos problemas, em 

busca de soluções. Sendo assim, visto por esse ângulo, o que se observa é que o 

município de São Gonçalo tem tantos problemas relacionados à saúde, à educação, 

ao saneamento básico, à violência, e à desordem urbana, que impedem o seu 

crescimento. Mas se referindo ao Turismo, o que precisamente se observa é a sua 

total carência de símbolos que o represente. Isso é verificado em comparação, às 

cidades vizinhas a São Gonçalo, como Niterói, que possui símbolos turísticos como o 

Museu de Arte Contemporânea e a estátua do Araribóia, e o Rio de Janeiro com 

vários exemplos de monumentos que permitem às pessoas remeterem diretamente à 

cidade. Falta essa identificação em São Gonçalo, pois os monumentos podem 
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representar a cidade e, consequentemente, formar uma espécie de identidade local. 

No caso de São Gonçalo, uma das poucas referências é um obelisco enferrujado no 

centro da cidade, testemunhando essa falta de cuidado, de inexistência de uma 

identidade. Essa falta de representação de lugar gera a sensação e o sentimento de 

não pertencimento. E, como aponta Resnik (2003, p.4). 

 
[...] pertencimento por sua vez, associado a uma experiência coletiva a qual 
se soma também o valor de posse e controle sobre uma terra específica, 
lugar geográfico de uma territorialidade cuja existência material fundamenta 
o código de referências de uma mesma identidade social. 

 

Se o lugar não tem referência, não tem identidade social,  

consequentemente, não pode existir por parte dos moradores um sentimento de 

valorização do local. Então será preciso encontrar esses atrativos que poderiam 

identificar e caracterizar São Gonçalo, funcionando como uma marca de lugar, para 

que assim “as comunidades locais, por sua vez, aprendem a valorizar seus recursos 

naturais e culturais, desenvolvendo maior sentimento de pertencimento e, 

consequentemente, elevando seu grau de cidadania” (GASTAL; MOESCH, 2007, 

P.16). 

A organização urbana da cidade de São Gonçalo se deu de forma 

desordenada e, ao se adentrar nos bairros, se comprova essa desordem. Como 

aponta Ribeiro (2011, p.60), “A história de formação da cidade gonçalense, tem como 

o espectro a negativa imagem associada à ausência de planejamento urbano”. O que 

se vê é uma paisagem urbana sem jardins, suja, com inúmeras propagandas, faixas 

e cartazes, apresentando uma imagem visual poluída.  

A história de um morador da cidade, que decidiu pintar um tanque de guerra 

com tinta rosa, sendo este considerado um patrimônio público localizado na Praça 

dos Ex- Combatentes, no bairro do Patronato, em São Gonçalo, foi motivo de muita 

polêmica. A figura 7 mostra o resultado da iniciativa do morador da cidade: 
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Figura 7 – Vandalismo em São Gonçalo 

.  

 
                   FONTE: Foto do leitor/ Via Whatsapp - Jornal Extra – 2015 
 
 

O fato foi considerado “[...] um gesto de cidadania e de diálogo com os 

equipamentos urbanos da cidade”7. Tal fato demonstra a insatisfação dos moradores 

com a sua cidade, sendo considerado um ato simbólico de inconformismo e de 

revolta, mas que poderia ter sido feito de outras maneiras, porque esse ato configura-

se como depredação ao patrimônio público, com pena de detenção de seis meses a 

um ano ou pagamento de multa. Esse gesto, manifestado de forma imprudente e 

individual, por outro lado, sugere a chamada dos moradores para a tomada de 

consciência, em prol da construção de uma identidade coletiva para a população se 

mobilizar de uma forma eficiente. Concordando com Ribeiro, no sentido de: 

 

[...] a construção da identidade coletiva é essencial para que melhorias na 
organização e acesso aos direitos da população gonçalense ocorram de uma 
maneira em que os próprios gonçalenses se reconheçam como sujeitos 
capazes de promover as transformações desejadas e de sustentá-las 
adequadamente (RIBEIRO, 2011,p.64). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Reportagem de Ricardo Rigel. Disponível em: <http://extra.globo.com/casos-de-policia/homem-

detido-apos-pintar-tanque-de-guerra-de-rosa-em-sao-goncalo-14947071.html>. Acesso em: 19 jun. 
2016. 
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2.3 CLICHÊS DE SÃO GONÇALO A PARTIR DA CRÍTICA SOBRE A MÚSICA “SÃO 

GONÇA”, E A INTERFERÊNIA NO OLHAR DO TURISTA 

 

O percurso que levou o Jorge Mário da Silva, mas conhecido como o “Seu 

Jorge” a chegar ao seu sucesso atual foi longo. Sendo negro, pobre e também ex-

morador de rua, viu na música à oportunidade de mudar de vida. Seu Jorge nasceu 

em São Cristóvão, mas já foi morador de São Gonçalo.  Foi através do seu grande 

talento, que ele representou o Brasil nos jogos Olímpicos de Londres 2012, se 

consagrando como um grande artista nacional. Com isso, percebe-se que o Brasil 

não é só o país do futebol e sim um país de contrastes sociais, mas que vê no “Seu 

Jorge” um belo exemplo de mudança de realidade e que ela se fez a custo de muito 

trabalho e dedicação. 

A música e objeto do presente trabalho “São Gonça” foi gravada em 1998 no 

primeiro álbum da banda Farofa Carioca chamado “Moro no Brasil”, banda que  

iniciou a carreira do Seu Jorge que ficou por pouco tempo, preferindo optar por uma 

carreira solo. A banda também fez um DVD intitulado “Farofa Carioca ao vivo na 

Lapa,” em 2012, que trouxe as músicas do álbum  “Moro no Brasil”8. 

A respeito da música São Gonça, Seu Jorge relatou no site denominado 

“Natural Musical” como ela foi criada, realmente: conta ele que tinha um encontro 

com uma mulher em Copacabana, mas como ele morava em São Gonçalo, percebeu 

que iria se atrasar e que teria que ligar para a moça. Ao percorrer a sua comunidade 

inteira, só achou um orelhão escangalhado. Mesmo assim, ele decidiu ir ao encontro 

da sua amada. No entanto, no meio da Ponte Rio – Niterói, houve um tombamento 

de uma carreta em pleno Vão Central, e ele acabou ficando preso no trânsito, 

chegando muito atrasado ao encontro. A moça acabou mandando-o de volta para 

casa. Ao chegar a sua casa, começou a escrever uma carta: “pretinha que é isso 

cara, como você me trata assim, eu faço tudo pelo nosso amor, eu faço tudo pelo 

nosso bem...”  Quando percebeu que havia algum sentido e ritmo, utilizou seu violão 

e, assim, criou a música intitulada “São Gonça”, apresentada a seguir: 

 

 

                                                           
8
 Fonte: Revista In. Disponível em: <http://www.revistain.com.br/noticia_online 

/cultura/1941_seu_jorge_no_credicard_hall.html>. Acesso em: 04 de julho. 
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                                      Pretinha 
Faço tudo pelo nosso amor 
Faço tudo pelo bem de nosso bem (meu bem) 
A saudade é minha dor 
Que anda arrasando com meu coração 
Não Duvide que um dia 
Eu te darei o céu 
Meu amor junto com um anel 
Pra gente se casar 
No cartório ou na igreja 
Se você quiser 
Se não quiser, tudo bem (meu bem) 
Mas tente compreender 

Morando em São Gonçalo você sabe como é 
Hoje à tarde a ponte engarrafou 
E eu fiquei a pé 
Tentei ligar pra você 
O orelhão da minha rua 
Estava escangalhado 
Meu cartão tava zerado 
Mas você crê se quiser...  

 

Será que a famosa música de Seu Jorge, “São Gonça” que diz: “Morando em 

São Gonçalo você sabe como é...” pode ser dada como exemplo tão famoso que até 

pessoas que não moram no município o utilizam quando querem justificar 

poeticamente alguma brincadeira um pouco mais desdenhosa acerca da cidade? 

Essa afirmação se tornou literalmente um clichê. 

 

[...] porque as pessoas terão sentimentos, alimentados por amplas e 
diversificadas redes de informação, que as levarão a achar um local 
“romântico”, outro “perigoso”, outro “bonito”, outro “civilizado”. A esses 
sentimentos construídos em relação a locais e objetos (e, por que não, a 
pessoas?) temos chamado de imaginários. 

 

 A música São Gonça, retrata de maneira pejorativa a cidade de São Gonçalo 

por suas ineficiências relacionadas ao trânsito, e também ao descaso com esta 

situação caótica, como sendo típica da população gonçalense. A ponte fica entre as 

cidades de Niterói e o Rio de Janeiro, mas essa situação é trazida para o cotidiano 

das pessoas que moram em São Gonçalo e que trabalham, estudam ou têm que 

fazer alguma atividade no Rio de Janeiro, e que passam pelo trânsito muitas vezes 

engarrafado da Ponte. Pelo entendimento, o engarrafamento na ponte e o orelhão 

escangalhado acabam tornando uma situação corriqueira e, portanto segundo a 

música, passível de perdão. “Morando em São Gonçalo você sabe como é” esse 

trecho da música “São Gonça” produz imaginários negativos em relação a São 

Gonçalo. Segundo Gastal (2005, p.13). 
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Seu Jorge produziu a música a partir de uma experiência real, em que relatou 

que os seus sentimentos foram construídos em relação à dinâmica da cidade, 

relacionando a interferência entre os locais de São Gonçalo - Niterói – Rio de 

Janeiro. Relatando como morador e participante ativo daquele acontecimento real, 

acabou reproduzindo a cidade de São Gonçalo por meio da criação da música “São 

Gonça”, que pode ser considerado um apelido, já que Seu Jorge se considera  íntimo 

da cidade, por ter sido um morador na época. O trecho da sua música “Morar em São 

Gonçalo você sabe como é”, indica que Seu Jorge realmente sabia como era ser 

morador de São Gonçalo, mas ele terminou por gerar imaginários, já que os não 

moradores do município não sabem como é morar em São Gonçalo. Apenas têm 

uma ideia pré-concebida desse imaginário negativo, que foi posto com esse trecho 

de música.  

Ao realizar o recorte e refletir sobre o tema proposto pelo trecho discutido 

anteriormente, a música de Seu Jorge pode ser compreendida como uma sutil forma 

do despertar de um novo olhar mais positivo sobre São Gonçalo, de forma a 

modificar a sua imagem e realidade. “A imagem, porém, é uma característica do 

produto como todas as outras e, portanto, pode ser mudada” (BIGNAMI, 2005, p.10).  

Essa outra forma de ver a música sugere que ela pode fazer os moradores de São 

Gonçalo reivindiquem por mudanças. E essa imagem pode ser revertida, inclusive, 

pelo turismo. Como aponta Gastal e Moesch (2007, p.42),  

 

[...] Deve, ainda, ter como objetivo democratizar o bem público chamado 
Turismo, possibilitando que o lazer e a hospitalidade sejam acessíveis a 
todos, visitantes e cidadãos, não apenas como uma potencialidade, mas 
como realidade, e que a sociedade organizada incida nessas definições. 

 

O que se pode deduzir, a partir dessas afirmativas, é que “[...] cada vez mais, 

há teóricos do Turismo propondo este outro olhar, humanista e humanizante, que 

permita abrir novas e instigantes questões para pensar a atividade” (GASTAL; 

MOESCH, 2007, p.16). Partindo de tantos problemas que a cidade de São Gonçalo 

enfrenta, não há uma identidade forte entre os habitantes e o município e, por isso, 

os gonçalenses vão para Niterói ou outras cidades vizinhas, em busca de algo que 

seja capaz de preencher as suas necessidades. Pode-se dizer que a busca desse 

novo olhar positivo sobre a cidade e a sua eventual transformação dependerá dos 

seus moradores. 
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2.4  ANÁLISE DO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO E INICIATIVAS DE FOMENTO TURÍSTICO. 

 

O município de São Gonçalo possui um inventário da oferta turística que foi 

elaborado em 2004 pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo do 

município. A iniciativa teve a parceria da Faculdade Paraíso, localizada na cidade, 

por meio do seu curso de Turismo. O Inventário foi elaborado há 12 anos e até hoje 

não foram realizadas as atualizações devidas, uma vez que, com o tempo, 

determinado atrativo pode perder a sua atratividade, como é o caso do Mangue da 

Fazenda dos Mineiros9 poluído atualmente.  

Da mesma forma, surgem novos atrativos de grande relevância para o 

município, que não foram percebidos à época da sua inventariação, como: o Sítio 

São Firmino, que produz melado artesanal em grande quantidade o que poderia 

despertar o interesse de turistas para a região, com o propósito de conhecer a 

fabricação do melado, e experimentar essa iguaria, e o Sítio Paraíso, onde funciona 

um meio de hospedagem com infraestrutura de lazer, além de uma “réplica de 

locomotiva”10 que poderia vir a atrair visitantes para a região. Além disso, registram-

se mudanças na infraestrutura turística do município. Cita-se, por exemplo, a 

inauguração do Apart Hotel Dom Quixote em 2016, com 32 unidades habitacionais.  

A análise do inventário da oferta turística de São Gonçalo foi elaborada por 

meio de entrevistas gravadas com a turismóloga Talita Gomes do Nascimento e o 

historiador Marcos Vinícius Macedo Varella funcionários contratados da Secretaria 

Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo. Foram realizadas perguntas 

relacionadas aos atrativos, como: a descrição de cada atrativo; quais as atividades 

turísticas que eram realizadas; qual era a segmentação do turismo para cada 

atrativo; se estáva em utilização; e se possui infraestrutura. Foi elaborado um quadro 

com essa análise, apresentado no (apêndice b). 

 

                                                           
9
 O mangue está localizado na Fazenda dos Mineiros, é um ecossistema responsável pela reprodução 

da vida marinha. Disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_meio-
ambiente-e-patrimonio-cultural/mpf-move-acao-para-assegurar-protecao-de-manguezais-da-baia-da-
guanabara>. Acesso em: 04 julho 2016. 
 
 
10 O Sítio Paraíso está localizado na Estrada do São Tertuliano, s/n - Largo da Ideia - São Gonçalo. 

Disponível em: <http://www.sitioparaisorj.com.br/estrutura/>. Acesso em: 04 de julho de 2016. 
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Foram identificados problemas que impedem a promoção de uma política 

direcionada para determinados atrativos, como a violência da região, por exemplo: A 

Apa do Engenho Pequeno, o Salgueiro que possui um vulcão adormecido, conhecido 

como o Maciço de Itaúna e a Ilha de Itaoca, onde os turismólogos relataram terem 

sofrido uma abordagem dos traficantes locais. Outro problema foi a falta de 

sinalização turística na região, que acaba dificultando os projetos direcionados para 

os atrativos, pois os trajetos para os devidos pontos turísticos não estão devidamente 

delimitados e identificados. Quanto à atividade turística, constatou-se que não há 

operadoras de turismo em São Gonçalo, que comercializa passeios para os atrativos 

da cidade, nem tampouco há intenção de promovê-los por meio de parcerias.  

O inventário da oferta turística do município de São Gonçalo foi dividido em 

quatro grupos específicos, separados em: atrativos turísticos naturais, atrativos 

turísticos culturais, sendo estes divididos em quatro subgrupos, compreendidos em: 

 

a) Históricos Culturais – Centros Culturais e Casa de Cultura 

b) Manifestações e Usos tradicionais e Populares.  

c) Eventos/acontecimentos programados. 

d) Realizações técnicas e cientificas contemporâneas.  

 

 Por último, também constaram do inventário da oferta turística os 

equipamentos e serviços turísticos e a infraestrutura de apoio turístico, os quais não 

foram totalmente abordados no presente trabalho. Apenas os meios de hospedagem 

foram analisados, sendo parte integrante dos equipamentos e serviços turísticos. Os 

dados das análises a seguir estão de acordo com o inventário da oferta turística de 

São Gonçalo, de 2004, com algumas atualizações: 

No inventário constam 14 atrativos naturais. O Alto do Gaia é listado como o 

primeiro atrativo natural e corresponde ao ponto mais alto do município, constituído 

de uma RPPN “Reserva particular do patrimônio natural”. Possui duas Apas, sendo a 

Apa de Guapimirim, que é cercada pela Baía de Guanabara e pelos bairros do 

Salgueiro e de Itaoca e a Apa do Engenho Pequeno que possui uma faixa de Mata 

Atlântica, onde são realizadas atividades de passeios e trilhas; Cavernas de Santa 

Isabel, também conhecida como Grutas de Caulin, localizada na antiga mina 
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desativada de extração de caulin11, com atividades de caminhada, passeios e trilhas 

organizadas; a Pedra da Coruja, que fica atrás da Igreja Matriz localizada no centro 

da cidade, com trilhas da Igreja Matriz até a Pedra da Coruja fazendo um trabalho 

em conjunto com o do turismo pedagógico e religioso. A Praia das Pedrinhas foi 

revitalizada e atrai muitos turistas nos finais de semana. No local, há bares, 

restaurantes, sinal wireless e possibilidades de ser implementar o turismo 

gastronômico. Verificou-se que há projetos para incentivar atividades culturais no 

local.  

Também constam no inventário da oferta turística de São Gonçalo, 7 ilhas, 

como atrativo natural, que pertencem ao município do Rio de Janeiro.  Há atividades 

relacionadas ao turismo em apenas três delas: Na Ilha das flores, onde existem 

atividades de turismo cultural e projetos, como o museu a céu aberto. O local 

pertence à Marinha brasileira e antigamente funcionava uma hospedaria que se 

constituiu em um marco na imigração na época e atualmente está no circuito mundial 

de centros dedicados a imigração.   

 Por fim possui a Ilha de Jurubaíba, que assim como a Praia das Pedrinhas 

recebe muitas famílias nos finais de semana para os seus bares e restaurantes. As 

outras ilhas são: A Ilha do Braço Forte, a Ilha Redonda, a Ilha de Itaoca, a Ilha de 

Itaoquinha e a Ilha do Sol. Existem projetos de passeios, com trajetos para todas 

essas ilhas, mas que ainda não foram viabilizados por falta de recursos.     

Os atrativos culturais identificados no inventário foram: duas capelas, um 

convento, três igrejas, sete paróquias, cinco cemitérios, duas praças e cinco 

fazendas e, outros seis atrativos, totalizando vinte e nove atrativos culturais. Todos 

esses atrativos estão especificados no apêndice B.  

As ações turísticas direcionadas aos atrativos religiosos precisam ser 

autorizadas previamente pela igreja. A cidade possui ainda o Monumento à liberdade, 

a Praça dos Ex-Combatentes e a Praça Estefânia de Carvalho, mais conhecida como 

Praça Zé Garoto. Em relação ao Espaço Cultural CEDAE, este não se encontra mais 

em funcionamento e o Centro Cultural Joaquim Lavoura, no local funciona a 

Secretaria de Turismo e Cultura, equipada com biblioteca, sala de reunião, de 

eventos, de fórum e sala de multimeios. O teatro João Caetano Shopping da Cultura 

é outro atrativo que parou de funcionar. Há a Casa e Chaminé que é uma antiga casa 

                                                           
11

 Argila refratária, branca e friável, que entra na composição da porcelana. Disponível em: 

<http://www.dicio.com.br/caulim/>. Acesso em: 06 de julho de 2016. 
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de cerâmica que existe há aproximadamente cento e vinte anos e encontra-se 

abandonada.  

Em relação as fazendas, há as seguintes especificações: a Fazenda 

Itaitindiba, com atividades de caminhada e visitas turísticas; a Fazenda Colubandê, 

cujo espaço é utilizado para o turismo pedagógico; a Fazenda da Luz, onde está 

localizada a Praia da Luz e a sua Capela da Luz, que os pescadores locais realizam 

a procissão marítima. Também tem a Fazenda Várzea das Moças, que na verdade 

foi inserida no inventário da oferta turística de São Gonçalo com o nome errado. O 

verdadeiro nome é Fazenda Ipiíba de Malheiros, que está localizada na Várzea das 

Moças e oferece visitações turísticas, e possui o seu patrimônio cultural do século 

XVIII preservado. 

   Por último, tem a antiga fazenda do Engenho Novo Retiro, que não existe 

mais, apenas as suas ruínas, mas funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

São Gonçalo e tem projetos de turismo pedagógico e rural voltados para o 

incentivo/incremento para as práticas e culturas agrícolas na região.  

Referente as manifestações e usos tradicionais e populares: o inventário 

possuía um grupo de Congo Brazavilhe12, que não está mais em atividade, dada a 

falta de recursos. Possui cinco festas religiosas, que ocorrem de acordo com o dia 

deles, a saber: Festa de Nossa Senhora das Graças, Festa de Nossa Senhora 

Aparecida, Festa da São Judas Tadeu, Festa de Nossa Senhora da Conceição, 

Festa São Gonçalo de Amarante e uma procissão Marítima de São Pedro, que sai da 

Praia da Luz.  Consta no inventário cinco Folias de Reis, mas restam apenas três, 

devido à falta de recursos. São elas: A Folia do Valdeir, do Fumaça e a do Caetano. 

Todas as folias realizam as suas atividades religiosas seguindo um calendário. Por 

último, o inventário possui dois grupos de quadrilha profissional: A Explosão do 

Salgueiro e o do Tico e Teco. Com o tempo foram surgindo outras, como: o Grupo de 

quadrilha da ATN: Arraia do Tio Nonô e o grupo Negrinhos de Sinhá, do mestre 

Antônio Afonso. 

 

                                                           
12 O Congo é uma dança de origem africana muito importante na preservação da memória da cultura         
negra. Disponível em:<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao 
/analise_regiao_ga.pdf>. Acesso em: 06 jul.2016. 
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Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas: Centro Hípico Pedra 

Branca, localizado em Várzea das Moças. Apresenta a sua arquitetura com 

características e estilo rural. Mantém a sua função original de Centro Hípico e 

promove competições de hipismo profissional local que pode ser viabilizado o 

turismo rural. O Horto Florestal e o Rancho dos Coqueiros ficaram pendentes. A 

Fazenda Santa Edwiges é a mais bem estruturada da região da cidade, promovendo 

o turismo rural e o pedagógico, com visitas guiadas. O Sítio Girassol não está mais 

funcionado; já o Sítio Paróquia São Pedro de Alcântara é uma propriedade privada e 

não realiza atividade turística; o Sítio São João também ficou pendente, o Sítio Vale 

do Sol possui uma boa área de lazer, diversas árvores frutíferas, dois lagos, mas não 

realiza nenhuma atividade relacionada ao turismo. Por último, tem o Sitio São 

Firmino localizado no Largo da Ideia em Monjolos, que não está inserido no 

inventário da oferta turística de São Gonçalo, e que produz melado artesanal e em 

grande quantidade, recebendo muitos turistas interessados em conhecer a sua 

produção.  

Os Eventos / Acontecimentos programados: No inventário foram registradas 

duas feiras: a Feira de Artesanato que funciona todas as quartas-feiras e quintas-

feiras da semana, a Feira de Artes e Tradições Populares. As festas dos Cavaleiros 

em São Gonçalo e a Festa do Cavalo são na realidade a mesma festa, mas foram 

discriminadas duas vezes, não sendo mais realizadas por falta de recursos. Possui 

também um desfile Cívico, o Dia do Trabalhador Rural e o Corpus Christi, na qual os 

fiéis de todas as igrejas católicas do município elaboram os tapetes, que são 

considerados os maiores da América Latina e que recebe fiéis de várias regiões.   

Os Equipamentos e serviços turísticos: Em relação aos Meios de 

Hospedagem: Existem quatro meios de hospedagem localizados na cidade de São 

Gonçalo, são eles: o Hotel Vista Linda, localizado no Bairro/praia de Itaoca, que é 

mais frequentado pelos funcionários da COMPERJ. O hotel “possui 29 apartamentos 

sendo um utilizado para deficientes físicos.  Possui piscina, piscina aquecida, piscina 

infantil aquecida, playground e sauna” (HOTEL IN SITE, 2016);  o Dom Quixote Apart 

Hotel, localizado no Bairro Paraíso, será entregue no segundo semestre de 2016, 

“possui 28 apartamentos, 4 suítes, academia, restaurante, suíte executiva e nupcial”, 
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conforme dados da administradora do hotel13;  e o Sítio Paraíso, equipado com 

“piscinas, churrasqueira, freezers playground, quadra de vôlei, lago com pedalinhos, 

trilha ecológica, salão de festas, passeio a cavalo ,salão de jogos, campos de 

futebol” o Sítio também possui uma replica de Maria fumaça.  (SÍTIO PARAÍSO, 

2016). Possui por último o Hotel e Restaurante Alcântara,14 localizado na Rua 

Manuel João Gonçalves 434, que está funcionando apenas o hotel e possui 50 

unidades habitacionais, não se utilizam de sites na internet estando em 

funcionamento há vários anos.  

Ao final da descrição foram feitas a seguinte análise:  em relação a descrição 

de cada atrativo e da existência de projetos foi verificado que a maioria dos projetos 

são direcionados aos atrativos naturais, realizando caminhadas e visitas turísticas,   

apresentando projetos de turismo pedagógico e rural para as fazendas. Em relação 

ao atrativo está em uso ou não foi verificado que a maioria está em uso e alguns 

pendentes e outros pararam de funcionar. Sobre a existência de atividades turísticas 

nos atrativos, a maioria não possui. Por fim, foi verificada a infraestrutura turística da 

cidade e constatou-se uma grande deficiência. Podendo ser visualizado no apêndice 

B. 

Em relação às iniciativas de fomento turístico para São Gonçalo, foram 

visualizadas ao final da entrevista. Foram constatadas as segmentações do Turismo 

em São Gonçalo que poderiam ser viabilizadas na região. São eles: O turismo rural, 

pedagógico, o cultural, e o religioso. Para tanto, serão destacadas as possibilidades 

para desenvolvimento: 

O Turismo rural: Segundo Beni (2008, p. 471), Turismo rural é a:  

 

[...]  denominação dada ao deslocamento de pessoas a espaços rurais, em 
roteiros programados ou espontâneos, com ou sem pernoite para fruição 
dos cenários e instalações rurícolas nesse sentido, alguns autores valem-se 
da expressão turismo no meio rural para incluir também o agroturismo”. 
 
 

Para o autor que identificou as duas vertentes para a origem do turismo rural, 

verifica-se que a existência delas estão atreladas principalmente se são constituídas, 

                                                           
13

 O “Dom Quixote Apart Hotel” é administrado pela ROUSTER CONSTRUTORA. Disponível em: 
<http://www.rousterconstrutora.com/news/dom-quixote-s%C3%A3o-gon%C3%A7alo/>. Acesso em: 
24  jun. 2016. 

 
   

14
  As informações do Hotel  e Restaurante Alcântara foram conseguidas através do telefone da          
empresa, não possuindo site. 
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ou não, em propriedades produtivas. 

 Em relação à primeira vertente: “oferta de serviços de lazer e hospedagem 

em propriedades rurais produtivas, mediante a introdução do turismo rural como 

alternativa de aumento de renda, de agregação  de valor à terra e de meio de fixação 

de trabalhadores rurais no campo” (BENI, 2008, p.471).  

Essa vertente é seguida na cidade de São Gonçalo, que promove a 

valorização da produção agrícola da região, disponibilizando incentivos através de 

ações voltadas para o incremento de atividades turísticas, que viabilizem o contato 

de turistas com a rotina do trabalhador rural. Realizado na fazenda do Engenho Novo 

Retiro, onde funciona o Sindicato dos Agricultores Rurais de São Gonçalo, este 

combina-se com o turismo pedagógico na promoção de passeios voltados para o 

incentivo/incremento para as práticas e culturas agrícolas na região. Ressalta-se 

nessas atividades o trabalho voltado para a conscientização, educação ambiental, 

limpeza, preservação e sustentabilidade da região.  

Já a segunda vertente sobre o turismo rural proposta por Beni (2008, p.471) 

apresenta:  

[...]   reside nos casos de propriedades não produtivas que possuem amplas 
instalações receptivas, algumas de valor histórico-patrimonial e arquitetônico 
de época que, adaptadas, permitem absorver parte de uma demanda 
diferenciada. Ainda nessa vertente incluem-se os modernos hotéis fazenda.  

 
 

 O município de São Gonçalo possui muitas fazendas que tem um alto valor 

histórico – cultural para a cidade, como exemplo o município tem a fazenda Ipiíba de 

Malheiros que está localizada na Várzea das moças, datada do século XVII e que se 

encontra preservada até hoje. Os proprietários oferecem café da manhã para os 

turistas e moradores que vão em direção ao Alto do Gaia que fica no caminho e 

apresentam o local para os turistas com hora marcada. São Gonçalo também possui 

o Sítio Paraíso, mais moderno, com uma decoração rural.  

O Turismo Cultural pode ser trabalhado de acordo com a definição de Beni 

(2008, p. 473), “[...] refere-se à afluência de turistas a núcleos receptores que 

oferecem como produto essencial o legado histórico do homem em distintas épocas, 

representando a partir do patrimônio e do acervo cultural, encontrando nas ruínas, 

nos monumentos, nos museus e nas obras de arte”. A cidade de São Gonçalo possui 

uma grandiosidade de atrativos culturais, mas esse legado histórico cultural está 

pedindo socorro, porque eles estão sendo destruídos, seja pelo descaso de políticos, 
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pelo tempo, por vândalos e pelos próprios moradores locais que não tomam uma 

atitude para quebrar esse círculo vicioso de alienação. 

Para Barros (2011, p.28) “A cidade precisa passar por um conjunto de ações 

que interfira significativamente na desalienação, conscientização e pertencimento. A 

cultura é um instrumento fundamental neste processo, pois por meio da cultura é 

possível mudar a “cultura” de submissão da cidade”. Para proporcionar essa 

desalienação a Secretaria de Turismo e Cultura  de São Gonçalo, em conjunto com o 

Turismo Pedagógico promove guiamento para alguns pontos turísticos do município, 

com objetivo de levar os moradores a conhecerem a história da cidade e manterem a 

sua identidade. Mas essa atividade não é realizada de  maneira permanente.  

Agora em relação a manifestações culturais de São Gonçalo, tem a Folia de 

Reis que é uma manifestação que tem uma grandiosa carga emocional que é 

passada de pais para os seus filhos.  

De acordo com Cruz (2011), a Folia de Reis é composta por um grupo 

chamado de foliões que têm uma hierarquia entre eles, que no mês de janeiro sai às 

ruas e vai para as casas das pessoas cantando preces, rimas e músicas religiosas. 

Faz também orações e há todo um imaginário que atrela a folia de reis à realização 

de milagres. Para a mesma autora,  

 

Os grupos de Folia de reis reproduzem um ritual dentro de uma tradição 
cristã das sagradas escrituras, incorporando elementos locais e de seu 
cotidiano, o que certamente não descaracteriza sua essência, pois ela está 
embasada em crenças que lhes garantem um sentido espiritual (CRUZ, 
2011, p.25). 

 
 

Um fato grave é que a cidade já perdeu duas folias de Reis por causa de falta 

de incentivos. Não se pode deixar, portanto, que as outras três folias restantes 

deixem de existir e de manter essa cultura tão importante para a cidade.  

O Turismo Religioso segundo Beni (2008, p. 474), “[...] refere-se ao grande 

deslocamento de peregrinos, portanto turistas potenciais, que se destinam a centros 

religiosos, motivados pela fé em distintas crenças”. A cidade de São Gonçalo possui 

uma grande potencialidade relacionada ao turismo religioso. Possui cinco grandes 

festas de igrejas e uma procissão marítima, sendo todas compostas de uma parte 

religiosa e outra parte profana, contendo quermesse, leilões e shows musicais, 

detalhadas a seguir: Festa de Nossa Senhora das Graças, realizada na própria 
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paróquia, ocorre no dia 27 de novembro com duração de 1 dia; Festa de Nossa 

Senhora Aparecida, sendo um evento anual, realizado todo dia 12 do mês de 

outubro, realizado no Patronato e com duração de 3 dias; Festa de São Judas 

Tadeu, realizada na Fundação Rincão do Senhor, no período de 26 a 28 de outubro, 

que é o dia do São Judas Tadeu. Nessa festa ocorreu uma procissão levando a 

imagem do Santo com crianças vestidas de anjos; Festa de Nossa Senhora da 

Conceição, que ocorre na própria paróquia no mês de dezembro e tem duração de 3 

dias; Festa São Gonçalo de Amarante que ocorre na sua própria paróquia no mês de 

setembro com duração de 19 dias e tem também a Procissão Marítima de São Pedro 

que sai da Praia das Pedrinhas em uma procissão com cerca de 300 barcos de 

pesca para a celebração do santo padroeiro dos pescadores, ocorre em junho no dia 

de São Pedro, com apenas 1 dia de duração. 

 Por último, têm o maior tapete de Corpus Christi da América Latina, 

confeccionados com pó de café, açúcar, pedras e outros materiais de diversas cores, 

uma verdadeira manifestação de fé que atrai muitos religiosos. Como mostra a figura 

8 a seguir: 

 

                              Figuras 8 - Tapetes de Corpus Christi (2016). 
 

     
 

                                                  Fonte: Foto da autora. 

 

O Turismo Pedagógico é realizado pela Secretaria de Turismo e Cultura de 

São Gonçalo através de projetos em parceria com a Secretaria de Educação da 

cidade, que faz o guiamento dos estudantes para os atrativos turísticos de São 

Gonçalo. Disponibilizando verbas para o aluguel do ônibus com a programação para 

levar os estudantes a três pontos turísticos da cidade, oferecendo equipe, lanche e 
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também palestra de conscientização e preservação ambiental. Esse projeto é um 

grande diferencial para os estudantes da cidade.  

 

Já há produtos que estão buscando alternativas, como a de aproximar 
turismo e educação ambiental, agregando ao produto ecológico o imaginário 
de aprendizado, educação continuada e exercício de comportamentos e 
atitudes conservacionistas politicamente corretos GASTAL (2005, p.85). 
.  
 

Espera-se que este projeto continue agregando valores e aprendizado para 

os seus estudantes e que venha a crescer, e se estender para todos os moradores 

do município que estão dispostos a conhecerem os atrativos da sua própria cidade. 

O turismo pedagógico é um dos mais importantes para a cidade de São 

Gonçalo, porque nele estão inseridos os outros três segmentos, com o objetivo de 

apresentar para os moradores de São Gonçalo a sua história, a sua cultura e 

principalmente para ajudar a manter a sua identidade de lugar. 

Compreendendo-se as relações de identidade e pertencimento dos 

moradores, em conjunto com a crítica à música de Seu Jorge e a interferência no 

olhar do turista e a análise da oferta turística de São Gonçalo, apresentam-se no 

capítulo a seguir o resultado da pesquisa e a discussão dos clichês da cidade. 
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3 PESQUISA 

 

A pesquisa de campo foi realizada por meio do aplicativo Survio, constando 

de um questionário com 12 perguntas abertas e fechadas, disponibilizadas on-line, 

nos meses de maio e junho de 2016.  

Foram obtidas 66 respostas e, sobre elas, foram encontrados os resultados 

discutidos a seguir.  

 

3.1 RESULTADO DA PESQUISA 

 

A respeito do gênero, foi verificado que a maioria corresponde ao sexo 

feminino, totalizando 62,1% e 37,9  pessoas do sexo masculino. 

Quanto à escolaridade 27,3% das pessoas possuem o ensino médio 

completo e apenas 1,5% apresentam o ensino médio incompleto. A maioria possui o 

ensino superior incompleto, totalizado 37,9% e apresentando a porcentagem de 

33,3% com o ensino superior completo. Não foram verificadas pessoas com o ensino 

fundamental completo e nem com o ensino fundamental incompleto (Figura 9): 

 

 

Figura 9 – Escolaridade 

 

 

Fonte: Survio, 2016 
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A respeito de ser morador ou não da cidade de São Gonçalo, do total de 66 

pessoas que responderam ao questionário, foi verificado que 60,6% das pessoas são 

moradores da cidade e que 39,4% moram em outras localidades.  Então, pode ser 

verificado que os dados coletados representam dois olhares para o município, tanto o 

olhar interno, quanto o externo. 

Quanto às características da cidade, foi solicitado que as pessoas 

apontassem o grau de concordância ou discordância a respeito de atributos como 

“cidade limpa”. Apenas 3,0% das pessoas concordaram e nenhuma concordou 

totalmente, 13,6% não sabiam, 42,4% discordaram e 40,9% discordaram totalmente. 

Pela maioria das respostas indicarem a discordância da pergunta, foi constatado que 

o município de São Gonçalo pode ser considerado como uma cidade suja (Figura 

10): 

 
Figura 10 – Limpeza da cidade de São Gonçalo 

 

 
 

Fonte: Survio 2016. 
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A respeito da constatação se a cidade de São Gonçalo possui infraestrutura 

turística, foi verificado que apenas 6,1% concordam, nenhuma pessoa concordou 

totalmente, 6,1% não souberam responder, 48,5% discordaram e 39,4% discordaram 

totalmente. Juntando-se esses dois últimos dados se obtêm 87,9%. Com isso, pode 

ser comprovado que maioria dos pesquisados têm a opinião de que o município de 

São Gonçalo não apresenta infraestrutura turística (Figura 11). 

 

Figura 11 – Infraestrutura turística de São Gonçalo 

 

Fonte: Survio 

 
Sobre São Gonçalo ser considerada uma cidade dormitório, a maioria dos 

respondentes (60,6%) concordou com essa caracterização. Desse total, 7,6% 

concordaram totalmente, enquanto 16,7% não souberam responder, 15,2% 

discordaram e 7,6% discordaram totalmente (Figura 12).  

 
Figura 12 – São Gonçalo como cidade dormitório 

 
 

Fonte: Survio 
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Já em relação a cidade de São Gonçalo ser considerada uma cidade 

violenta. A maioria das respostas, 84,9%, concordaram com esse fato, sendo que 

27,3% disseram concordar totalmente. Apenas 9,1% não souberam responder e 

6,1% discordaram (Figura 13). 

 

Figura 13 – São Gonçalo como cidade violenta 

 

Fonte: Survio 

 
 
Agora a respeito da qualidade de vida existente na cidade, há discordância de 

53,0% e discordância total de 18,2%, correspondendo um total de 71,2%, enquanto 

10,6% concordaram. Nenhuma pessoa concordou totalmente e 18,2% não souberam 

opinar (Figura 14). 

 
 

Figura 14 – Qualidade de vida em São Gonçalo 

 

Fonte: Survio 
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Em relação às perguntas abertas de produção de respostas foi solicitado que 

os respondentes indicassem outra definição para a cidade de São Gonçalo que não 

constava das afirmações relacionadas em outra questão. Foi verificado que 60,6% 

não apontaram outras definições e 12,1% apontaram que sim, sendo que 27,3% 

especificaram. 

Foram apontadas definições positivas como também e na sua maioria 

negativas. Em relação às definições positivas foram verificadas apenas duas 

respostas, são elas: A primeira definição respondeu que “São Gonçalo é a cidade 

mais populosa fora a capital”, realmente o município possui quase 1 milhão de 

habitantes. A segunda resposta diz respeito ao fato de São Gonçalo “ser uma cidade 

de amigos”, sendo essa a única que demonstrou um sentimento de carinho para com 

a cidade. 

Em relação às definições negativas: A maioria foi taxativa aos aspectos 

negativos que prejudicam a imagem da cidade. As respostas foram agrupadas em 

partes com objetivo de se obter um melhor entendimento. Assim em relação ao 

sistema de transportes: Um investigado respondeu que  “São Gonçalo é uma cidade 

que tem muito que melhorar, espaço tem para isso, possui ônibus em péssimas 

condições, e também não apresenta bons motoristas”.  Demonstrando que a cidade 

possui deficiências  relacionados má qualidade no seu sistema de transporte urbano. 

Outros aspectos negativos levantados com um total de 6 respostas se 

referiram a gestão pública da cidade como ineficiente. A primeira resposta se referiu 

a gestão turística da cidade, afirmando tem uma deficiência relacionada a  “falta de 

políticas públicas municipais para o turismo em São Gonçalo”. Esta resposta aponta 

que o turismo na cidade não recebe o devido cuidado dos seus representantes; as 

outras 5 qualificaram o prefeito atual, sendo duas delas se referiram “a má 

administração da cidade”. As outras três relacionadas ao prefeito foram “São Gonçalo 

é uma cidade abandonada”, e  “tem o descaso do prefeito atual” e  “falta dedicação 

política para a cidade e também para sua população”. Com essas respostas pode-se 

observar que as pessoas pesquisadas estão descontentes com o prefeito atual. 

Duas respostas apontaram problemas relacionados à falha na educação, 

“São Gonçalo é uma cidade que não possui uma educação pública de qualidade”.  

Por fim, foi destacada uma resposta que se referiu a “São Gonçalo como 

periferia de Niterói”. Por outro lado, outra opinião afirmou que é “uma cidade sem 



56 
 

cultura”, e outra que “é uma cidade desconhecida”. E por fim, um investigado 

comentou que “o povo da cidade não é educado”. 

Em relação ao fato de haver pontos positivos a destacar sobre São Gonçalo, 

dos respondentes, 19,7 % apontaram que sim ao passo que 57,6 % responderam 

que não e 22,7% especificaram as suas respostas. 

As especificações foram: “O amor que parte da população tem pelo 

município, mesmo sendo ruins, os moradores a defendem quando pessoas de fora 

falam mal da cidade”. Essa resposta remete que, os moradores têm propriedade para 

falarem o que quiserem sobre a sua cidade e se sentem incomodados com pessoas 

que não moram na cidade falam mal. Esse investigado demonstrou o seu carinho e o 

seu sentimento de pertencimento para com o município.  

Outra resposta apontou uma ordem de prioridade, quanto à potencialidade da 

cidade, abordando que: “primeiramente o potencial acervo humano, depois a 

extensão territorial pouquíssima aproveitada”.  Outra respondente se referiu à cidade, 

demonstrando o seu sentimento de pertencimento, descrevendo sobre “as pessoas, 

o bairrismo, a vizinhança, os amigos, a sua história”.  

Também foram descritas algumas potencialidades existentes na cidade, que 

apresenta uma “proximidade com o Rio de Janeiro, e uma população de 1 milhão de 

habitantes. Outra se referiu ao turismo da cidade, informando que a mesma 

apresenta “um potencial turístico não explorado”. Com essa resposta, percebe-se 

que alguns moradores da cidade sabem das potencialidades da cidade e também 

das suas deficiências. 

Outra resposta se referiu ao “comércio no Alcântara, o que ainda é pequeno 

para uma cidade territorial tão grande”. Já outro investigado respondeu que São 

Gonçalo “fornece mão de obra para serviços rejeitados pelos moradores de Niterói e 

o Rio de Janeiro”. 

 Um respondente também apontou outra potencialidade turística para a 

cidade que “tem potencial para desenvolver melhor o turismo religioso”. Mas outros 

declaram que São Gonçalo tem que “melhorar a segurança e o saneamento básico” 

que é deficiente na região, principalmente na região rural da cidade. Houve um 

comentário que expôs que São Gonçalo é “meio caminho para a Região dos Lagos”. 

Agora esse respondente a seguir se referiu à cidade de São Gonçalo de uma 

maneira muito negativa ao apontar que a cidade “não está pior que as favelas do 
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Rio”. Já outro respondente se referiu à cidade de uma maneira mais carinhosa 

dizendo que “é o local onde moro e tenho amigos”. Outro ponto positivo apontado foi 

“o tapete de Corpus Christi”. Apenas 1 resposta se referiu ao “custo de vida mais 

baixo”.  Por fim, apontaram “o transporte coletivo” da cidade como ponto positivo e 

apenas 1 investigado não sabia responder. 

Em relação à pergunta “Você já visitou algum ponto turístico da cidade de 

São Gonçalo? Recomendaria a alguém? Se sim, qual?” As respostas foram que 

9,1% responderam sim, que já visitaram a cidade e 71,2% não a visitaram, ou seja, a 

maioria nunca visitou nenhum atrativo turístico da cidade. Em relação a se 

recomendaria os atrativos, 9,1% responderam que sim e 71,2% responderam que 

não e 19,7% especificaram as suas respostas. 

As especificações foram: Ao todo, seis pessoas responderam que visitariam 

a Fazenda Colubandê e uma respondeu que não recomendaria. Houve apenas uma 

resposta com mais detalhes sobre a fazenda: “infelizmente o abandonado batalhão 

florestal, que somente no natal, recebe os cuidados da prefeitura”, essa resposta se 

refere à Fazenda Colubandê, que encontra-se abandonada pelo governo estadual e 

não municipal, porque a Fazenda Colubandê pertence ao governo do estado do Rio 

de Janeiro. 

 Outro comentário relata que: “dizem que a Praia da Luz é ponto turístico da 

cidade de São Gonçalo. Fui lá, e não recomendo!”. A praia da luz passou 

recentemente por uma revitalização e teve melhorias quanto ao seu aspecto visual e 

agora disponibiliza sinal de wi-fi para o público. Muitas famílias vão para o local nos 

finais de semana, buscando os bares e restaurantes que apresentam uma 

gastronomia com frutos do mar, peixes e crustáceos. Há projetos da Secretaria de 

Turismo e Cultura de São Gonçalo com a pretensão de incrementar o espaço para 

atividades com músicas e outras atividades culturais, mas ainda não foram 

viabilizados por falta de recursos. 

Outro investigado respondeu que já visitou a “Apa do Engenho Pequeno, 

apesar de precisar de muitos recursos ainda”.  Outro atrativo visitado foi “a Praça dos 

Ex-Combatentes”, que é um patrimônio histórico cultural para a cidade, apresenta um 

tanque e armas da 2º guerra mundial, porém sofre com vandalismos e não tem 

nenhuma ação histórica cultural para o local. A UERJ, que fica em frente à praça, 

poderia fazer um trabalho direcionado para apresentar a história desse patrimônio 
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histórico, tanto para os seus alunos, como para a comunidade local.  

Outros responderam que já visitaram locais de lazer como o “Clube Mauá, 

Caneco 90, e o Shopping São Gonçalo”. Outros dois investigados se referiram “a 

Igreja Matriz” e outro apontou a “Igreja da Praia da Luz”, e apenas uma pessoa 

apontou a “Ilha das Flores” e outra relatou que já havia visitado a "Fazenda do 

Engenho”. Outras duas respostas apontaram locais, mas não os atrativos, sendo em 

“Jurubaíba  e em Itaóca”. Ao final, houve um investigado que respondeu que “não iria 

ao atrativo por falta de segurança e investimento nos mesmos”.  

Percebe-se pelas afirmações citadas, que a imagem que se tem da cidade 

não deixa de ser contaminada pelos clichês correntes. 

 
3.2  PROPOSTA DE CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA DE 
SÃO GONÇALO COMO ALTERNATIVA PARA UM NOVO OLHAR SOBRE A 
CIDADE. 
 

Inicialmente, será preciso abordar as definições de conscientização e 

sensibilização para ter o melhor entendimento da proposta que será uma alternativa 

para um novo olhar turístico sobre São Gonçalo. Sendo assim organizado em dois 

passos: O primeiro é a conscientização dos moradores de São Gonçalo da 

importância do turismo para a cidade. Por conscientizar entende-se:  

 

A conscientização, portanto, é um processo que incita a participação popular 
de modo efetivo, superando a mera cidadania dos direitos, indo em direção a 
uma cidadania ativa (Benevides, 1991), na qual o povo passa a se 
pronunciar acerca de que direitos quer ter, e não apenas usufruir direitos 
elaborados de modo alheio a suas reais necessidades (VIEIRA ; XIMENES, 
2008, p.26). 

 
De acordo com Petrocchi (2001), é através da conscientização dos 

moradores locais que incentivará políticas de investimento no turismo. A população 

envolvida fará com que os políticos locais e os demais líderes da cidade também se 

envolvam. Com a consciência tomada em busca de mudanças que precisam ser 

feitas. Essa tomada de consciência é impedida pelo conformismo, pela resignação 

dos moradores de São Gonçalo que só sabem reclamar e outros nem isso fazem e 

não sabem agir e se impor por mudanças, simplesmente assistem inertes, 

compadecidos e conformados com a sua realidade que nunca muda e sem ter a 

esperança de que um dia poderá mudar.  

Esse despertar da consciência da população gonçalense é que os fará 
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perceberem que são os agentes da mudança e se não há mudanças é porque não há 

atitudes/ações, não sendo assim cidadãos da sua própria cidade.  

 

“A cidadania passaria a ser vista como um conjunto de práticas culturais, 
simbólicas e econômicas, vinculadas a uma gama de direitos e deveres 
(civis, políticos, sociais e culturais), que definem a adesão de pessoas a uma 
determinada política” (GASTAL; MOESCH, 2007, p.35).  
 
 

Mas os moradores que se utilizam da cidade apenas para dormir, não sendo 

participantes ativos das questões da sua cidade, deveriam buscar os seus direitos 

através dos seus deveres como cidadãos. 

Petrocchi (2001) também aponta, que uma das formas eficientes para a 

conscientização turística é fazer com que a população conheça os seus benefícios 

econômicos e sociais, mas os dados desses benefícios precisam ser divulgados. 

Sendo que é através dessa divulgação que fará os moradores de São Gonçalo 

despertarem para possibilidades de mudança que o turismo poderá promover. 

O turismo representa uma parcela muito grande na economia mundial e por 

isso, precisa de uma atenção especial dos governantes.  Segundo o Ministério do 

Turismo (2015), “[...] o setor movimentou US$ 7,6 trilhões no mundo no ano passado, 

o que representa 10% de toda a riqueza gerada no período. Além disso, o setor é 

responsável por 277 milhões de empregos, ou um a cada 11 na economia global”15. 

Ou seja, o turismo representou 10% da riqueza mundial em 2014.  

Outros dados que apontam a relevância do setor do turismo são abordados 

por Petrocchi (2001, p.341), “O turismo já é a atividade econômica que mais fatura 

em todo o mundo, ultrapassando as indústrias automobilísticas, de armamentos e de 

petróleo. Mas seus benefícios são um pouco difíceis de ser enxergados”. O mesmo 

autor recomenda que é preciso um programa de conscientização permanente através 

de: “[...] palestras, cartazes, adesivos para carros, campanhas publicitárias, eventos, 

seminários, conscientização do público estudantil, ações perante a sociedade civil... 

em caráter permanente. E persistente”. (PETROCCHI, 2001, p.341).  

Agora em relação ao segundo passo: que é o processo de sensibilização dos 

moradores e de outros envolvidos, para por em prática as ações para viabilizar o 

turismo.  

                                                           
15

 Autor: Gustavo Henrique Braga, Disponível em: < http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/957-
turismo-movimenta-r-492-bilhoes-no-brasil.html>. Acesso em: 06 de jul 2016. 
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De acordo com o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do 

Brasil (2007, p. 15),16 define como sensibilização: “Sensibilizar é oferecer, às pessoas 

da comunidade ou da região, os meios e os procedimentos que as façam perceber 

novas possibilidades e lhes permitam enfrentar as mudanças e as transformações 

necessárias quando se adota uma nova postura frente ao turismo”.  

Com isso percebe-se que o processo de sensibilização dará suporte para por 

em prática as ações para viabilizar o turismo. O município de São Gonçalo poderia 

implementar de acordo com as sugestões do Petrocchi (2001, p.343) o programa  

permanente de conscientização e de sensibilização, o qual tem que ser analisados 

de acordo com as necessidades da cidade. 

Resumindo os passos da proposta de conscientização e sensibilização 

turística em São Gonçalo: com o primeiro passo sendo o processo de 

conscientização dos moradores de São Gonçalo da importância do Turismo para a 

cidade, depois vem o segundo passo que é a implementação do processo de 

sensibilização com o objetivo de despertar nos moradores a tomada de ações em 

prol de mudanças que poderá viabilizará o turismo na região. Mais os dois passos 

são feitos em conjunto, conforme a proposta visualizada na figura 15 a seguir: 

 

Figura 15 - Proposta para conscientização e sensibilização turística em São Gonçalo. 

 
   Criação de slogan motivador: 
 
   Criação de peças publicitárias/brindes, tipo outdoors, 

anúncios,  folhetos,  adesivos, camisetas, bonés, bottons, 
merchandising, e outros. Desenvolvimento de campanhas 
publicitárias, associando diversas formas de comunicação. 

 
   Realização de palestras, seminários, oficinas de trabalho, 

reuniões com associações profissionais, ONGs e outras. 
 

   Atuação sistematizada no meio educacional, inserindo 
ações educativas nos programas escolares. 

 

   Mobilização dos empresários do setor, lideranças políticas 
e outros formadores de opinião. 
 

 

 
FONTE: Adaptado de Mário Petrocchi, (2001). 

 

                                                           
16

 Conceito de sensibilizar do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil. Módulo 
operacional 1 - Sensibilização (2007). Disponível em: http://www.turismo.gov.br/sites/default 
/turismo/o_Ministério/publicacoes/downloads_publicacoes/modulo_operacional_1_sensibilizacao.pdf 

 



61 
 

Com a proposta de conscientização e sensibilização para a cidade de São 

Gonçalo espera-se que: 

 

a) O conhecimento dos moradores de São Gonçalo em relação aos 

benefícios que o turismo pode promover, seja eficiente para eles se 

conscientizarem. 

b) Os projetos já desenvolvidos pela Secretaria de Turismo e Cultura de São 

Gonçalo, de levar a população para conhecer a sua própria cidade 

obtenham uma maior demanda. 

c) Possibilite a criação de um sentimento de pertencimento e valorização da 

cidade por parte dos moradores. 

d) A viabilização de investimentos e melhorias na infraestrutura turística da 

cidade. 

e) Os operadores turísticos locais possam visualizar uma oportunidade de 

negócio, ao promover os atrativos da cidade. 

f) Promoção de eventos para conseguir uma maior aderência dos moradores 

e de empresários locais. 

g) Controle e avaliação dos resultados da proposta. 

 

De acordo com o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do 

Brasil (2007, p.13), “É importante que estejamos todos sensíveis para ver, sentir e 

entender o turismo. É preciso que nos deixemos descobrir nossas próprias cidades, 

olhá-las com o olhar curioso do viajante, perceber o que, em nossa região, é 

diferente e especial”. Esse olhar que fará os moradores de São Gonçalo perceberem 

a sua própria cidade, que é muito grande,  com vários problemas, com muitos locais 

belos e desconhecidos, e que tem que ser valorizada pela população. 

Para Gastal (2005, p.87), “planejar não é apenas organizar espaço físico, 

produtos e serviços. Planejar, hoje, significa conduzir o olhar”. Mas para isso ocorrer 

será preciso conscientizar as pessoas para que esse novo olhar seja desprovido de 

imaginários negativos e sim, que venham a focar e a atrair para novas possibilidades 

de atividades turísticas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar os clichês que cercam 

o município de São Gonçalo, na tentativa de buscar formas de promoção de uma 

imagem mais favorável de cidade para os seus moradores e visitantes. Foi 

verificado, nos aspectos gerais do município, os clichês que lhe são atribuídos  em 

função de  seus vários problemas, tais como: deficiência de  limpeza urbana, a falta 

de infraestrutura turística, a consideração de São Gonçalo como uma cidade 

dormitório, uma cidade violenta e uma cidade com baixa qualidade de vida. 

Em relação ao objetivo específico de avaliar os atrativos turísticos existentes 

na cidade, por meio da análise do inventário da oferta turística de São Gonçalo, os 

atrativos naturais possuem mais projetos em relação aos outros atrativos, foi 

verificado que a maioria dos atrativos está em uso; e a maioria dos atrativos não 

possui atividades turísticas. Por fim, foram verificadas, pela análise que a 

infraestrutura turística da cidade, se trata de atrativos privados em sua maioria e que 

muitos deles não realizam atividades turísticas, podendo concluir que a 

infraestrutura turística de São Gonçalo não é viabilizada. 

Depois foram apresentados alguns aspectos do município de São Gonçalo e 

as suas relações históricas.  Foram identificadas as relações de pertencimento dos 

moradores com o município e foi verificado que São Gonçalo não tem um símbolo 

que o represente, que desperte aos moradores uma identidade local e assim estes 

passassem a valorizar a sua cidade. Foi analisada a música “São Gonça” do cantor 

Seu Jorge, que, como se observou, provoca imaginários negativos. Porém, vista sob 

outro ângulo, também poderá estimular um novo olhar sobre a cidade, se os 

moradores passassem  a observá-la por uma perspectiva que incite mudanças para 

a sua condição de relativa pobreza, conscientizando-se que eles são os 

responsáveis para que as mudanças ocorram. O último objetivo foi apontar as 

iniciativas de fomento turístico para a cidade, sendo constatada a existência de 4 

segmentos  do turismo que, dada a maior disponibilização da oferta no município, 

poderiam ser incrementados na região. Foram eles: turismo cultural, rural, 

pedagógico e o religioso.  

O resultado deste trabalho apontou que toda a problemática que cerca a 

cidade foi comprovada, apresentando também muitas opiniões positivas que 

exprimem o carinho do morador pela sua cidade. 
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A partir dessa constatação, foi proposto o projeto de conscientização e 

sensibilização baseado no programa de Mario Petrocchi (2001), em dois passos, 

sendo o primeiro a conscientização, que aborda que os moradores locais têm que se 

conscientizar que eles são os agentes que farão as mudanças que São Gonçalo 

tanto precisa, e que por consequência mobilizará os políticos e que essas mudanças 

poderão partir do turismo. No segundo momento será preciso que o processo de 

sensibilização, que possibilitará a tomada de ações dos envolvidos,   mas os passos 

da presente proposta teram que ser implementados de uma forma conjunta. Com a 

presente proposta de conscientização e sensibilização turística de São Gonçalo, 

acredita-se que os clichês que são atribuídos à cidade serão desfeitos ou pelo 

menos minimizados e a cidade mudará a sua imagem, tanto para os seus 

moradores como para os seus visitantes. 

Dentre as contribuições deste trabalho se encontram as questões que foram 

levantadas e que suscitam uma maior reflexão acerca da urgência relacionada à 

prioridade de realização de políticas públicas, dada a realidade da cidade que se 

encontra abandonada com o descaso do poder local. Foram verificados vários 

problemas relacionados à educação, à saúde, violência, às áreas nas quais os 

esforços relacionados a medidas públicas têm que ser prioritária. O turismo, sendo 

viabilizado de uma maneira eficiente, pode vir a ser um meio de auxiliar na 

superação desses problemas enfrentados na cidade.  

Outra contribuição para a comunidade acadêmica é perceber com outros 

olhos e procurar identificar que uma cidade, mesmo que tenha tantos empecilhos 

que a impedem de progredir, poderá achar uma estratégia para mudar a sua 

imagem, procurando saber quais são os seus problemas e tentar achar uma solução 

para eles. A cidade de São Gonçalo está inserida em um contexto de pobreza e isso 

não pode impedi-la de buscar realizar as mudanças que tanto precisa, e assim 

conseguir mudar a sua imagem, para os seus moradores e para os seus visitantes. 

São Gonçalo é uma cidade de contrastes e está inserida em um estado de 

contrastes e por fim, em um país de contrastes, que tem que conviver com todas as 

suas potencialidades e também com todas as suas limitações.  

Algumas dificuldades criaram certas limitações ao presente trabalho, como  

o fato da autora não ter conseguido realizar a entrevista com o atual Secretário de 

Turismo e Cultura de São Gonçalo, por causa de imprevistos.           
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Aconselha-se que os empreendedores locais percebam que a cidade pode 

vir a ter um futuro promissor, se o turismo na região for viabilizado, podendo vir a se 

tornar uma possibilidade de empreendimento, e também os demais envolvidos como 

moradores, políticos, se conscientizam da importância do turismo para a cidade e 

que é preciso fazer uma atualização do inventário da sua oferta turística. 

Por fim, acredita-se que novos olhares para as cidades e para os seus 

problemas, sendo desprovidos de estereótipos, abram o caminho de se chegar a 

grandes oportunidades de negócio, que contribuirão para a cidade de São Gonçalo 

mudar a sua imagem e vir a desenvolver-se. 
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APÊNDICE A 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Turismo e Hospitalidade 

Departamento de Turismo 

Aluna: Gabriele Nunes de Sá Souza 

 

Este formulário destina-se a coletar opiniões sobre a cidade de São Gonçalo, a respeito da imagem 

acerca da cidade. As informações obtidas serão utilizadas para a elaboração do trabalho de 

conclusão de curso realizado pela aluna: Gabriele Nunes de Sá Souza. Agradeço a sua participação. 

Informações dos participantes. 

Gênero:____________  

Escolaridade: ____________ 

É morador de São Gonçalo____________ 

Nas informações abaixo indique seu grau de concordância ou discordância a respeito de São 

Gonçalo. 

Em sua opinião existe outro tipo de definição para a cidade de São Gonçalo que não consta das 

afirmações relacionadas. 

(   ) Sim                     (   ) Não                     Qual?____________    

Há pontos positivos que você pode destacar sobre São Gonçalo? 

(   ) Sim                     (   ) Não                     Qual?____________    

Você já visitou algum ponto turístico da cidade de São Gonçalo? Se sim, qual? Recomendaria a 

alguém? 

 

 

  Concordo Concordo 
totalmente 

Não sei Discordo Discordo 
totalmente 

A cidade de São 
Gonçalo é uma cidade 

limpa. 

           

A Cidade de São 
Gonçalo possui 

infraestrutura turística 

           

A Cidade de São 
Gonçalo é uma cidade 

dormitório? 

          

A Cidade de São 
Gonçalo é uma cidade 

violenta. 

           

A Cidade de São 
Gonçalo possui 

qualidade de vida. 
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APÊNDICE B 

 

 

ATRATIVOS 

TURÍSTICOS 

NATURAIS 

 
DESCRIÇÃO  

E  
PROJETOS/ATIVIDADES 

 

 
SEGMENTAÇÃO 

DO  
TURISMO 

 
EM USO 

 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 
 

 
Alto do Gaia 

 

 
Considerado o ponto mais   
alto do município de São 

Gonçalo. 
Existem projetos para as 

atividades de caminhadas e 
trilhas. 

 

 
 
 
Turismo de aventura 

 
 
 

Sim 

 
 
 

Não possui 

 
 
 

 
 

Apa de 
Guapimirim 

 

 
Possui uma área de 

aproximadamente 14.000 
hectares, é ligada ao 

continente pela Ponte do 
Rodízio. Nela encontram-se 
a Gruta Focinho de Porco, 
as fazendas da Luz, Itaoca, 

os Manguezais e 
alagadiços da cidade. 

Existem projetos para as 
atividades de caminhadas e 

trilhas e para o turismo 
pedagógico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Turismo pedagógico 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 
 
 
 
 

Pendente 

 
 

Apa 
Engenho 
Pequeno 

 

 
Área de aproximadamente 

140 hectares.  Área de mata 
atlântica. Existem projetos 

de turismo pedagógico. 
Atividades de 

caminhadas e trilhas. 

 
 
 

Turismo pedagógico  
 

 
 
 

Sim 

 
 

Centro de visitantes 
e estufa de 

reflorestamento 

 
 
 
 
 
 
 

Cavernas de 
Santa Izabel 

 

 
 
 

Existem 22 cavernas numa 
extensão total de 

aproximadamente 10.000m 
quadrados. Inicialmente 
foram exploradas pela 

mineração, o que levou ao 
estouro do lençol freático, 

formando cavernas 
artificiais. O caminho das 

cavernas existem trilhas que 
possibilitam o acesso. 

Atividades: Rapel, 
Caminhadas, Trilhas e 

Mergulho. 

 
 
 
 
 
 
 

Turismo 
pedagógico, 

ecológico e de 
aventura. 

 
 
 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 
 
 
 
 

Não possui 
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ATRATIVOS 

TURÍSTICOS 

NATURAIS 

 
DESCRIÇÃO  

E  
PROJETOS/ATIVIDADES 

 
 

 
  SEGMENTAÇÃO  

DO  
TURISMO 

 
EM  

USO 

 
 

INFRAESTRUTURA 

 
 

Ilha do Braço 
Forte 

 

Localizada na Baía de 
Guanabara, próximo a Ilha 

Redonda. Área de 
aproximadamente 3.000 

metros quadrados. 
Não possui 

 
 

Não possui 

 
 

Não 

 
 

Não possui 

 
 

Ilha Redonda 
 

Localizada na Baía de 
Guanabara – próximo à 

Jurubaiba. Possui 
aproximadamente 5.000m 

Não possui 

 
 

Não possui 

 
Não 

 
Não possui 

 
 

Ilha das 
Flores 

 

 
Localizada em Neves, 

possui área aproximada de 
500 metros de comprimento 
por 200 metros de largura. 
Visitas turísticas com hora 

marcada. 

 
 

Turismo Cultural 

 
 

Sim 

 
 

Museu a céu aberto 

 
 
Ilha de Itaoca 

 

 
Aproximadamente 14.000 

hectares. 
Não possui projetos e nem 
atividades. Local onde se 
encontra a Capela Nossa 

senhora da luz. 

 
 

Não possui 

 
 

Não 

 
 

Não possui 

 
Ilha de 

Itaoquinha 
 

 
Possui 2000 m 

aproximadamente, próximo 
a Itaoca. 
Não possui 

 
 

Não possui 

 
 

Não 

 
 

Não possui 

 
 

Ilha de 
Jurubaiba 

 
 
 

 
 

Localizada na Baía de 
Guanabara, próxima à Ilha 

Redonda. 
Alimentação 

 
 

Turismo 
Gastronômico 

 
 
 

Sim 

 
 

Bares 
e 

Restaurantes 

Ilha do Sol 

Localizada na Baía de 
Guanabara à direita da Ilha 

de Jurubaiba, 
aproximadamente 3.000 m. 

Não possuiprojetos 

 e nem atividades. 

Não possui Não Não possui 

Ilha do Pontal 
Ilha da Baía de Guanabara 

próximo ao Gradim, 

Não possui 

Não possui Não Não possui 

Mangue da 
Fazenda dos 

Mineiros 

É um ecossistema tão 
importante, mas degradado 

pela poluição do lixão. 

Não possui projetos e nem 
atividades. 

Não possui Não Não possui 
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ATRATIVOS 

TURÍSTICOS 

NATURAIS 

 
 

DESCRIÇÃO  
E  

PROJETOS/ATIVIDADES 
 

 

 
 
 

SEGMENTAÇÃO  
DO  

TURISMO 

 
 
 

EM USO 

 
 
 

INFRAESTRUTURA 

 
 
 

Pedra da 
Coruja 

 

Localizada na Rua Zelina 
Barbosa Bravo, Morro da 

Torre, Centro de São 
Gonçalo.  Tem projetos de 

turismo religioso com trilhas 
e caminhadas. 

 
 
 

Turismo pedagógico 
e religioso 

 

 
 
 

Sim 

 
 
 

Não possui 

 
 

Praia das 
Pedrinhas 

 
Localizada próximo ao 

Piscinão de São Gonçalo 
Não possui projetos. 

Atividades de alimentação. 
Frutos do mar,peixes e 

camarões.   
 

 
 

 
Turismo 

gastronômico 

 
 
 

Sim 

Internet 
Bares 

Restaurantes 
Serviço de limpeza 

Segurança. 
(Posto móvel da PM 
em fins de semana) 

 

 
ATRATIVOS 

TURÍSTICO

S 

CULTURAIS 

 
DESCRIÇÃO 

E 
PROJETOS/ATIVIDADES 

 

 

SEGMENTAÇÃO  

DO  

 

 
 

EM 
USO 

 
 

INFRAESTRUTURA 

 

  
 

Cemitério  
São 

Gonçalo  

Rua Francisco Portela 2598 
– Camarão. 

Construído em estilo 
contemporâneo. Não possui 
projetos e nem atividades. 

 

 

Visitas 

guiadas. 

 

 

Turismo Cultural 

  

Sim 

 

 

Não possui. 

 

  
 

 
Cemitério 

São 
Miguel 

 

Rua Nilo Peçanha 750 – 
São Miguel. 

Foi criado devido ao grande 
incêndio ocorrido no Gran 
Circo em 1961. Não possui 
projetos e nem atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não possui 

 

 

 

 

Turismo Cultural 

 

 

Sim 

 

 

 

 

Não possui. 

 

 

  
Cemitério 

do 
Pacheco 

Próximo a igreja do 

Pacheco. 

Construída em 1847. Não 
possui projetos e nem 

atividades. 

 

 

Visitas 

guiadas. 

 

 

Turismo Cultural 

 

Sim 

 

 

Não possui. 

 

  
 

Cemitério 
dos 

Israelitas 

 

Rua Sá Carvalho, 686, 
Centro de São Gonçalo. 

Construído em 1925. Não 
possui projetos e nem 

atividades. 

   

 

 

 

Não Possui 

 

 

 

Turismo Cultural 

 
 
 

Sim 

 

 

 

Não possui. 
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ATRATIVOS 

TURÍSTICO

S 

CULTURAIS 

 
DESCRIÇÃO 

E 
PROJETOS/ATIVIDADES 

 

SEGMENTAÇÃO  

DO TURISMO 

 
EM 

USO 

 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 

 

 
Cemitério 
Parque da 

Paz 

Rua Adir Reis, 64 – 
Pacheco. 

Construída em 1993. 

Não possui projetos e nem 
atividades. 

 

 

Turismo Cultural 

S

Sim 

 

 

Não possui 

 

 
 
 

Casa e 
Chaminé 

 
Localizada no Porto do Rosa. 
O estado em que a cerâmica 
se encontra é precário, pois a 

mesma parou de funcionar 
desde a década de 60. A 

cerâmica existe a 

aproximadamente 120 anos. 

Sem utilização, está 
abandonado.  

 

 

Não possui 

 

 
 

Não 

 

 

Não possui 

 

  
Paróquia 

São 
Gonçalo 

do 
Amarante 

(Igreja 
Matriz) 

 
 
 

 
Localizada na Rua Coronel 
Moreira César. Construída 

entre 1579 e 1601 em 
estilo Neoclássico. 

Sem atividades. 

 

 

 

Turismo 

Religioso 

 

 
Sim 

 

  

 

Não possui 

 

  
 

Paróquia 
Santo 

Antônio 
da 

Covanca 

 
 

Localizada na Rua Floriano 
Peixoto nº 219. 

Construída em arquitetura 
contemporânea. 

       Sem atividades. 

 

Sem atividades 

 

 

 

Turismo 

Religioso 

 

 

Sim 

 

 

 

 

Não possui. 

 

  

Paróquia 
São Judas 

Tadeu 

 

Próxima a praça do Rocha, 
construção contemporânea 

da década de 80. Sem 
atividades. 

 

Sem atividades. 

 

 

 

 

 

Turismo 

Religioso 

 
 

Sim 

 

 

Não possui. 

 

  

 

Paróquia 
Santíssim
a Trindade 

 

 

Rua cidade de Campus 
Trindade. 

Sem atividades. 

 

 

 

 

Turismo 

Religioso 

 
  
 
 

Sim 

 

 

 

Não possui. 

 

  

Paróquia 
Nossa 

Senhora 
das Neves 

 

Praça de Neves, na Rua 
Oliveira Botelho s/n, em 

Neves. Foi construída em 
1984. Sem atividades. 

 

 

 

Sem atividades. 

 

 

Turismo 

Religioso 

 

 
Sim 

 

 

 

Não possui. 
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ATRATIVOS 
TURÍSTICO

S 
CULTURAIS 

 
DESCRIÇÃO 

E 
PROJETOS/ATIVIDADES 

 

SEGMENTAÇÃO  

DO  

TURISMO 

 
EM 

USO 

 
 

INFRAESTRUTURA 

 

  
Paróquia 

Nossa 
Senhora 

da 
Aparecid

a do 
Patronato 

 
 

Está localizada na Rua 
Francisco Portela 762. 

Construída em 1983 em estilo 
contemporâneo com pinturas 

em estilo neoclássico. 

 

 

Sem atividades. 

 

 

 

Turismo 

Religioso 

 

S

Sim 

 

 

 

 

Não possui. 

 

 
Paróquia de 

Nossa 
Senhora da 
Conceição 

Está localizada na Estrada 
do Pacheco, n 756. Foi 

construída em 1844. 
Sem atividades e projetos. 

 

Turismo 

Religioso 

 

Sim 

 

 

Não possui. 

 

 

Igreja 
Nossa 

Senhora 
de 

Fátima 

 

Localizada na Venda da 
Cruz, rua Juvenal Veiga s/n. 

Foi construída em 1954. 

Sem atividades e projetos 

 

 

Turismo 

Religioso 

 
 

Sim 

   

Não possui. 

 

 
Igreja 

Sagrado 
Coração de 

Jesus 

 

Construída em 1953, 
localizada na praça do 

Mutuá. 

Sem atividades e projetos 

 

 

 

Turismo 

Religioso 

 

 
Sim 

 

 

Não possui. 

 

 
 

Capela de 
Santa 

Catarina 

 

Construída em 1926. 
Localizada na Rua Casimiro 

de Abreu s/n. 

Sem atividades e projetos. 

 

 

 

 

Turismo 

Religioso 

 

Sim 

 

 

Não possui. 

 

 

 

Igreja São 
João Batista 

Localizada na Rua Manuel 
Duarte, no Gradim. 

Construída no século XVII 
aproximadamente em 1646. 

Sem atividades e projetos. 

 

 

 

 

Turismo 

Religioso 

 
 
 

Sim 

 

   

         Não possui. 

 

 
Capela 
Nossa 

Senhora da 
Luz 

Fica na Ilha de Itaoca na praia 
da luz. Exemplo de arquitetura 
colonial. Construída na primeira 
metade do século XVII, 

aproximadamente em 1647. 

Sem atividades e projetos. 

 
 

 

 

  

Turismo 

Religioso 

 

  Sim 

 

 

Não possui. 

 

 
Convento 
das Irmãs 

Imaculadas 

 

Construída em 1962, 
localizada no Centro de São 

Gonçalo. 

 

Sem atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

Religioso 

 
 
 
 
  Sim 

 

 

Não possui. 
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ATRATIVOS 

TURÍSTICO
SCULTURAI

S 

 
DESCRIÇÃO 

E 
PROJETOS/ATIVIDADES 

 

 
SEGMENTAÇÃO  

DO TURISMO 

 
EM  

USO 

 
INFRAESTRUTURA 

 

 
 
 

 
 

Fazenda 
Itaintidiba 

 
Possui a capela São José. 

Localizada próximo ao Alto do 
Gaia, que fica nos fundos da 

fazenda, no bairro de 
Itaitindiba. 

Construída em  de 1887, a 
capela, possui características 
do século XVII, podendo ser 

vistas ainda na fazenda 
algumas peças e lembranças 
deste século. Tem projetos e 

atividades de 

caminhas e visitas turísticas 
para a capela 

 

 

 

 

 

Turismo Cultural 

e 

Turismo Religioso 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

 

 

Não possui. 

 

 
 
 

Fazenda 
Ipiiba de 

Malheiros  

 
Localizada na Estrada Velha 

de Maricá, número 579. 
O local apresenta uma capela 
com características externas 

do século XVII. 

Visitações Turísticas 

Tem projetos de turismo 
cultural. 

 

 

 

 

Turismo Cultural 

 

 

 

 

Sim 

 
 
 
 

Não possui. 

 

 
 
 
 

Fazenda 
Colubandê 

 
Casa grande construída em 

dois andares com 
características do período 

colonial. 
Data do século XVII, por volta 

do ano de 1769. As telhas 
feitas nas coxas dos escravos 

ainda permanecem 
conservadas. 

Visitas turísticas e 
atividades culturais com a 
autorização do governo 

federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo Cultural 

e 

turismo pedagógico 

 
 

 
 
 

Sim 

 

 

 

 

É um local amplo que 
poderia ser 
aproveitado. 

 

 
 
 
 
 
 

Fazenda da 
Luz 

 
 
 

Fica na praia da luz, que 
também está localizada a 

Capela da luz. 
Construída no século XVII, 

Estilo Colonial, possui ruínas 
da Senzala, poço, túnel da 

época dos escravos, lareira, 
janelas e portas do século 

XVII. Eventos de 
pescadores em épocas 

religiosas. 
 

 

 

 

 

Turismo Religioso 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Não possui. 
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ATRATIVOS 
TURÍSTICOS 
CULTURAIS 

 

DESCRIÇÃO 
E 

PROJETOS/ATIVIDADES 

 

 
SEGMENTAÇÃO  

DO TURISMO 

 
EM  

USO 

 
INFRAESTRUTURA 

 

 
 

 
Fazenda do 

Engenho 
Novo Retiro 

Não existe mais a fazenda, 
existe as ruínas da fazenda 

do Engenho novo Retiro. 
Localizada na Estrada José 

Souza Porto, Engenho 
Novo. 

Existem atividades de 
passeios, com o propósito 
de incentivar as atividades 
agrícolas e culturais da 
região. Tem projetos de 
turismo pedagógico e rural. 

 

 

 

Turismo 
pedagógico e o 

Rural 

 

 
 

Sim 

 

 

Não possui. 

 

 

  

Monumento  

a  

Liberdade 

 
 

Localizado na Praça Nilo 
Peçanha, em Nova Cidade. 

O monumento simboliza a Lei 
do Ventre Livre.  

 

 

 

Turismo 

Cultural 

 

Sim 

 

 

Não possui. 

 

 

Monumento 
ao 

Monsenhor 
Godofredo 
Barenco 

 
Monumento histórico, 

localizado na Rua Coronel 
Moreira César, construído 

em 1967. 
 

 

 

Turismo 

Cultural 

 

Sim 

 

 

Não possui. 

 

 

 

 

Monumento 
ao Dr. Luiz 

Palmier 

  
 
 

Praça Estefânia de 
Carvalho s/n 1956. 

 

 

 

 

 

Turismo 

Cultural 

    

 

Sim 

 

 

 
 

Não possui. 

 

 

Monumento 
ao Joaquim 

Lavoura. 

 
Monumento histórico 
construído em 1976 

 

 

Turismo 

Cultural 

 

Sim 

 

 

Não possui. 

 

 

 

 

Monumento 
a 

Professora 
Estefânia de 

Carvalho. 

 
 
 
 
 

Monumento histórico 
construído em 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

 

 

Não possui 
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ATRATIVOS 
TURÍSTICOS 
CULTURAIS 

 

DESCRIÇÃO 
E 

PROJETOS/ATIVIDADES 

 

 
SEGMENTAÇÃO  

DO 
 TURISMO 

 
EM  

USO 

 
INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 

 

Praça dos 

Ex- 

Combatente

s 

 
Localizada na Rua DR. 

Francisco Portela. 
É uma praça histórica, está 

localizada em área urbana, em 
frente a faculdade UERJ, no 
Paraíso. Ela é composta por 
alguns objetos de uso militar, 
como canhões e tanques da 
Segunda Guerra Mundial; 
deixando a população em 
contato com parte desse 

processo histórico. 

Não tem projetos e nem 
atividades. 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

Cultural 

 

 
 
 
 

 
Sim 

 

 

 

 

 

 

 

Existe preservação,  

. 

 

 

Praça 
Estefania de 

Carvalho 

 
Localizada na Rua Moreira 
César. Foi construída no 

séculoXX. 
Em 1960. 

Eventos de lazer para a 
população e Passeios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

Cultural 

 

 

Sim 

 

Sanitários masculino 
e feminino. 

Serviço de limpeza. 

Serviço de 
segurança. 

Área de recreação 
infantil. 

 

 

 

 

 
HISTÓRICO

S 
CULTURAIS  
- CENTROS 
CULTURAIS 

/ CASAS 
 DE 

CULTURA. 

 
 
 

DESCRIÇÃO 
E 

PROJETOS/ATIVIDADES 

 

 

SEGMENTAÇÃO 

DO 

TURISMO 

 
 
 

EM 
USO 

 
 
 
INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 

Casa das 
Artes 

São 
Gonçalo. 

 
 

 

 
Sede da fundação de artes 

de São Gonçalo. 
Localizada na Rua Coronel 
Moreira Cezar, Zé Garoto. 
Centro de São Gonçalo. 

Possui acervo de quadros e 
pinturas de artistas de São 

Gonçalo e Niterói. 
Eventos culturais 

Exposições temporárias 

 

 

 

 

Turismo 

Cultural 

 

 
 
 
 

Sim 

 

 

 

 

Serviço de limpeza. 

Serviço de 
segurança. 

 

 
 

João 
Caetano 

Shopping 
da Cultura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Não funciona mais 

 

 

Não tem. 

 

 

 
 
 
 

Não 
 
 

 
 

 

 

 

 

Não possui. 
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HISTÓRICO

S 
CULTURAIS  
- CENTROS 
CULTURAIS 

/ CASAS 
 DE 

CULTURA. 

 
 

DESCRIÇÃO 
E 

PROJETOS/ATIVIDADES 
 

 

 

SEGMENTAÇÃO 

DO 

TURISMO 

 
 
 

EM 
USO 

 
 
 
INFRAESTRUTURA 

 

 
 

 
 

Centro 
Cultural 
Joaquim 
Lavoura 

 
Localizado na Avenida 

Presidente Kennedy, 753, 
Estrela do Norte. 

No mesmo local funciona a 
Secretaria de Educação, e a 

Secretaria de turismo e Cultura 
e a Biblioteca Municipal. 

      Eventos culturais 

 

 

 

 

Turismo Cultural, 

E Turismo 
Pedagógico. 

S 

 
 
 

Sim 

 

Possui sala de 
reunião, de eventos, 
fórum e sala multe-

meios. 

Sanitários Masculino 
e feminino. 

Estacionamento. 

Serviço de limpeza. 

Serviço de 
Segurança. 

 

 
 
 
 

Espaço 
Cultural 
CEDAE 

 
 
 
 

Não funciona mais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Não 

 

 

 

 

Não 

 

 

Não possui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REALIZAÇÕE
S TÉCNICAS 

E 
CIENTÍFICAS 
CONTEMPOR

ÂNEAS 

 
 

DESCRIÇÃO 
E 

PROJETOS/ATIVIDADES 

 
 

SEGMENTAÇÃO DO 
TURISMO 

 
 

EM USO 

 
 

INFRAESTRUTURA 

 
 
 

 
 

Sítio São 
João 

 
 
 
 

 
 

Pendente. 
 

 
 
 
 

 
 

Pendente. 
 

 
 
 
 

 
 
Pendent

e. 
 

 
 
 
 

 
 

Pendente. 
 

 
 

 
Centro 

Hípico Pedra 
Branca 

 
Localizado em Várzea das 

Moças. 
Apresenta arquitetura 

característica rural. 
Mantém a sua função 

original de Centro Hípico. 
Sem atividades. 

 
 

 
Turismo Rural 

 
 

 
Sim 

 
 

 
Não possui. 

 

 
 
 

Rancho dos 
Coqueiros 

 
 
 

Pendente. 
 

 
 
 

Pendente. 
 

 
 

 
Pen 

dente. 
 

 
 
 
. 

Pendente. 
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REALIZAÇÕ

ES 
TÉCNICAS 

E 
CIENTÍFICAS 
CONTEMPO

RÂNEAS 

 
 

 
DESCRIÇÃO 

E 
PROJETOS/ATIVIDADES 

 
 

SEGMENTAÇÃO 
DO 

TURISMO 

 
 

EM  
USO 

USO 

 
 

INFRAESTRUTURA 

 
 
 

Sítio  
Girassol 

 
 
 
 

Não funciona mais. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Não tem 

 

 

Não 

 

 

Não possui. 

 

 
 
 

Sítio Vale do 
Sol 

 
 
 
 

Não funciona mais. 

 
 
 

 
Não tem 

 

 

Não 

 

 

 

Não possui. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fazenda 
Santa 

Edwiges 

 
 
 
 
 

Localizada na Estrada de 
São Tomé, 14 – santa 

Isabel. 
Área aproximada de 

1800ha. 
É a fazenda mais bem 

estruturada da região de são 
Gonçalo, é referência em 

Transferência de Embriões 
no estado do Rio de Janeiro. 

Além de realizar 
inseminações artificiais em 
bovinos e produção de leite, 
a propriedade ainda possui 

plantações de eucalipto. 
 Atividades de Visitas 
guiadas e projetos de 
turismo pedagógico. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo Pedagógico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanitários masculino 
e feminino. 

Estacionamento. 
Serviço de limpeza. 

Serviço de 
segurança. 
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REALIZAÇÕ

ES 
TÉCNICAS 

E 
CIENTÍFICAS 
CONTEMPO

RÂNEAS 

 
 

 
DESCRIÇÃO 

                     E 
       PROJETOS 

           /ATIVIDADES 

 
 

SEGMENTAÇÃO 
DO 

TURISMO 

 
 

EM  
USO 

USO 

 
 
 

INFRAESTRUTURA 

 
 
 

Sítio Santa 
Bárbara 

 
 
 

Pendente 

 
 

 
Pendente 

 
 
 

Pen 
dente 

 

 
 
 

Pendente 

 
 

Horto 
Florestal 

 
Pendente 

 
Pendente 

 
Pen 

dente 

 
Pendente 

 
Sítio 

Paróquia 
São Pedro 

de Alcântara 

 
 

Não funciona mais. 

 
 

Não tem 

 

Não 

 

 

Não possui 

 
FONTE: Adaptado do Inventário da oferta turística do município de São Gonçalo (2004). 

 

 

 

 

 


