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RESUMO 

A Zona Portuária do Rio de Janeiro passou, nos últimos anos, por diversas 
mudanças estruturais com o propósito de atrair turistas e investidores tendo em vista 
que a cidade recebeu grandes eventos esportivos nos anos de 2014, com a Copa do 
Mundo e 2016 com os Jogos Olímpicos. Entretanto, esta área central tem a sua 
história diretamente ligada à escravidão, com o surgimento do Cais do Valongo e à 
presença da cultura oriunda do continente africano. A região ficou conhecida como 
Pequena África. Tendo como base esse contexto, o objetivo geral do trabalho é 
compreender de que forma o turismo cultural pode ser realizado na área, de um jeito 
benéfico e educativo para a população local e para o turista ou visitante. Os 
objetivos específicos são: realizar um estudo sobre a herança africana na região da 
Pequena África, tendo em vista o processo de turistificação do local; investigar a 
hospitalidade local a partir das percepções de visitantes e turistas, com destaque 
para o aspecto identitário, tendo a herança cultural africana como foco de interesse 
pela visitação local; analisar a presença e resistência da herança africana em 
práticas de turismo na região da Praça Mauá e do Cais do Valongo. Para a 
realização do trabalho, foi realizada uma pesquisa exploratória qualitativa, iniciada 
pela pesquisa bibliográfica com base em autores que versaram sobre a área 
estudada, dialogando com a história, o turismo e a hospitalidade. Foi desenvolvida a 
pesquisa de campo para a observação assistemática, registros fotográficos, 
realização de entrevistas. Adotou-se também a técnica do questionário, abordagem 
indireta, com pessoas que estiveram em atividades pedagógicas na região do 
estudo. Desta forma obtivemos como respostas algumas avaliações positivas para a 
realização de estudos de campo e percepções sobre a região pesquisada e seu 
conteúdo histórico e cultural.  
 

Palavras chave: Turismo cultural e pedagógico, Hospitalidade, Rio de Janeiro, Zona 

Portuária, Pequena África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Port of Rio de Janeiro has undergone several structural changes in recent years 
with the purpose of attracting tourists and investors since the city has hosted major 
sports events in the years 2014, the World Cup and 2016 the Olympic games. 
However, this downtown area has its history linked directly to slavery and, with the 
emergence of Valongo Pier and the presence of the African continent culture. The 
region has become known as Little Africa. With this, the general objective of this work 
is to understand how cultural and educational tourism can be carried out in the area, 
in a way to benefit the local population and the tourist or visitor. The specific 
objectives are: to carry out a study on the African heritage in the Small Africa region, 
in view of the process of touristification of the site; to investigate local hospitality 
based on the perceptions of visitors and tourists, with emphasis on the identity 
aspect with the African cultural heritage as the point of interest for the visitation; and 
to analyze the presence and resistance of the African heritage in tourism practices in 
the region of Praça Mauá and Valongo Pier. For the accomplishment of the work a  
a qualitative exploratory research was carried out, biographical research based on 
authors who dealt with an area studied, dialoguing with history, tourism and 
hospitality. A field survey was carried out for an asystematic view, photographic 
records, interviews. It also adopted a questionnaire technique, the indirect evaluation, 
the people who find themselves in pedagogical activities in the study region. In this 
way we obtained as answers some positive evaluations for the accomplishment of 
field studies and perceptions about the researched region and its historical and 
cultural content 
 
 

 Key words: Cultural and educational tourism, Hospitality, Rio de Janeiro, Port Zone, 

Port, Small Africa 
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INTRODUÇÃO 

 

A área conhecida como região do Cais do Valongo no Rio de Janeiro se 

estabeleceu como principal entrada do comércio de escravos africanos, 

aproximadamente no ano de 1779. Até então a chegada e comércio de escravos era 

feita na atual Praça XV, e teve seu auge em 1808, mesmo período que a Família 

Real se mudou para o Brasil (RIBEIRO, 2013). De 1808 até 1831, quando o 

comércio de mão de obra escrava começou a ser feito às escondidas, a região do 

Valongo recebeu em torno de 500 mil africanos, dos 4 milhões que chegaram ao 

Brasil até 1850, quando a lei Eusébio de Queirós pôs fim ao tráfico no Brasil 

(RIBEIRO, 2013). 

Até a metade do século XIX, a região do Valongo ficou conhecida como 

Pequena África, pois era o lugar onde escravos libertos de várias nacionalidades 

africanas viviam, trabalhavam e se estabeleceram na cidade, trazendo para aquela 

área, seus hábitos, cultura e convívio. (RIBEIRO, 2013)1. 

Desde que o Rio de Janeiro foi eleito para sediar megaeventos esportivos 

mundiais (Copa do Mundo de Futebol 2014 e Olimpíadas 2016), muito se fez para 

mudar urbanisticamente algumas áreas da cidade, tanto visando a melhor 

mobilidade na cidade, quanto para transformá-la em uma megacidade, expressão 

cuja definição oficial das Nações Unidas (UN HABITAT, 2008), é determinada em 

termos populacionais, referindo-se a centros urbanos de alta densidade demográfica 

cuja população ultrapassa os 10 milhões de habitantes, atraindo investimentos 

imobiliários, novos negócios e o turismo. Uma das formas de transformação utilizada 

pelo governo foi a remoção de comunidades locais que viviam na região da zona 

portuária. Com o intuito de criar uma área turística, aberta, e interessante para 

investimentos na região do centro da cidade, muitas casas que existiam no local 

foram derrubadas para a realização das obras. O projeto Porto Maravilha se tornou 

responsável por grandes mudanças na área central do Rio de Janeiro, espaço que 

historicamente representa grande parte da construção cultural do Rio de Janeiro e 

do Brasil. 

                                                             
1 Dados retirados de uma matéria escrita por Flávia Ribeiro em 2013. Disponível em: 
<http://origin.guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/saiba-tudo-cais-valongo-local-onde-
entravam-africanos-escravos-brasil-seculo-xix-731373.shtm>l. Acesso em: 29 set. 2017. 

http://origin.guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/saiba-tudo-cais-valongo-local-onde-entravam-africanos-escravos-brasil-seculo-xix-731373.shtm%3el
http://origin.guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/saiba-tudo-cais-valongo-local-onde-entravam-africanos-escravos-brasil-seculo-xix-731373.shtm%3el
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Buscamos compreender a região e como a hospitalidade, a inospitabilidade e 

a hostilidade com o turista são percebidas em regiões onde o turismo está presente 

no dia a dia da população e como as mudanças são sentidas pelos moradores e se 

algumas vezes essa resistência ao turismo pode ser notada. 

 
Para entender a resistência ao turismo de alguns setores da população 
(incluída a academia) e para entender a hostilidade que muitas vezes se 
observa contra os turistas nos núcleos receptores é preciso se aprofundar 
na representação social sobre o fenômeno e os seus atores. Os turistas são 
vistos como pessoas fúteis, que esbanjam dinheiro em supérfluos, que se 
comportam mal, que invadem o cotidiano. (BARRETTO, 2003, [s.p.]). 

 

Se essa for uma realidade na zona portuária do Rio de Janeiro, pode-se 

encontrar caminhos que façam com que transforme a hostilidade em hospitalidade. 

Barretto (2003) também questiona se essa resistência e hostilidade não são frutos 

de filmes que apresentam o turista e o turismo como glamour e dinheiro fácil, e se 

sim, reverter essa visão pode ser um caminho para transformação da recepção do 

turista pela população local. 

Com isso, o trabalho visa estudar sobre a possível sensibilização de visitantes 

e turistas por meio de conhecimentos sobre a história local, estimulando reflexões 

sobre cultura, identidade, diversidade, racismo e gentrificação, conteúdos estes que 

vão além dos que são encontrados nos livros tradicionais de história. 

Para tanto, a região a ser analisada compreende seis pontos localizados na 

zona portuária do Rio de Janeiro, conhecido como Circuito da Herança Africana. 

Esse circuito foi criado pela prefeitura da cidade e é composto pelas atrações: Cais 

do Valongo/Cais da Imperatriz; Pedra do Sal; Jardim Suspenso do Valongo; Largo 

do Depósito; Instituto Pretos Novos – Museu e Memorial (Cemitério dos Pretos 

Novos) e o Centro Cultural José Bonifácio. Áreas de patrimônio cultural da cidade e 

locais históricos que relembram o que foi o tráfico negreiro e mostram como os 

escravos eram tratados e o quanto a cultura africana está presente na vida do 

brasileiro.   

Para Boullón (1997), uma zona turística necessita ter no mínimo dez atrativos 

turísticos distintos, infraestrutura de acesso conectada, um centro turístico e uma 

delimitação natural da área. Baseando-se no impacto que uma região tem ao se 

tornar uma área turística, no interesse cultural e histórico sobre a história da 

escravidão no Brasil, a influência de origem africana que o país recebeu e em como 

se pode fazer com que o turismo seja muito mais do que apenas estar em um lugar, 
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vislumbrou-se a ideia de estudar o turismo na localidade onde estão concentrados 

os pontos marcantes que servem para narrar a história da escravidão no Rio de 

Janeiro. Assim, há a necessidade de se levantar experiências como a da proposta 

do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana2, com 

finalidade de se entender como a atividade turística é vista pelos habitantes locais, 

pelos visitantes e turistas, buscando-se identificar as formas de interação entre os 

sujeitos e a memória referente ao patrimônio cultural local.  

A existência de grupos de dança, teatro e música envolvidos em roteiros 

culturais representa a presença e resistência da herança africana na localidade e, 

devido a isso, houve o interesse de se pesquisar e aprofundar sobre como a arte e a 

cultura podem promover o aspecto educativo do turismo, visando maximizar o 

relacionamento entre moradores e prestadores de serviços com os turistas e 

visitantes interessados em conhecer o patrimônio cultural e a cultura local. 

Edward Tylor (1832-1917) sintetizou as palavras cultura e civilização em uma 

explicação  

 [...] tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo o complexo que 
inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 
capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade (TYLOR, 1871, p.1 apud LARAIA, 1986,p.25). 
 
 

Assim, o autor compreende que a cultura é definida pelo aprendizado e 

vivência na sociedade inserida. Ideia corroborada por Benedict (1972), que escreveu 

que a cultura é como uma lente através do qual o homem vê o mundo. Homens de 

culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das 

coisas, com isso, Benedict (1972) acrescenta ainda a dificuldade do ser humano de 

compreender e aceitar culturas, sociedades e realidades diferentes. Em outras 

palavras:  

A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, 
sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em relação ao 
comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria 
da comunidade. Por isso, discriminamos o comportamento desviante. 
(LARAIA, 1986, p. 69). 
 
 

Dando assim uma possível explicação para o processo de discriminação e 

                                                             
2 O circuito faz parte do Projeto Porto Maravilha e tem por finalidade promover a valorização e 
preservação do patrimônio cultural local. Disponível em: http://portomaravilha.com.br/circuito. Acesso 
em: 16 out. 2017. 
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preconceito com diferentes culturas. No caso do Rio de Janeiro, apesar de grande 

parte da população ser negra, ainda assim pode-se perceber discriminação com a 

herança cultural de descendência africana, resultante de um longo período de 

escravidão e opressão. Entretanto pode-se ver também e a tentativa por parte da 

população de manter e resistir culturalmente. 

Segundo dados do IBGE no censo 20103, cerca de 3 milhões de pessoas que 

se consideram negras e pardas habitam a cidade do Rio de Janeiro, o que equivale 

a aproximadamente metade da população carioca. 

De acordo com os dados do IBGE e sabendo a importância da educação para 

o combate ao racismo, à intolerância religiosa e o preconceito em geral, acredita-se 

que por meio de um estímulo ao turismo cultural na região portuária do Rio de 

Janeiro pode-se incentivar uma nova visão sobre a cultura afro descendente, um 

entendimento maior de sua história e uma percepção sobre sua influência e 

importância na construção da identidade do povo carioca. 

Apresentar por meio de um turismo guiado e educativo, o que foi o comércio 

de seres humanos, a história da escravidão e de como, após a abolição, os escravos 

libertos começaram a se unir e reconstruir sua história, suas crenças, proteger sua 

cultura e resistir, pode, de certa forma, preservar também a identidade dos 

moradores locais, sensibilizar os turistas e visitantes e reavivar o patrimônio cultural, 

arquitetônico e histórico encontrados na zona portuária do Rio de Janeiro. 

  O turismo pode ser uma forma de gerar empregos e renda, movimentar a 

economia local, empoderar povos, e ensinar sobre cultura e história, uma forma de 

adquirir conhecimento e descobertas. Em outras palavras, o turismo é: 

 

Uma atividade complexa de inter-relacionamentos entre produção e 
serviços, em cuja composição integra-se uma prática social com base 
cultural, com herança histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia 
natural, relações sociais de hospitalidade, troca de informações 
interculturais. O somatório desta dinâmica sociocultural gera um fenômeno, 
recheado de objetividade/subjetividade, consumido por milhões de pessoas 
como síntese: o produto turístico. (MOESCH, 2002, p. 09). 
 
 

A troca de experiências e conhecimento é uma das características do turismo, 

como um ato de visitar lugares e espaços que não são a priori, seus ambientes 

                                                             
3 Dados disponíveis em: http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/07/censo-2010-mostra-as-
diferencas-entre-caracteristicas-gerais-da-populacao-brasileira. Acesso em: 20 out. 2017. 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/07/censo-2010-mostra-as-diferencas-entre-caracteristicas-gerais-da-populacao-brasileira
http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/07/censo-2010-mostra-as-diferencas-entre-caracteristicas-gerais-da-populacao-brasileira
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nativos. Nesse interesse por conhecer o novo, pode-se perceber também a forma 

como a hospitalidade ou a hostilidade de um povo ou de um visitante são notadas e 

recebidas por ambos. Grinover (2006, p.32), afirma que “[...] a hospitalidade supõe a 

acolhida; é uma das leis superiores da humanidade, é uma lei universal” e 

acrescenta que o acolhimento é incluir o outro no próprio espaço. 

Baseado no estudo e pesquisa sobre hospitalidade, turismo e a influência e 

importância da cultura africana na formação da identidade carioca, esse trabalho 

tem o interesse de entender e analisar o turismo na região portuária do Rio de 

Janeiro, área que possui relevante patrimônio cultural de herança africana. Com 

isso, levanta-se como questão norteadora do estudo: de que forma o turismo pode 

fomentar a sensibilização de visitantes e turistas sobre a história da escravidão no 

Brasil e como os habitantes locais e os turistas se percebem? 

O trabalho se justifica por sua relevância social e acadêmica, tendo em vista 

que com este estudo é possível refletir sobre a atual gestão da cidade, bem como a 

valorização do entorno e, ainda, busca incentivar visitação por parte de moradores e 

turistas. Para a difusão do conhecimento acerca do patrimônio cultural, o turismo 

auxiliado pelo teatro, pela música e pela cultura em geral poderá proporcionar 

experiências marcantes, promovendo o conhecimento de sua história e acolhendo o 

turista com a devida hospitalidade. 

O trabalho tem como objetivo geral compreender de que maneira o turismo na 

região portuária do Rio de Janeiro é sentido pelos moradores locais, bem como para 

o visitante ou turista, tendo em vista os aspectos educativos da atividade, 

proporcionando experiências culturais relacionados à herança africana no Rio de 

Janeiro.  

Entretanto, sabe-se que a população negra no Rio de Janeiro, de certa forma, 

sempre foi hostilizada pela sociedade e negligenciada pelos governos, sendo assim, 

o trabalho busca também entender como essa relação afeta a ideia do turismo e a 

forma de se receber os visitantes e turistas nas áreas predominantemente marcadas 

pela história dos descendentes dos africanos. 

 Com isso, os objetivos específicos são: realizar um estudo sobre a herança 

africana na região da Pequena África, tendo em vista o processo de turistificação do 

local; investigar a hospitalidade local a partir das percepções de visitantes, 

moradores da cidade e do estado e que visitam a região pelos mais diversos 

motivos, e turistas, que residem fora da cidade e estado, com destaque para o 
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aspecto identitário, tendo a herança cultural africana como foco de interesse pela 

visitação local; analisar a presença e resistência da herança africana em práticas de 

turismo na região da “Pequena África” na Zona Portuária do Rio de Janeiro. 

A pesquisa realizada pode ser considerada de caráter exploratório, tendo em 

vista que o tema escolhido não tem estudos aprofundados sobre. 

 

Quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade 
proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, 
possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a 
delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a 
formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o 
assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos 
de caso. (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51). 
 
 

Permitindo assim um planejamento flexível na qual, o direcionamento dos 

estudos pode ser baseado e encaminhado de acordo com as pesquisas e 

entrevistas. 

Utilizaremos de abordagem direta, através de estudo de campo com visitas à 

Zona Portuária do Rio de Janeiro, apresentações artísticas e culturais que 

expressem a herança africana, entrevistas e pesquisa qualitativa, que é 

especialmente indicada para situações em que a teoria não é suficiente para 

solucionar o problema e o pesquisador necessita buscar na pesquisa de campo as 

variáveis que serão consideradas na análise (DENCKER, 2007).  

[...] a pesquisa qualitativa pode ser associada à coleta e análise de texto 
(falado e escrito) e à observação direta do comportamento. Evidentemente, 
existem alguns métodos mais apropriados a tal coleta e análise: entrevistas 
abertas, observação participante, análise documental (cartas, diários, 
impressos, relatórios, etc.), estudos de caso, história de vida, etc. [...] o 
método fenomenológico é uma particular estratégia de pesquisa qualitativa. 
(MOREIRA, 2002, p.17). 
 

A utilização de pesquisa bibliográfica com autores que relatem e escrevam 

sobre a história da área pesquisada, sobre a escravidão e a pós-abolição, bem como 

conceitos de hospitalidade e turismo cultural nos auxiliaram a compreensão do meio 

estudado. 

A pesquisa de campo foi feita por meio de observação assistemática, 

frequentando e observando durante o período, eventos que relacionem cultura da 

herança africana na Zona Portuária do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter mais 

informações e conhecimento sobre a presença da cultura negra no local de estudo. 

Entrevistas com moradores, trabalhadores locais, visitantes e turistas presentes na 
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região e questionários com alunos que frequentaram a área de estudo foram 

realizados buscando assim, entender como é visto o turismo na região por ângulos 

diferentes. 

A pesquisa bibliográfica auxiliou na compreensão da base da herança 

africana, no caminho histórico que levou a Zona Portuária do Rio de Janeiro a ser 

uma área de presente cultura negra, a contextualizar o turismo local e correlacionar 

a hospitalidade ou hostilidade do turismo local com a escravidão e o preconceito. 

O trabalho será apresentado composto por Introdução, quatro capítulos e 

considerações finais. No primeiro capitulo poderá ser encontrado o embasamento 

teórico sobre a região da zona portuária e Pequena África do Rio de Janeiro 

realizado por meio de pesquisas bibliográficas. Desde os primeiros movimentos de 

urbanização da região do Valongo, com a transferência do mercado de escravos 

para a área, até os dias de hoje com o projeto do Porto Maravilha. 

O segundo capítulo consiste, assim como o primeiro, em pesquisas 

bibliográficas, destacando a abordagem dos conceitos de turismo e hospitalidade, 

analises do funcionamento e os correlacionando às áreas pesquisadas. 

No terceiro capitulo, apresentaremos as metodologias das pesquisas 

aplicadas, os questionários realizados, número de respondentes e suas origens. 

Exporemos os resultados obtidos, a fim de realizar a analise no capitulo seguinte. 

No quarto e último capítulo, utilizaremos dos resultados obtidos no capitulo 

anterior, nas informações obtidas através das pesquisas e nos estudos teóricos para 

analisar o meio, embasando os resultados e respostas aos objetivos do trabalho. 
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1 RIO DE JANEIRO E A HERANÇA AFRICANA 

 

 

Na história do Brasil, a economia foi baseada na mão de obra escrava desde 

a colonização seguindo até o Brasil Imperial. Foram mais de 300 anos de comércio 

legalizado de pessoas e povos escravizados trazidos do continente africano, 

marcando a Diáspora Africana, movimento caracterizado pelo transporte forçado da 

população africana para outros lugares e continentes. 

 

Entre os anos de 1525 e 1851, mais de cinco milhões de africanos foram 
trazidos para o Brasil na condição de escravos, não estando incluídos neste 
número, que é uma aproximação, aqueles que morreram ainda em solo 
africano, vitimados pela violência da caça escravista, nem os que 
pereceram na travessia oceânica. Não se sabe quantos foram trazidos 
desde que o tráfico se tornou ilegal. Ao longo de mais de três séculos, 
enquanto a própria nação brasileira se formava e tomava corpo, os 
africanos foram trazidos das mais diferentes partes do continente africano 
abaixo do Saara (CONRAD, 1985, pp. 34-43). 
 
 

 Em toda a construção econômica e estrutural no Brasil, a mão de obra 

escrava e o comércio de escravos esteve presente na estrutura organizacional do 

país. Durante o longo período de escravidão, mais de três séculos, as mudanças na 

economia fizeram com que as necessidades de escravos variassem de acordo com 

a demanda econômica e geográfica do Brasil. O crescimento e o fluxo das 

atividades agrícolas no Brasil sempre corresponderam ao aumento do fluxo de 

escravos para determinadas regiões.  

 

Foram a mão-de-obra dos campos de fumo e cacau na Bahia e Sergipe, 
além da cana de açúcar; [...] Em Minas, além da mineração, trabalharam, 
mais tarde, nas plantações de café, também cultivado no Espirito Santo. 
Também estavam presentes na agricultura do Rio Grande do Sul e na 
mineração de Goiás e Mato Grosso. (PRANDI, 2000, p.55).  
 
 

 No Rio de Janeiro, o comércio de escravos dava-se inicialmente na Rua 

Direita - hoje chamada de Rua Primeiro de Março, no centro da cidade. Foi a 

primeira e principal artéria do Rio de Janeiro segundo Bernardes & Soares (1990), 

local onde se concentravam comércios e residências, sendo de grande relevância 

para o período colonial, entretanto, foi a partir do tráfico de escravos que se tornou 

um polo econômico e social e a rua Direita acabou se tronando o local mais 

expressivo de comércio de escravos.  Segundo Honorato (2008), “[...] as mais 
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conhecidas casas de comércio ficavam na Rua Direita e os negócios de escravos se 

faziam principalmente no trecho entre a Rua Direita e a ladeira do Mosteiro de São 

Bento”.  

A princípio, a mão de obra do tráfico de africanos para o Rio de Janeiro era 

destinada ao trabalho agrícola de plantio de cana de açúcar e mais tarde de café. 

Entretanto, a partir do século XVIII, com o crescimento do mercado interno e de 

cidades como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, o trabalho escravo deixou de 

ser apenas utilizado em áreas agrícolas e de minérios e passou a também ser 

utilizado nas cidades, fazendo com que a presença de negros fosse mais perceptível 

na cidade do Rio de Janeiro. 

Em 1774, o segundo Marquês de Lavradio, dom Luís de Almeida Portugal 

Soares de Alarcão d’Eça e Melo Silva Mascarenhas, vice-rei do Brasil, determina 

uma lei que ordena a transferência do mercado de escravos, que até então era 

realizado na Rua Direita, para a região do Valongo. Uma das justificativas 

apresentadas para tal deslocamento foi a questão sanitária que, segundo Oliveira 

(2017), esse tipo de negócio não caberia mais à principal rua da cidade, precisando 

ser relocada para um local mais distante, afim de proteger a população das doenças 

da época, que acreditava-se chegar junto com as embarcações e os africanos. 

Entretanto, a questão social de afastar do centro da cidade o comércio de 

negros fica evidente quando Ribeiro (2017) descreve que o até então Marquês de 

Lavradio se diz alarmado com “[...] o terrível costume de tão logo os pretos 

desembarcarem no porto vindo da costa africana, entrarem na cidade através das 

principais vias públicas, não apenas carregado de inúmeras doenças, mas nus”.  

Oliveira (2017) também inclui motivos econômicos para a mudança do 

comércio de escravos da Rua Direita para a Região do Valongo tendo em vista que 

muitos comerciantes de escravos moravam longe do centro da cidade e ficavam a 

mercê de atravessadores para a compra dos melhores escravos. 

Começa-se então o surgimento de um novo espaço urbano na cidade, a área 

do Valongo, que até então era habitada apenas por poucos pescadores. Este passa 

a ser de suma importância para o Rio de Janeiro, tendo em vista que o comércio de 

negros era o item mais importante e rentável do sistema econômico do Império. 
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1.1 CAIS DO VALONGO E SUA RELEVÂNCIA 

 

 

Ainda de acordo com Ribeiro (2017), a lei para a transferência do comércio de 

africanos escravizados para a Prainha deu-se em 1774, porém, apenas no ano de 

1779 que a região do Valongo se estabeleceu de vez como área de comércio de 

escravos. O local ainda não possuía um cais para o aporte dos navios e o 

desembarque dos negros e a solução encontrada então, foi a de desembarcar os 

escravos na alfândega e imediatamente enviá-los de bote ao Valongo, de onde 

saltariam diretamente na praia.  

Essa forma de condução do tráfico de escravos perdurou por mais de trinta 

anos, já que foi de acordo com Ribeiro (2017), somente em 1811 que o cais do 

Valongo foi construído para que o desembarque dos africanos ocorresse 

diretamente no local. Lima et al. (2016) frisam com base em documentação da 

época que “[...] o Desembargador do Paço e Ouvidor da Corte Paulo Fernandes 

Viana, [...] afirma que, por ordem de Sua Alteza Real o Príncipe Regente, mandara 

fazer uma rampa e um cais de pedra na praia do Valongo.” Cria-se assim a 

possibilidade do desembarque de escravos diretamente na Região do Valongo, sem 

mais a necessidade do desembarque em outro local e a transferência para a 

chegada e o comércio na Prainha. 

O historiador Carlos Líbano, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) diz 

que “A partir de 1808 o tráfico quase dobra, acompanhando a cidade que, com a 

vinda da corte, passa de 15 mil para 30 mil habitantes. De 1811 a 1831, metade da 

economia do país, metade do PIB, é movida a escravos”4. 

Com a mudança da entrada e do comércio de escravos para a área do 

Valongo, a região se tornou um importante complexo comercial de escravos. A 

concentração do comércio colaborava para o aumento do lucro não só dos 

comerciantes de escravos, como para toda a estrutura criada na área para tal. 

Oliveira (2017), escreve que a região passou a contar com importantes 

trapiches de escravos, casas de engorda, casas de fabricação de correntes e 

                                                             
4 Retirado de texto disponível em : https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/acervo/valongo-a-

porta-da-escravidao.phtml acesso em Jun. 2018 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/acervo/valongo-a-porta-da-escravidao.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/acervo/valongo-a-porta-da-escravidao.phtml
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adornos de ferro e prostíbulos, com o intuito de atrair público, e Lima et al. (2016) 

por meio da análise de documentos da época, descrevem o funcionamento do local: 

 

Esses documentos expõem de forma clara os componentes do complexo 
formado na região do Valongo para o comércio de carne humana; o 
mercado na rua do Valongo, onde eram negociados os que se encontravam 
em condições de serem vendidos; o lazareto, na  Gamboa, onde deveriam 
ser isolados em quarentena os que se encontravam infectados e os já 
moribundos; e o cemitério dos Pretos Novos, à rua Pedro Ernesto, onde 
deveriam ser enterrados os que faleciam (LIMA et al., 2016, p.307). 
 
 

Cardoso et al. (1987) destaca que: “Os senhores compravam a mão de obra 

juntamente com o material necessário à sua manutenção” reafirmando a região do 

Valongo como uma área onde o sistema escravocrata passou a ser o foco 

econômico. Os autores também citam as casas de engorda, que eram utilizadas 

para alimentar os escravos que chegavam debilitados, com o intuito de deixá-los 

fortes e saudáveis para a obtenção de melhores preços no momento de venda. 

A partir de então, com o Cais do Valongo sendo fixado como local do 

comércio escravocrata, a cidade do Rio de Janeiro se torna uma das mais 

importantes rotas de compra e venda de escravos. Oliveira (2017) destaca a 

proximidade do mar e a possibilidade de entrada em uma zona mais distante dos 

olhos da sociedade como motivos para essa relevância, “[...] estabelecendo 

simbolicamente verdadeiro silêncio contra as barbáries de suas práticas.” 

(OLIVEIRA, 2017, p. 36) 

As atividades econômicas e comerciais da Colônia dependiam diretamente da 

mão de obra escrava. As grandes lavouras de café do Vale do Paraíba Fluminense, 

os engenhos de açúcar que tinham seu funcionamento por 24 horas por dia e 

mineração de pedras preciosas em Minas Gerais proporcionavam o lucro que o país 

tinha na época, e todos os processos eram feitos por mão de obra escrava. 

Oliveira (2017) pontua essas atividades da colônia como as principais causas do 

aumento do comércio de escravos na época. 

 

Portanto, o açúcar, o café e o ouro foram três produtos que impulsionaram 
para que o comércio escravocrata no Cais do Valongo assumisse uma 
dinâmica dentro uma lógica capitalista. Dessa forma, o comércio de 
escravos vai vivenciar no Cais do Valongo sua fase mais intensa, no sentido 
de quantitativos de escravos que ali desembarcavam. (OLIVEIRA, 2017, 
p.38). 
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Com a importância da área do Valongo devido ao comércio escravocrata, a 

região cresceu também na questão urbanística. Grandes e ricos comerciantes 

construíram residências luxuosas e passaram a habitá-las, mudando a estrutura do 

local que, anteriormente à transferência de comércio de escravos, era apenas 

habitado por alguns poucos pescadores espalhados pela praia. Sendo assim, o 

espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro deixou de ser exclusivamente nas 

proximidades da Rua Direita o que incentivou o crescimento econômico da cidade, já 

que um novo deslocamento passou a ser necessário e novos comércios abertos. 

 

[...] antes da efetivação era um local que carecia de investimentos no 
tocante à sua infraestrutura, pois se situava na área rural da cidade. 
Entretanto, para a dinâmica escravocrata, a região possuía uma localização 
estratégica, pois garantia que as práticas comerciais fossem intensificadas 
[...] (OLIVEIRA, 2017, p.36). 
 
 

A mudança da área de tráfico negreiro para a região do Valongo serviu para 

facilitar os comerciantes e compradores que não moravam na região central do Rio 

de Janeiro, bem como tirou da vista da sociedade, a chegada e o comércio de 

negros. Essa transferência também mudou a logística da cidade, os donos de 

comércio tiveram que abrir novos espaços na nova região, e o governo criou 

estruturas básicas para que o comércio pudesse ocorrer com o mínimo de condição 

para os comerciantes. 

Como argumentam Thiesen e Barros (2009, p.95) a configuração urbanística 

da cidade mudou, “[...] projetando o perímetro urbano para além do morro São 

Bento, com povoamento intensivo na Prainha, Gamboa e Morro da Saúde 

circunvizinhanças ligadas, como Prainha e Saúde, por aterros.” 

A situação do comércio de escravos e da região do Valongo começa a mudar 

quando a Inglaterra, observando o crescimento do capitalismo, passa a impor o fim 

do tráfico de escravos. Um novo modelo de crescimento não combinava mais com o 

comércio escravocrata. 

 

De grande mercadora de escravos [a Inglaterra] transformara-se em 

advogada ardorosa e militante da abolição do tráfico. A própria existência da 

escravidão começava a contrariar seus novos objetivos políticos e 

econômicos, ditados pelo avanço da chamada Revolução Industrial. 

(COSTA E SILVA, 2003, p.13). 
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Em 1831, foi decretado ilegal o tráfico de escravos e apesar de sabido que o 

comércio escravocrata não se encerrou, o fato de se tornar um comércio ilegal fez 

com que a porta de entrada dos escravos no Rio de Janeiro deixasse de ser 

exclusivamente pelo Cais do Valongo, o que ocasionou seu declínio até 1842, 

quando foi definitivamente soterrado para a construção do Cais da Imperatriz, que 

recebeu esse nome devido à reconstrução realizada no cais para a chagada da 

comitiva Imperial que trazia a Princesa Dona Teresa Cristina, esposa de D. Pedro II 

no ano de 1843. 

Para a arqueóloga Tania Andrade Lima (2016) a sobreposição dos cais da 

Imperatriz sobre o do Valongo é mais uma expressão das relações de dominação de 

brancos sobre negros que fazem parte da formação da sociedade brasileira, feita de 

forma deliberada para apagar a história do cais do Valongo. 

 

Os escravos foram esquecidos e, mais do que isso, eles foram 
deliberadamente apagados ao ser colocado sobre o Cais do Valongo o Cais 
da Imperatriz, num processo de superposição fortemente simbólico. Sobre a 
escória humana trazida da África foi colocada uma princesa europeia, uma 
Bourbon, a Princesa das duas Sicílias. Ela pisando nos negros5. 

 

A opinião da arqueóloga coloca em pauta as tentativas de encobrir não só a 

história da escravidão no Brasil, mas também da sua população negra, que mesmo 

depois de libertas, se mantiveram tratados pela sociedade como inferiores à 

população branca e europeia. A existência da placa da RioTur de 1970 que 

especifica e enaltece o Cais da Imperatriz, deixando de lado a história anterior de 

escravidão reforça essa percepção. 

 

1.2 ABOLIÇÃO E MIGRAÇÃO 

 

De 1831 até 1850, quando tráfico de escravos no Brasil foi feito apenas de 

forma ilegal, os senhores de escravos, percebendo a possibilidade da abolição, e 

querendo preservar o sistema escravagista, mudaram o foco de prioridade de 

compra, aumentando o interesse por mulheres escravas, que gerariam filhos 

escravos e crianças, que teriam uma mão de obra mais duradoura. 

                                                             
5 Disponível em: https://youtu.be/efDTdHs6JY8. Acesso em: 13 mai 2018. 

https://youtu.be/efDTdHs6JY8
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A partir de 1850, foi proibido o tráfico de escravos no Atlântico com isso o 

tráfico interno se tornou a única forma de tráfico possível para manter o comércio 

escravocrata. A partir de então, com as lavouras de café crescendo, muitos escravos 

passaram a ser comercializados vindos da Bahia e do Nordeste para o Rio de 

Janeiro. Segundo Graham (2002) “Devido à falta de boas estradas interiores, a 

principal rota para o tráfico permaneceu sendo a costeira; prolongando para os 

africanos alguns dos traumas de sua primeira travessia através do Atlântico”. 

De acordo com Dias (1985, apud VELLOSO, 1990, p.208), a população 

escrava do Rio de Janeiro chega a representar mais da metade da população da 

corte enquanto em São Paulo não chegava a 9% da população, o que fez com que a 

cidade do Rio absorvesse notáveis influências da cultura africana.  

 

Os africanos para aqui trazidos como escravos, tiveram um papel 
civilizador, foram uns elementos ativos, criador, visto que, transmitiram à 
sociedade em formação os elementos valiosos da sua cultura. Muitas das 
práticas da criação de gado eram de origem africana [...]. Com eles a língua 
portuguesa não apenas incorporou novas palavras, como ganhou maior 
espontaneidade e leveza. (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p.43). 
 
 

Durante os 38 anos seguintes, os senhores escravocratas do Brasil passaram 

transferindo e vendendo seus escravos para regiões que precisavam mais e assim o 

comércio de negros se deu até o ano de 1888, quando finalmente a escravidão foi 

abolida por lei no Brasil. 

 Para José Murilo de Carvalho (1987), por exemplo, a abolição alterou 

consideravelmente as características populacionais da cidade do Rio de Janeiro, até 

então a capital federal, uma vez que "[...] alterou-se a população da capital em 

termos de número de habitantes, composição étnica, de estrutura ocupacional" 

(CARVALHO, 1987, p.16). A mudança de negros libertos que buscavam trabalho fez 

com que a cidade atraísse mão de obra ociosa das fazendas que já se encontravam 

em crise de produção. 

Para Velloso (1990), a abolição levou para o Rio de Janeiro, muitos 

imigrantes oriundos da Bahia em busca de melhores condições de trabalho e vida. 

Entretanto, para ela, a motivação não foi só pelo Rio de Janeiro ser capital, mas sim 

porque os negros baianos já se identificavam com a cidade. “O fato de muitos dos 

seus descendentes aqui residirem dava um certo ar de familiaridade ao Rio. Apesar 

de todas as dificuldades de se estabelecerem na cidade grande.”  
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Sendo assim, essa alta procura pela capital fez com que a capacidade 

populacional para a qual a cidade estava preparada, se excedesse e 

consequentemente, para Nei Lopes, com a falta de moradias no centro da cidade 

restaram, como opção, os morros, onde: 

 

[...] aos migrantes do Vale do Paraíba que para o Rio de Janeiro continuam 
vindo desde a falência da lavoura cafeeira na região, aos veteranos da 
Guerra do Paraguai, os flagelados da grande seca, vêm juntar-se, agora, 
mais e mais negros, oriundos das diversas regiões do país, mas 
principalmente das províncias vizinhas. (LOPES, 1992, p.3). 
 
 

Negros vinham de todas as partes do Brasil buscar uma possibilidade de 

melhorar de vida no Rio de Janeiro, até então a maior cidade e Capital da República. 

Essa debandada, entretanto, não foi estruturada pelo governo, o que ocasionou uma 

população maior do que a capacidade habitacional e estrutural da cidade.  

Carvalho (1987, p.16) diz que "[...] a abolição lançou o restante da mão de 

obra escrava no mercado de trabalho livre e engrossou o contingente de 

subempregados e desempregados", criando uma disputa desigual entre os 

moradores do Rio de Janeiro, imigrantes e trabalhadores migrantes. Para os negros 

que migravam para a Capital, empregos de remuneração inferior, o que, 

consequentemente, os levava para habitações e condições também inferiores. Costa 

(2015) argumenta que o resultado disso foi a segregação racial, social e espacial. 

O intenso processo de migração de escravos e alforriados para o Rio de 

Janeiro, até então capital da Colônia, aumentou consideravelmente a população 

negra na região portuária, local onde aportavam os migrantes que chegavam à 

cidade. 

Foi na área do Valongo que, mesmo após o fim do comércio de escravos e a 

abolição da escravatura que os recém-chegados tinham mais chances de obter 

pequenos trabalhos realizados com seus ofícios para a sobrevivência e eram 

acolhidos pelos já libertos que ali viviam e se propunham a ajudar e receber os 

novos negros livres que chegavam à cidade. 

Foi assim que segundo Oliveira (2017, p.43) “[...] foi sendo estabelecido na 

região os primeiros movimentos de construção da “Pequena África” na região 

central, e foi expandindo a partir do século XIX.”. 
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No final do século XIX, as áreas do centro da cidade foram sendo 
ocupadas pelo grupo, que passou a identificar esse espaço com a sua 
própria identidade cultural. De início, Gamboa, Saúde e Santo Cristo 
constituíram esse núcleo aglutinador. (VELLOSO,1990, p.209). 
 
 

Sendo formada assim, uma zona onde os negros da cidade do Rio de Janeiro 

se faziam presentes e podendo então, manter sua identidade, cultura e religião de 

forma que a herança africana permanecesse resistente e ativa, mesmo que a elite 

social não estivesse de acordo com essa representação negra. 

 

 

1.3 PEQUENA ÁFRICA  

 

Para a delimitação da localização da “Pequena África”, utilizaremos a 

definição de Moura (1995, p. 128) que demarca sua extensão desde “[...] zona do 

porto até a cidade nova, e acabou sendo conhecida por ‘Pequena África’”. 

Inicialmente deu-se pelo complexo escravocrata e o tráfico negreiro no Cais do 

Valongo, porém foi segundo Oliveira (2017, p.13) “[...] a partir do período 

abolicionista que a região vivenciou uma expressiva migração negra”. 

Após a abolição da escravatura, os negros não obtiveram nenhuma ajuda 

governamental para a inserção na sociedade, permanecendo assim marginalizados 

e desqualificados perante a elite da época, entretanto sua mão de obra era 

necessária para trabalhos menos qualificados e de pouca remuneração econômica, 

e o local onde essa mão de obra barata era mais necessária, era na zona portuária, 

para carga e descarga dos navios, colaborando assim para a manutenção da 

população negra por perto. 

Constituída em sua maioria por negros libertos, a zona portuária do Rio de 

Janeiro ficou conhecida como “Pequena África”, não apenas pela origem dos 

indivíduos deste continente e cor da pele dos moradores, mas pela resistência em 

manter suas crenças, costumes e tradições. Oliveira (2017) fala que durante a 

escravidão, para manter suas crenças e identidade, os escravos foram construindo 

alternativas para que sua religiosidade e tradições fossem aceitas e através do 

sincretismo, associava os santos católicos aos deuses africanos, podendo assim 

praticar seus cultos. 

Os negros que chegavam na zona portuária do Rio de Janeiro vindos 

principalmente da capital baiana traziam consigo os costumes, tradições e 
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religiosidade oriundos da cultura africana e ao chegar encontravam no povo que já 

vivia na região, acolhimento e cumplicidade cultural. Moura (1983 apud VELLOSO, 

1990, p. 209) relata que “Para sinalizar a chegada de novos baianos, a embarcação 

já trazia na proa bandeira branca de Oxalá. A acolhida e proteção da “tia” era certa.” 

As “tias” como eram conhecidas, eram negras baianas libertas que viviam na 

região da zona portuária, faziam de suas casas espaços para receber e ajudar os 

recém-chegados, bem como espaço para a convivência e práticas de festejos e 

rituais religiosos e culturais de herança africana. 

A presença delas e de suas casas eram essenciais para o acolhimento dos 

recém-chegados à cidade já que os recebiam e auxiliavam e faziam com que se 

sentissem em suas próprias casas, utilizando desde então o exercício da 

hospitalidade. 

Foi na Pedra do Sal, bairro da Saúde, que surgiu o primeiro rancho carioca 
que se tem notícia: O Rancho das Sereias, formado quase exclusivamente 
por elementos da colônia baiana. O fato se explica: a casa da tia Sadata, 
local onde nasceu o referido rancho, era uma espécie de passagem 
obrigatória para grande parte dos baianos recém-chegados ao Rio. 
(VELLOSO, 1990, p. 209). 
 
 

Os Ranchos Carnavalescos eram como associações que saíam às ruas 

fazendo cortejos com música e dança durante o Carnaval, como descreve Moura 

(1995, p.48) “[...] em ranchos negros onde se cantava e dançava música africana em 

procissões que atravessavam os bairros populares, só interrompidas pelas luzes da 

manhã”. 

Esses ranchos eram criados e formados normalmente nas casas de mulheres 

negras, conhecidas como “tias”, em sua maioria vindas da Bahia, que chegaram ao 

Rio de Janeiro e se instalaram na Zona Portuária da Cidade, eram mulheres que 

auxiliavam os negros recém-chegados e mantinham suas tradições culturais, criando 

uma rede de solidariedade, que para Velloso (1990, p.209), “[...] acabou criando 

fortes vínculos entre conterrâneos, levando-os a desenvolverem expressões 

culturais próprias em relação ao restante da cidade”.   

A cidade do Rio de Janeiro foi crescendo e com esse desenvolvimento, os 

contrastes sociais se intensificavam. As ideias e reformas de Pereira Passos para 

modernizar o Rio de Janeiro iam de encontro com a realidade da população carioca, 

visavam apenas ao interesse das elites. Velloso (1990) explica que o Estado, 

inspirado na Europa, queria impor padrões e condutas tidas como certas e 
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universais, enquanto na realidade a cidade era uma cidade desagregada, “[...] que 

muitas vezes cria seus próprios canais de integração à margem da vida política 

tradicional.” (VELLOSO, 1990, p.208). 

Velloso (1990, p.208) afirma também que “Cidadania e escravidão mostram-

se elementos incompatíveis. A “Pequena África” decididamente não tem lugar na 

maquete da cidade idealizada pelo prefeito Pereira Passos.” Mostrando que com 

esse novo interesse do Estado e com os projetos de modernidade impostos, como o 

“Bota-abaixo” a discriminação, a marginalização e a perseguição aos negros 

tornava-se cada vez maior, na mesma proporção em que a elite branca burguesa 

progredia e que se buscava uma homogeneidade da sociedade. 

 
Dessa forma, a República não consegue oferecer as bases integrativas 
capazes de unificar a sociedade. Imigrantes nordestinos, índios, ciganos e 
negros são vistos como elementos indesejáveis, incapazes de serem 
absorvidos pela cidade moderna (VELLOSO, 1990, p.208). 
 
 

Sendo assim, a liberdade dos negros não era fácil e sua movimentação pela 

cidade era aceita de forma natural para a sociedade. Oliveira (2017 p.64) destaca 

que “[...] o negro liberto tinha que enfrentar novos desafios, pois tentavam 

desqualificar sua conduta através de um recorte racial, que fazia do mesmo, objeto 

de perseguição policial”, o que fazia com que a zona portuária se tornasse o refúgio 

e o local de fuga da perseguição policial na época. 

 

Mesmo havendo uma forte repressão aos negros na região central da 
cidade, a “Pequena África” que já se apresentava como um local importante 
contra a política higienista da cidade contra a população negra, que sofria 
uma grande repressão em relação aos aspectos socioculturais. (OLIVEIRA 
2017, p13). 
 
 

A região da “Pequena África” se configurou como um local de resistência 

política e social negra, constituída por uma realidade de diversidade cultural e étnica 

e de forte posicionamento identitário, onde os negros se acolhiam e mantinham suas 

crenças, tradições e dialetos africanos. Velloso (1990 p.209) relata que “Por mais 

que nossa histografia os tenha ignorado, os negros baianos radicados no Rio 

introduziram novos hábitos, costumes e valores que influenciaram a cultura”. 

A religião, a capoeira a dança e a música eram algumas das formas de se 

manter a herança africana no dia a dia do negro, muitas músicas eram compostas 



26 

 

com palavras e frases que traziam os dialetos para a sociedade e para a 

continuação da língua para com os seus.                   

    

O depoimento de Pixinguinha6 testemunha o apego do grupo às suas 
tradições culturais. Nascido em 1898, nas proximidades do Catumbi, ele nos 
conta que a sua avó, que era africana, apelidou-o de “Pizindim”, o que no 
seu dialeto, significava “pequeno bom”. Era comum no pedaço o uso de 
dialetos africanos, principalmente os de origem nagô7. (VELLOSO, 1990, 
p.208). 
 
 

A zona portuária, com o tempo foi se tornando um espaço importante para a 

nova cidade e a presença de negros e pobres foi sendo cada vez mais descartada 

pelos novos projetos de urbanização e melhorias do Rio de Janeiro, entretanto a 

identidade do povo negro na região fez com que desde as primeiras ideias de 

modernização da cidade, a área provocasse tensão nas relações econômicas, 

sociais e territoriais do espaço. 

 
A territorialidade aponta para a especificidade, revelando como o homem 
entra em ação com o meio imprimindo nele as suas marcas. Assim, a ideia 
de território está diretamente ligada à questão de identidade. Demarcando 
um espaço, o grupo está estabelecendo a sua diferença em relação aos 
outros (SODRÉ, 1988 apud VELLOSO 1990, p 207). 
 
 

As tentativas de deslocar a população e as famílias negras e pobres que 

ainda conseguiu se manter na Zona Portuária se seguiu no século XXI, a autora 

Roberta Sampaio Guimarães (2014), autora do livro A Utopia da Pequena África: 

Projetos Urbanísticos, Patrimônios e Conflitos na Zona Portuária Carioca, fez sua 

pesquisa do mestrado no Morro da Conceição, trazendo a visão sobre o que era 

considerado população “autêntica” do morro. A autora relata que a parte alta do 

morro da Conceição era ocupada por portugueses e espanhóis, e que a grande 

maioria das casas era de propriedade da Igreja Católica e a parte de baixo do morro, 

era ocupada pela população pobre e de maioria negra.  

Guimarães (2014, p.39) relata que “Entre os anos de 1998 e 2000, a 

Prefeitura realizou no Morro da Conceição o Programa de Recuperação Orientada 

                                                             
6 Alfredo da Rocha Vianna Filho, conhecido como Pixinguinha (Rio de Janeiro,  1897 —1973), foi 
um maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro. 
7 Nagôs era a designação dada aos negros escravizados e vendidos na antiga Costa dos Escravos e 
que falavam o iorubá. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1897
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maestro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flauta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saxofone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arranjador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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(ProRio)8” e explica que durante esse processo, o que foi considerado cultura 

autêntica do Morro da Conceição, foi a dos denominados descendentes de 

portugueses e espanhóis. 

Denominando e definindo o que era autêntico na região, os organizadores do 

projeto tinham a intensão de ordenar o que era considerado inautêntico, mexendo 

diretamente com outros moradores que se consideravam legítimos do local. “E, 

como efeito imprevisto, tinham afetado a autoconsciência dos habitantes que dele 

ficaram excluídos” (GUIMARÃES, 2014, p.53).  

A autora continua dizendo que, “A Pequena África emergiu então como 

reação ao esquecimento dos espaços, patrimônios e memórias negras e do 

candomblé [...].” (GUIMARÃES, 2014, p. 53), trazendo de certa forma de volta o 

orgulho da identidade cultural e herança africana além da importância de expressá-

la para mantê-la existente e visível na sociedade e realidade carioca.  

Outro momento de tentativa de exclusão da população negra da área 

pesquisada ocorreu em 2001, quando Guimarães (2014, p.61) relata que quando a 

Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou um novo plano de revitalização da Zona 

Portuária, o Plano Porto do Rio, a Venerável Ordem Terceira de São Francisco da 

Penitência9 iniciou um movimento de retomada de imóveis localizados na parte 

baixa do Morro da Conceição, chegando a despejar mais de trinta famílias que 

viviam em sobrados como inquilinos ou mesmo informalmente. 

Algumas famílias que moravam na base do Morro da Conceição por muito 

tempo, faziam parte de movimentos sociais de afirmação e valorização da cultura 

afro-brasileira se juntaram para resistir ao processo de despejo lutando para o 

reconhecimento do vínculo afetivo e cultural com a região e apenas em 2005 a 

comunidade negra conseguiu que a área da Pedra do Sal fosse reconhecida como 

território da Comunidade de Remanescentes de Quilombo da Pedra do Sal, 

impedindo assim que todas as famílias fossem despejadas. 

A auto atribuição dessas famílias no morro como grupo étnico-racial fez 
então com que o estado emitisse uma certidão de reconhecimento e 
iniciasse o processo de regularização fundiária e de “reparação histórica” do 

                                                             
8 O ProRio foi um conjunto de estudos e ações patrimoniais, arquitetônicos e urbanísticos cujas 
propostas e resultados foram difundidos pelo livro Morro da Conceição: da memória o futuro e contou 
com consultores, técnicos e especialistas em patrimônio e reabilitação disponibilizados pelos 
ministérios do Equipamento, da Cultura e das Relações exteriores franceses. 
9 Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência é uma entidade católica criada no Rio de 
Janeiro em 1619. 
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passado escravista da região. Operou assim uma sobreposição ao 
imaginário que os classificava como “invasores” e “marginais” [...]. 
(GUIMARÃES, 2014, p.63). 
 
 

A determinação das famílias que se recusaram a aceitar a ordem de despejo 

sem lutar, fez com que a região fosse finalmente reconhecida pelo governo como 

uma área de cultura e resistência negra na cidade do Rio de Janeiro, dando o direito 

da população negra e pobre remanescente da Zona Portuária do Rio de continuar 

habitando a área e manter suas tradições e costumes no local. 

 

Local onde era descarregado o sal durante a Colônia e Império, a Pedra do 
Sal é importante reduto da memória do samba, do carnaval e do candomblé 
e, ainda hoje, é ponto de encontro de músicos que, mantendo a tradição, 
promovem rodas de samba no lugar. (LOUREIRO, 2014, p.212)  

 

Desta forma, a preservação e permanência de descendentes e 

remanescentes da herança africana, continuaram resistindo as tentativas de 

relocação e despejo.  

No ano de 2009, devido aos grandes eventos esportivos que se sediaram no 

Rio de Janeiro nos anos de 2014 (Copa do Mundo de Futebol) e 2016 (Jogos 

Olímpicos), um novo projeto de revitalização urbana da Zona Portuária da cidade foi 

desenvolvido.  

[...] tornou prioritário em âmbito nacional também pela necessidade de se 
atender às exigências de organismos internacionais para que o Brasil esteja 
preparado para sediar a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 
2016. Deixou de ser um projeto local, e passou a funcionar como um 
mecanismo de marketing internacional, através do qual o país pretende 
projetar sua imagem. (IGREJAS, 2012, p. 13) 
 
 

O projeto do Porto Maravilha surge então, também com o intuito de 

preparação da cidade para a recepção dos grandes eventos, pensando na estrutura 

para o aumento de turistas na cidade durante os jogos, bem como na possibilidade 

de uma nova área econômica e de negócios, localizada próximo aos aeroportos, 

rodoviária e na área central da cidade e na melhoria da região para os moradores 

locais, visando à melhor organização e segurança da área. Assim, 

 

[...] promover a reestruturação urbana da Área de Especial Interesse 
Urbanístico (AEIU) da região por meio da ampliação, articulação e 
requalificação dos espaços livres de uso público da Região do Porto, 
visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros 
moradores, e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região. 
(ARRAES; SILVA, 2014). 
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 Com isso, a região poderia se tornar mais um espaço utilizável da cidade, 

tendo em vista que era até então, considerado um local abandonado e inseguro do 

Rio. A mobilidade e reestruturação da região ampliariam a zona central, e melhoraria 

não só a vida dos moradores, como também atrairia novos investidores e 

investimentos para o Rio de Janeiro. 

Porém, durante esse processo de construção do Porto Maravilha, mais uma 

vez a comunidade negra e pobre mostrou-se como descartável para o governo, que 

através de desocupações compulsórias na região do Morro da Providência, tirou a 

casa de aproximadamente 832 famílias, segundo engenheiros voluntários do CREA-

RJ10. Rolnik (2012) escreve em seu artigo que fala sobre as remoções forçadas que, 

“[...] ao longo de décadas de urbanização acelerada absorveu, em poucas e grandes 

cidades, grandes contingentes de pessoas pobres, sem jamais integrá-las 

efetivamente às cidades.”, causando hostilidade entre moradores da cidade e as 

obras realizadas na região portuária, tendo em vista que mais uma vez a história e a 

comunidade negra seriam afastados de suas raízes para a revitalização urbana da 

área. 

Os processos de remoções na Zona Portuária destroem memórias coletivas 
e produzem não existências. Dessa maneira, os movimentos sociais de 
resistência apresentados têm um papel primordial na luta contra o 
branqueamento do território compreendido como Pequena África pela 
afirmação de suas lutas no âmbito cultural e material em suas diferentes 
formas de apropriações do território contra o projeto hegemônico Porto 
“Maravilha”. (RIBEIRO, 2014, p. 1276). 
 
 

 A importância da presença da comunidade negra na região do porto, e a 

resistência de movimentos contra as tantas tentativas de removê-las de seus locais 

de origem na cidade do Rio de Janeiro se mostrou relevante durante tantos anos e 

se tornou essencial durante as obras para o projeto Porto Maravilha, quando o cais 

do Valongo foi descoberto e a presença da população negra da região ganhou um 

aliado para a permanência da história. 

Em 2011, enquanto as escavações para a reforma na rua Barão de Tefé eram 

realizadas, foi descoberto o sitio arqueológico dos antigos Cais do Valongo e Cais 

da Imperatriz, fazendo com que as escavações fossem suspensas para avaliação, 

                                                             
10 Informação retirada de matéria escrita por Andréa DiP. Disponível em: 

https://apublica.org/2012/01/nao-vamos-sair-diz-moradora-morro-da-providencia-veja-minidoc/. 
Acesso em: 01 jun. 2018. 

https://apublica.org/2012/01/nao-vamos-sair-diz-moradora-morro-da-providencia-veja-minidoc/
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pesquisa e preservação do espaço como parte da história do Rio de Janeiro e da 

escravidão na região. 

Em julho de 2017 então, o Cais do Valongo entra para a Lista do Patrimônio 

Mundial da UNESCO, se tornando 21º sítio brasileiro inscrito e dando a devida 

importância ao Cais do Valongo e a representação dele para a história de 

escravidão e dos negros não só no Rio de Janeiro, como no Brasil. 

Por sua magnitude, o Cais do Valongo pode ser considerado o lugar mais 
importante de memória da diáspora africana fora da África. Ele é o maior porto 
de entrada de negros escravizados na América Latina. As estimativas apontam 
que entre 500 mil e um milhão de negros chegaram ao continente 
desembarcando neste Cais. Desde sua construção, em 1811, ele sofreu 
sucessivas transformações até ser aterrado em 1911. O local foi revelado, em 
2011, durante escavações das obras do Porto Maravilha, e se tornou o maior 
vestígio material das raízes africanas nas Américas. A cidade transformou o 
espaço em monumento preservado e aberto à visitação pública. (UNESCO, 
2017). 

 
 

Quando em 2011 as obras tiveram que ser suspensas devido aos achados 

arqueológicos do Cais do Valongo, entendeu-se a importância do espaço e, pelo 

Decreto Municipal 34.803 de 29 de novembro de 2011, motivou-se a criação do 

Grupo de Trabalho Curatorial do Circuito Histórico e Arqueológico da Herança 

Africana (Figura 1), com a função de construir coletivamente diretrizes para 

implementação de políticas de valorização da memória e proteção do Cais do 

Valongo como patrimônio cultural11. 

 

Figura 1: Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana 

 

Fonte: site Porto Maravilha12 

                                                             
11  Disponível em: http://portomaravilha.com.br/circuito. Acesso em: 16 maio 2018. 
12 Disponível em: http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4675. Acesso em: 16 maio 2018. 

http://portomaravilha.com.br/circuito
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 O Circuito da Herança Africana foi desenvolvido para a visitação e turismo, 

visando ressaltar a relevância da área para o Rio de Janeiro e mostrar de maneira 

direta a história da escravidão, a forma como era desenvolvido esse mercado e de 

como os negros africanos entraram na cidade. 

Seis pontos compõem esse circuito e todos eles têm sua importância na 

história da escravidão no Brasil e na história cultural da cidade do Rio de Janeiro. 

 

O Cais do Valongo e da Imperatriz representa a chegada ao Brasil. O 
Cemitério dos Pretos Novos mostra o tratamento indigno dado aos restos 
mortais dos povos trazidos do continente africano. O Largo do Depósito era 
área de venda de escravos. O Jardim do Valongo simboliza a história oficial 
que buscou apagar traços do tráfico negreiro. Ao seu redor, havia casas de 
engorda e um vasto comércio de itens relacionados à escravidão. A Pedra 
do Sal foi ponto de resistência, celebração e encontro. E, finalmente, a 
antiga escola da Freguesia de Santa Rita, o Centro Cultural José Bonifácio, 
referência da cultura negra, remete à educação e à cultura como 
instrumentos de libertação em nossos dias13. 
 

Com a implementação de uma proposta turística para a Região Portuária do 

Rio de Janeiro, com o foco na história e na cultura negra, a “Pequena África” (Figura 

2) volta a ter sua visibilidade na cidade e a diáspora africana passa a ser contada e 

mostrada com visitas guiadas, placas informativas e a valorização cultural da 

herança africana no Rio de Janeiro. 

 Figura 2: Placa de indicação da Pequena África e Pedra do Sal14 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Com isso a Rio de Janeiro possibilita a implementação de um segmento 

turístico diferente do habitual turismo de sol e praia, já conhecido na cidade. O 
                                                             
13 Disponível em: http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4675. Acesso em: 16 maio 2018. 
14 Placas com QR CODE é do projeto Passados Presentes, trabalho coordenado por Hebe Mattos, 
Martha Abreu e Milton Guran, no Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal 
Fluminense (LABHOI/UFF) Disponível em http://passadospresentes.com.br/site/Site/index.php 

http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4675
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turismo cultural e histórico que contem a história da região e da construção do país e 

da cidade contemplando a presença africana e da escravidão na área. É válido 

destacar que desde 2005 há o Circuito do Porto, com o reconhecimento por parte do 

governo brasileiro do Quilombo da Pedra do Sal, sendo este um patrimônio afro-

brasileiro (Figura 3). 

Figura 3: Placa de indicação de patrimônio do Quilombo da Pedra do Sal 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Dentre as atrações do Circuito da Herança Africana na Zona Portuário do Rio, 

uma das atrações principais é o Cais do Valongo, redescoberto em 2011, que além 

de considerado Patrimônio Cultural Carioca (Figura 4), recebeu o titulo de 

Patrimônio Mundial da Unesco, devido a sua importância na história da escravidão. 

Figura 4: Placa de Patrimônio Cultural Carioca do Cais do Valongo 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Hoje, o sítio arqueológico do Cais do Valongo pode ser visitado diariamente, 

fazendo parte do Circuito da Herança Africana no Rio. Nele podemos observar as 

estruturas, em pedras, do que um dia foi o maior porto de entrada de escravos 

africanos do Brasil. (Figura 5) 

 

Figura 5: Cais do Valongo 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

Desta forma, a zona portuária do Rio de Janeiro adquire, mesmo que sem 

querer, uma atração turística considerada Patrimônio Mundial, que conta uma parte 

da história, não só do Brasil, mas de uma época onde o comércio de Africanos era 

considerado aceitável mundialmente. 

Partindo do principio das possibilidades turísticas da região do Valongo, e 

sabendo que o turismo pode não ser valorizado por apenas uma atração turística, 

procuraremos compreender as necessidades de uma região para que o turismo seja 

incentivado e trabalhado. Por meio das pesquisas bibliográficas e do estudo sobre 

as necessidades do turista, bem como do habitante local e como essa relação é 

essencial para que ambos tenham as experiências e trocas culturais.   
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2 TURISMO E HOSPITALIDADE 

 

 

A definição de turismo para a Organização Mundial de Turismo (OMT, 2001, 

p.38) é que turismo é, “[...] conjunto de atividades realizadas pelos indivíduos 

durante as suas viagens e estadias em lugares diferentes daqueles do seu entorno 

habitual, por um período de tempo consecutivo, inferior a um ano.” Acrescentando 

ainda que o propósito da viagem pode ser o lazer, negócios ou outros. 

 

O turismo consiste no deslocamento de pessoas que, por diversas 
motivações, deixam temporariamente seu lugar de residência, visitando 
outros lugares, utilizando uma série de equipamentos e serviços 
especialmente implementados para esse tipo de visitação. A atividade dos 
turistas acontece durante o deslocamento e a permanência fora da sua 
residência. (BARRETTO, 2003, [s.p.]). 
 
 

Sendo assim, pensando na locomoção de pessoas e na estada das mesmas 

em locais que não são os seus de origem, trata-se de um movimento que gera troca 

de serviços de diversas áreas e de grande fluxo econômico, tendo em vista que é 

necessário o pagamento de todos os setores pelos quais o turista passa. 

O turismo é uma atividade complexa que por vender um produto intangível, 

lida com expectativas, percepções e emoções que são facilmente frustradas quando 

alguma coisa dá errado. No turismo então, é necessário que diversos setores 

econômicos e sociais se relacionem, fazendo com que as atividades turísticas como, 

alimentação, de locomoção, hospedagem e lazer, se complementem e suportem. 

A qualidade e a variedade de serviços turísticos se adaptam de acordo com a 

região, a cultura, meio ambiente e costumes socias de uma região, entretanto a 

junção desses serviços gera o que Moesch (2002) chama de produto turístico e que 

utilizaremos como pontos centrais para a compreensão de turismo na área 

pesquisada. 

Ou seja, a interdependência dos setores e serviços relacionados ao turismo 

fazem com que seja visto como uma grande atividade econômica, que segundo a 

Organização Mundial do Turismo (2015, p.16) a atividade turística no mundo 

representa a movimentação de aproximadamente U$ 900 bilhões. Porém, também 

como uma atividade social e cultural, onde o relacionamento interpessoal promove 

uma troca cultural e uma relação com o diferente, ou até mesmo com o semelhante, 

porém em outro contexto.  
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Gastal (2000) cita que o deslocamento sempre fez parte da cultura humana, 

mesmo que por questões religiosas ou bélicas, a grande quantidade de gente longe 

de suas residências está presente na sociedade como um todo e destaca que “O 

Turismo virá dar forma de produto, passível de planejamento, gerência e 

comercialização, a este anseio nômade que continuaria presente mesmo nas 

sofisticadas sociedades contemporâneas” (GASTAL, 2000, [s.p.]).  

De qualquer forma, independente da finalidade da viagem, o turismo gera 

uma troca entre culturas e que se abordadas de forma coerente e aparentemente 

verdadeira na visão do visitante, atrai novos conhecimentos e percepções, tendo em 

vista que uma das características normalmente intrínsecas ao turista é estar aberto a 

novas experiências e vivências. 

 

O turista, ao viajar e fugir do seu cotidiano, quando opta por conhecer uma 
determinada cultura e entender uma certa identidade cultural, está, de 
antemão, sensível a atribuir sentidos, entender simbologias, aprender 
significados, desde que sinta aderência ao produto da interpretação do 
planejamento turístico e da história a uma vivência real e em construção 
(MENESES, 2013, p.3) 
 
 

O sentimento de pertencimento de um povo com a sua cidade, região e cultura 

é, de certa forma, um importante atrativo turístico, tendo em vista que quanto mais o 

habitante se sente presente no lugar e incorporado à cultura, mais verdadeiro será o 

encontro e a troca com o visitante, possibilitando assim uma interação fidedigna 

entre moradores e turistas. Botellho (2014) reforça a ideia da importância de 

habitante se sentir parte meio e mostra o interesse do turista com a realidade local 

quando fala sobre turismo situado e explica a dinâmica das perspectivas dos 

envolvidos no âmbito turístico dizendo que “[...] as expectativas emergentes dos 

moradores visitados, os sentidos simbólicos de pertencimento que emanam do lugar 

e o interesse dos visitantes por lugares singulares, com dinamismo de intercâmbio e 

profundidade histórico-cultural” (BOTELHO, 2014, p. 291). 

O turismo situado é um conceito proposto por Zaoual (2008) em que para se 

adaptar aos desafios e mudanças encontradas no século XXI, rompe com a indústria 

do turismo como conhecida e vira o olhar para as novas relações e complexidade da 

sociedade. Aponta a necessidade de se valorizar as experiências e a existência ao 

invés da valorização do “ter”, da sociedade de consumo. 
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Nesse sentido, conformar um sistema de oferta de hospitalidade 
fundamentado nas relações passa a ser essencial para o turismo situado, 
onde o protagonismo dos autóctones visitados emerge como traço marcante 
(Spampinato, 2009) e potencializador das condições de possibilidades para 
um encontro mais profundo e dinâmico entre culturas, que, embora em 
movimento, mantêm vivas e presentes as raízes do sitio. (BOTELHO et al, 
2014, p. 291) 

 
 

Pode se dizer então que a hospitalidade está diretamente ligada ao 

sentimento de troca genuína entre visitante e habitante, tendo em vista que quando 

ambos estão de comum acordo realizando a troca de experiências e cultura, estão 

de certa forma mantendo a cordialidade, o respeito e a receptividade. Para o 

turismo, que lida com sentimentos e expectativa, o bem receber e o bem se 

relacionar com o meio faz com que as chances da satisfação do visitante sejam 

maiores que quando em um ambiente hostil. 

 

 

2.1 TURISMO E REURBANIZAÇÃO NA ZONA PORTUÁRIA DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

 

 O Rio de Janeiro é uma cidade turística e que atrai principalmente o público 

com interesse no segmento do turismo de lazer, conhecido como turismo de sol e 

praia, onde os atrativos naturais e o clima quente proporcionam um direcionamento 

ao lazer e atraem a maior parte dos turistas que visitam a cidade. Entretanto, o 

turismo é hoje, na sociedade pós-moderna, responsável por um dos maiores 

movimentos econômicos anuais no mundo, trazendo não só para o Rio de Janeiro, 

como para muitas cidades, uma necessidade de se reinventar e aumentar o 

interesse e os segmentos turísticos interessados. 

 

A pressão da concorrência e por inovações aumenta drasticamente no setor 
turístico. Os destinos se veem forçados a atender mudanças nas 
necessidades dos usuários e procuram ajustar-se às novidades que 
constantemente aparecem no mercado, onde é intensa a luta pelos clientes. 
(CESÁRIO, 2008, p.47). 
 
 

A reforma na Zona Portuária do Rio de Janeiro teve como principal foco a 

revitalização da área para receber os megaeventos realizados nos anos de 2014 e 

2016 (respectivamente Copa do Mundo de Futebol da FIFA e Jogos Olímpicos), teve 
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também, como intuito, a criação de mais uma área turística que pudesse “competir” 

com os pontos turísticos já conhecidos do Rio de Janeiro, e angariar não só o 

turismo de lazer, como também o turismo de negócios, tendo em vista que a 

localização central possibilita uma acessibilidade facilitada, com isso, muitos hotéis e 

prédios comerciais foram construídos durante a reurbanização da região. 

 

O movimento de revitalização com suas políticas de patrimonialização e de 
promoção do turismo já é uma realidade em todo o centro do Rio de 
Janeiro, com significativa intensificação de grandes negócios, mormente 
voltados aos temas de infraestrutura de serviços, mobilidade e mercado 
imobiliário, entre outros. (BOTELHO et al., 2014, p. 288). 
 
 

A construção e reforma de museus, ampliação de praças, fechamento de 

algumas ruas para automóveis e a “revitalização urbana” das regiões “degradadas”, 

que outrora foram deixadas de lado pelos governos, foram projetos pensados e 

direcionados para o aumento do turismo e do investimento na área, visando à 

transformação da região em um ponto de turismo cultural e histórico da cidade, bem 

como em uma região de negócios e comércios. 

 

Mais recentemente, com a elaboração e o início da execução do plano 
estratégico para região central do Rio de Janeiro, ampliou-se a tônica no 
objetivo de “identificar as potencialidades da área, a partir de seus aspectos 
positivos, vocações e manifestações culturais próprias” (Fonte: Plano 
Estratégico para Região Central do Rio de Janeiro). O diagnóstico proposto 
definiu como prioridades para o desenvolvimento da região, a existência de 
uma gama vasta de manifestações culturais, indo de escolas e rodas de 
samba, aos artistas de rua, comportando eventos de artes plásticas, música 
e teatro, além de feiras de artesanato, de antiguidades e de produtos 
regionais. O ponto nevrálgico do plano estratégico é consagrar o Centro do 
Rio como o “centro de referência histórico-cultural do país”, estimulando a 
vocação de turismo histórico/ cultural e para as atividades de lazer e 
diversão culturais. (FARIAS, 2010, p.111). 

 

 

Durante o processo das obras, com a descoberta do sitio arqueológico do 

Cais do Valongo e a necessidade de sua preservação, a região central da cidade do 

Rio de Janeiro passou a ter a possibilidade de contar com mais um possível atrativo 

turístico, histórico e cultural, que diferentemente dos projetos urbanísticos, não 

estava previsto inicialmente nas obras da Zona Portuária do Rio de Janeiro, 

entretanto, pode ser inserido à ideia de turismo cultural e urbano. 
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[...] o quadro de determinações na qual se inscreve a retomada de 
lembranças referidas à Pequena África carioca remete às estratégias de 
redefinição funcional do espaço urbano da área central da cidade, mas em 
acordo com o movimento em que se interligam economia e produção 
simbólica e consumo cultural, dinâmica própria à moldura do espaço-
imagem. (FARIAS, 2010, p. 113). 
 
 

Aproveitando então a descoberta arqueológica, na importância histórica da 

área, criou-se o circuito da herança africana, que abrange espaços importantes para 

a história da escravidão no Rio de Janeiro, ampliando as opções para o turista e 

visitante da nova Zona Portuária, que busca se firmar como uma nova área turística 

para a cidade. 

Embora ainda em processo de consolidação, já se pode notar uma 
crescente circulação de turistas nacionais e estrangeiros derivada do 
aumento da oferta de atrativos em áreas contíguas ao Morro da Conceição. 
Como exemplo, cita-se o Museu de Artes do Rio-MAR que em março de 
2013, em seu primeiro dia de funcionamento aberto ao público, atraiu cerca 
de três mil visitantes (EBC, 2013, [s.p]). 
 
 

Dentro da visão de turismo cultural e histórico, a resistência da cultura local, da 

comunidade e da realidade se tornam pontos importantes para a conservação do 

espaço e da vida dos moradores locais. A Lei Complementar n° 101/2009, capítulo 

III, Artigo 13, Parágrafo 4°, diz que: “as áreas e atividades de interesse turístico 

obedecerão aos princípios do turismo sustentável, devendo ser observada a 

capacidade de carga de cada local” (PODER EXECUTIVO, 2009), e dessa forma 

buscar a preservação do espaço físico e a adequação para o turismo aos hábitos 

locais. 

Quando se pensa na zona portuária e no turismo cultural representado por 

toda história presente na região, tem-se também a preocupação da influência e 

interferência do turismo no cotidiano e na veracidade da sociedade.  

Barretto (2003, [s.p.]) mostra a preocupação quando diz que “Os estudos de 

antropologia estão, na atualidade, preocupados com os impactos de certas formas 

de turismo, especialmente o cultural e o étnico, e com a descaracterização e 

comercialização das culturas que estes provocam.”, e essa preocupação tem 

validade quando se percebe que o aumento e desenvolvimento do turismo provoca a 

especulação imobiliária, que muitas vezes afasta a população realmente 

característica do local. 

 Sendo assim, todo o processo de turistificação da área portuária do Rio de 

Janeiro é, não só voltado para o turismo cultural com a presença de museus, como 
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tem um forte apelo ao turismo histórico de rua, que influi no cotidiano dos moradores 

locais e envolve o visitante nessa realidade local. Severini (2013) então, fala sobre a 

necessidade da cidade em si, ser o chamariz para o turismo quando fala que “O 

turismo urbano é definido em função das motivações dos visitantes assim como das 

formas e atributos das cidades que atraem os consumidores.” (SEVERINI, 2013, p. 

87) 

O aumento da visibilidade da região e o interesse em transformá-la em uma 

nova área turística da cidade deve ser pensada também no setor da hospitalidade, 

tendo em vista que apenas uma área urbana não necessariamente vai atrair o turista 

ou fazê-lo permanecer no local. A necessidade de serviços considerados 

hospitaleiros, como acessibilidade, alimentação, recepção e bem-estar são 

essenciais para que um local urbano se torne um produto turístico.  

  

 

2.2 A HOSPITALIDADE TURÍSTICA  

 

 

Os estudos da hospitalidade têm por principal influência várias ciências, como 

as sociais, a filosofia, as políticas, a antropologia e a psicologia. Apesar de muitas 

vezes ser estudado através de metodologias científicas, as pesquisas sobre 

hospitalidade têm o ser humano como objeto de pesquisa, fazendo com que as 

variáveis e resultados sejam relativamente inesperados. 

A hospitalidade vem sendo abordada não só sob o aspecto comercial como 

da hotelaria e do turismo, mas também sob o conjunto de circunstâncias, ações e 

meios no ato de acolher o outro, podendo esse outro ser um visitante, um turista ou 

um morador de uma cidade. 

A base principal deste estudo está na existência da troca. A troca pode ser 

vista sob dois aspectos principais: a troca como forma de comércio e/ou como 

dádiva.  

A hospitalidade como uma dádiva é estudada e percebida desde sociedades 

consideradas primitivas, nas quais o ato de receber e oferecer o melhor para o 

visitante são constantemente vistas em escritas, principalmente, religiosas. Sabe-se 

que textos como O Mito da Hospitalidade e histórias como de Abrahão e Lot, 
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descrevem uma hospitalidade altruísta e pouco provável na realidade, mas já 

demostram a existência da hospitalidade como dádiva em sociedades arcaicas. 

 Mesmo sendo um ato identificado há muito tempo, Camargo (2005), diz que 

a hospitalidade pode ser vista como um conjunto de leis não escritas presentes nos 

ritos sociais, e que não desapareceram com as sociedades mais antigas, são 

presentes e se exprimem nas sociedades contemporâneas. O autor argumenta que 

“O vínculo estabelecido pela troca pode resultar de uma manifestação genuína ou 

estudada, encenada (traduzida em protocolos)”.  

Luiz Octávio de Lima Camargo (2005) e Lucio Grinover (2006) são alguns dos 

autores brasileiros que abordam a hospitalidade como estudo de pesquisa. Para 

Camargo (2005), dar, receber e retribuir são os três deveres das relações sociais. 

Para ele, o contato humano não se estabelece como um contrato e sim como uma 

dádiva que parte de uma pessoa. Ele diz que a retribuição é uma nova dádiva que 

implica num novo receber, gerando um ciclo. 

Grinover (2006, p.32), diz que “[...] a hospitalidade supõe a acolhida; é uma 

das leis superiores da humanidade, é uma lei universal” e acrescenta que o 

acolhimento é incluir o outro no próprio espaço. Ele direciona seus estudos sobre a 

hospitalidade para a acolhida em espaços urbanos e nas cidades e a possibilidade 

de o caráter hospitaleiro ser encontrada nelas ou não, ele afirma que: 

 

[...] a partir de sua referência visual, de sua história, onde a compreensão 
de patrimônio deixou de corresponder apenas à qualidade de estética do 
bem em si, ampliando-se o conceito ao cotidiano da vida, no exercício da 
cultura e do desenvolvimento socioeconômico das comunidades urbanas, 
responsável pela sua identidade e qualidade de vida. (GRINOVER, 2006, 
p.33). 

 

Esse olhar sobre hospitalidade agrega o espaço público, e com ele questões 

políticas de inclusão, de informação, socioeconômicas e sociais. Expõe com 

destaque, as necessidades e adaptabilidades que um meio urbano precisa 

apresentar para ser considerado uma cidade hospitaleira, visando à hospitalidade 

não só para o outro turista, mas também para seus moradores, tanto os de maior 

quanto de menor poder aquisitivo. 

As perspectivas sobre a hospitalidade são, entretanto, muito abrangentes, 

tendo em vista que a hospitalidade pode ser expressa de diversas formas e em 



41 

 

diversos segmentos, seus conceitos e estudos encontram diversas possiblidades de 

variantes, e seus conceitos são passíveis de alteração sempre que necessário. 

Camargo (2015) fala sobre a relação da hospitalidade com a cultura e a 

civilização e a forma que um país de população urbana há mais tempo, como a 

Inglaterra, tem uma relação com a hospitalidade urbana diferente de outros, e 

escreve que “No Brasil, as imensas periferias das grandes cidades mostram fortes 

contingentes da população urbana, ainda confrontados pela primeira vez às regras 

da urbanidade.” (CAMARGO, 2015, p.65). 

Assim, para entender a hospitalidade turística na região portuária do Rio de 

Janeiro, tem que se olhar para a realidade da população local (moradores e 

trabalhadores da área) e de que forma a cidade é e foi hospitaleira com os 

moradores da região. A Zona Portuária tem um grande contingente de população 

pobre e foi por anos deixada de lado pelos governantes da cidade. 

A partir do momento que a área virou uma região turística, com museus e 

atrações abertas nas ruas, o contato com os visitantes da cidade passa a ser uma 

realidade, e essa relação tem importância para que o turismo urbano se estabeleça 

de forma que o turista e o habitante possam se relacionar sem que a presença de 

um incomode o cotidiano do outro. 

Para Allis (2012, p. 50), “[...] as principais características de análise são a 

variedade e a diversidade de facilidades e atrativos que o visitante encontra nas 

cidades, convenientemente localizadas para atender às demandas dos turistas e dos 

moradores”, assim, pensando na Zona Portuária do Rio de Janeiro, a relação entre o 

turista e o morador é um ponto relevante na atuação da região como atrativo 

turístico da cidade, tendo em vista que sendo o roteiro urbano de visitação faz com 

que ambos tenham um relacionamento direto, fazendo com que a hospitalidade 

percebida ou não influencie na experiência do visitante e na receptividade do 

habitante. 

[...] instigar uma reflexão sobre o planejamento e gestão de cidades, desde 
as pequenas até as metrópoles, nas quais a qualidade de vida de seus 
residentes e, em extensão, de seus visitantes, deve ser respeitada e 
valorizada em todos os aspectos (JUNQUEIRA; REJOWSKI, 2010, p. 15). 
 
 

A hospitalidade urbana então pode ser percebida também como uma 

hospitalidade da cidade para com seu habitante, tendo em vista que a melhora 

estrutural na cidade, será percebida não só pelo turista, como pelo morador. Ferraz 
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(2013, p.76) afirma que “Considerando que os moradores das grandes cidades 

também usufruem os espaços urbanos hospitaleiros, o gestor público, ao qualificar o 

espaço para receber o hóspede, também o fará para melhorar as condições de vida 

da sua população”. 

Desta forma, olhando para a Zona Portuária do Rio de Janeiro e observando 

as mudanças realizadas pelas obras do Porto Maravilha para a criação de uma nova 

região turística na cidade onde a cultura e a história sejam os principais atrativos, a 

hospitalidade também deve estar presente de forma que os moradores sejam 

beneficiados tanto quanto os turistas que passaram a se fazer presentes na área. 
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3  HOSPITALIDADE TURÍSTICA NA REGIÃO PORTUÁRIA DO RJ 

 

 

Baseando-nos nas pesquisas teóricas sobre a história da Região Portuária e 

principalmente na herança africana e na resistência da população da localidade, e 

nos conceitos de turismo e hospitalidade estudados, buscamos através de estudos 

do meio, relacionar o objeto de pesquisa com a estrutura espacial e populacional da 

área após os projetos de reurbanização e turistificação.  

Utilizamos de entrevistas informais para obter a visão e percepção de 

moradores, trabalhadores e visitantes que passavam pelos locais durante os 

estudos de campo, com o intuito de através de conversas, angariar respostas sem 

que os entrevistados se sentissem incomodados ou pressionados, dando abertura 

para elogios e críticas sem uma estrutura rígida de perguntas e respostas pré-

determinadas. Desta forma, estando ali presentes, as observações por eles 

descritas podem apresentar respostas dadas no calor do momento, sem 

direcionamento inicial. 

Já para os grupos de estudantes que levamos acompanhados para a região a 

fim da realização de estudos do meio e pesquisas, em que a educação se dá com 

auxilio do turismo e de aulas externas, optamos pela pesquisa em forma de 

questionário online, tendo em vista que o direcionamento das perguntas fundamenta 

a presente pesquisa, mantendo a imparcialidade e a ética na pesquisa.  

Os questionários foram enviados para os alunos responderem após as visitas, 

com o intuito de obter respostas diretamente relacionadas com o estudo do meio. 

Foram realizadas duas visitas guiadas à Zona Portuária do Rio de Janeiro em datas 

diferentes e com alunos de universidades distintas.  

O estudo do meio é uma atividade que visa a inserção orientada pessoal e de 

alunos em espaços geográficos definidos com o intuito de conhecimento e 

reconhecimento de áreas, pessoas e culturas. 

No dia 17 de outubro de 2017, acompanhamos cerca de quarenta alunos do 

curso superior de geografia da UNESP-Ourinhos e no dia 24 de maio de 2018, 

levamos para a zona portuária aproximadamente trinta alunos dos cursos de 

Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense- UFF. 

Mesmo com o considerável número de estudantes participantes dos estudos 

do meio realizados, a participação no preenchimento dos questionários foi reduzida, 
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o que nos fez trabalhar com um número de respondentes inferior ao que 

gostaríamos. 

Durante o processo de pesquisa, utilizamos também a observação do meio, 

para auxiliar a concepção do estudo, sendo uma estratégia das ciências sociais. 

Obtivemos o total de trinta e uma respostas formais e informais para a 

pesquisa, sendo elas: 

 

• 11 turistas, sendo 7 respondentes do questionário formal enviado para 

os alunos da UNESP-Ourinhos 

• 10 visitantes, sendo 7 respondentes do questionário formal enviado 

para os alunos UFF 

• 5 moradores locais 

• 5 prestadores de serviço da região 

 

 

3.1 PERCEPÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES LOCAIS 

 

Inicialmente, houve durante as visitas à localidade, foco do presente estudo, 

uma pesquisa de observação, onde frequentamos eventos na região (como aulas 

públicas e apresentações teatrais), com a finalidade e observar o funcionamento, as 

pessoas e o meio.  

Após esse primeiro momento, voltamos à área para a abordagem de 

entrevistas informais realizadas com cinco moradores locais e cinco prestadores de 

serviços da região (ambulantes e proprietários de restaurantes da região).  

Tendo em vista que o direcionamento principal do trabalho é a análise do 

potencial educativo do turismo cultural, as entrevistas com moradores e prestadores 

de serviço da região foram realizadas com a finalidade de nos dar uma noção básica 

de como o turista e o turismo são vistos pelos habitantes locais, não tendo a 

necessidade de um número elevado de entrevistados. 

 

Assim, proporcionar o encontro com os “outros” sob a forma de 

hospitalidade é transformar a relação, que não é mais do “outro” impondo 

sua presença, mas é do anfitrião que recebe para mostrar seu lugar, sua 

cultura, sua história. O “outro” não toma, recebe. (GRINOVER, 2009, p. 6). 
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Quando paramos para pensar nas influências que o turismo pode trazer para 

a vida dos moradores, percebemos que existem pontos positivos e negativos que 

interferem em como o habitante vive, se locomove e interage com a vizinhança, 

entretanto, independente das questões, existe a necessidade da comunidade se unir 

e opinar e se posicionar. Botelho (2014, p. 298) cita um exemplo da força que as 

comunidades podem ter, quando relata que no ano de 2010 os moradores do Morro 

da Conceição foram contra a instalação de um teleférico que ligaria o MAR (Museu 

de Arte do Rio) ao Morro, tendo em vista que beneficiaria mais os turistas que os 

próprios moradores.  

Estivemos presentes em alguns eventos que atraem um maior número de 

turistas, como os sambas da Pedra do Sal, para observar e conversar com os 

moradores sobre o relacionamento do visitante com o morador nessas situações, 

sobre as obras urbanas realizadas na Zona Portuária e como afetaram a vida dos 

moradores. 

Um morador do Morro da Conceição há mais de 47 anos nos disse que, sobre 

as obras de reurbanização, realmente fez uma diferença para os moradores locais, 

entretanto as obras chegaram apenas até onde os turistas vão, “parou nessa rua 

aqui de baixo (referindo-se à Rua Sacadura Cabral), pra cima não teve melhoria 

nenhuma não. Mas pelo menos até ali tá melhor sim, tem mais luz, movimento e fica 

mais seguro”. 

Sobre o Samba, o mesmo morador não se diz favorável e na opinião dele, o 

problema não é o Samba em si, mas a falta de estrutura e organização. Segundo 

ele, a prefeitura sabe da existência do evento e não faz nada para ajudar, nem com 

a implementação de banheiros químicos e nem com o cadastramento dos 

ambulantes e barraquinhas, o que acaba fazendo com que gente que nem é das 

proximidades leve coisa para vender lá. Ele ainda cita o fato do policiamento não 

entrar na Pedra do Sal durante os eventos, e realmente observamos que os policiais 

ficam instalados apenas na rua Sacadura Cabral, o que transforma o espaço em 

uma “terra sem lei” onde o consumo de drogas é considerado normal, muitos furtos 

acontecem. Ainda cita o que, para ele, é uma falta de educação dos turistas, o fato 

de que, com a ausência de banheiros químicos na região, urinam nas portas dos 

moradores como se isso fosse aceitável, e que apenas quando seguranças 

particulares são contratados, conseguem impedir esse ato dos frequentadores do 

samba. 
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Em contrapartida, ao questionarmos uma moradora mais jovem, na faixa dos 

18 anos de idade, que aguardava a festa começar, a possibilidade de ouvir música e 

conhecer tanta gente de outras nacionalidades “na porta de casa” é uma chance que 

poucas pessoas têm, e que para eles é uma das melhores coisas de morar ali.  

Dizem também, entretanto que nas segundas feiras, principalmente do verão, a 

Pedra fica cheia demais, que não dá nem para andar por ali. 

 

Embora polarize fluxos de distintos lugares para a os lúdicos e festivos 
eventos sonoros, a incrementação da visitação da Pedra do Sal pode 
também ser uma tormenta para os moradores do Morro. A mesma 
escadaria que foi talhada em rocha é utilizada não apenas pelos que 
ovacionam os tão bem cantados sambas de outrora, mas também pelos 
trabalhadores que voltam às suas casas no alto do Morro da Conceição. 
(GONÇALVEZ, 2013, p. 35). 

 

Um outro morador nos relatou que, sendo morador do alto do Morro da 

Conceição, a locomoção e o acesso à sua casa são prejudicados em dias de festa e 

que por isso, no final da gravidez da esposa se hospedava em um hotel na parte 

baixa do morro, pois tinha medo de precisar descer durante o samba e não 

conseguir, como segundo ele, várias vezes não conseguiu subir para sua casa 

durante os eventos realizados na Pedra do Sal. 

Grinover (2006) relaciona diretamente a hospitalidade urbana com a 

acessibilidade, e diz referente à acessibilidade que: 

 

A acessibilidade evoca diversos conceitos ligados às possibilidades de 
acesso dos indivíduos, ou de grupos sociais, a certas atividades ou a certos 
serviços que estão presentes na cidade, devendo proporcionar a igualdade 
de oportunidades aos usuários urbanos e, por isso, o acesso à cidade é um 
direito de todos. (GRINOVER, 2006, p. 37). 

 

O autor fala sobre a acessibilidade de forma mais ampla, relacionando com a 

cidade como um todo, sobre transporte, acessibilidade social entre outras coisas, 

“[...] a disponibilidade de instalações, ou de meios físicos, que permitem esse 

acesso, ou ainda, de acessibilidade socioeconômica” (p.37). Entretanto, trazendo do 

macro para o micro, a acessibilidade ou a falta dela, como no caso dos moradores 

que são impossibilitados de chegar as suas residências, interfere na visão de 

hospitalidade local e de como o morador vivencia os eventos e a presença turística 

na região. 
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  Para uma vendedora de churrasquinho que trabalha no samba da Pedra do 

Sal as segundas e sextas e mora no Morro da Conceição desde que nasceu, os 

sambas, principalmente o de segunda feira, que é o que mais atrai público, “é bom, 

por que a gente vende bem, mas é muito barulho e muita gente na porta de casa. Se 

fosse ali na outra praça seria melhor”, a praça a qual ela se referiu, é o Largo de São 

Francisco da Prainha, que fica localizado há um quarteirão da Pedra do Sal e é mais 

espaçoso e amplo para comportar a quantidade de gente que frequenta os sambas.  

Essa fala da moradora e trabalhadora corrobora com o pensamento de 

Barretto (2003, [s.p]), quando fala sobre o morador, a economia e o turismo, dizendo 

que “[...] os habitantes dos lugares turísticos que se beneficiam economicamente 

com a presença dos turistas não estão precisamente interessados em receber os 

turistas, mas o dinheiro dos turistas. Os turistas passam a ser um mal necessário”.  

Para Camargo (2015), esse tipo de hospitalidade nas grandes cidades 

urbanas é uma espécie de civilidade comum nos espaços urbanos quando fala que 

“De qualquer forma, a regra da cidade é o anonimato travestido de regras da 

urbanidade, que, no fundo, é a hospitalidade ensaiada” (CAMARGO, 2015, p. 44), 

então não necessariamente encontramos hospitalidade genuína nas cidades, 

apenas formas de se relacionar com respeito, onde um dá o que o outro precisa em 

troca do que se quer. 

Comerciantes locais apontaram que, após os megaeventos realizados na 

cidade, para os quais a reforma da região portuária foi realizada, a frequência 

reduziu bastante e que, quem frequenta a região para a visitação dos museus, 

pouco circula pela área. E que fora das situações que são realizados eventos que  

atraem os turistas pela festa e pelo entretenimento, é percebida uma diminuição 

considerável de pessoas que estejam apenas visitando os locais. 

 

[...] pela consideração do papel do entretenimento na hospitalidade e isto 
vale não apenas para o entretenimento comercial, na hospitalidade em 
âmbito urbano, ao lado das formas de acolhimento, da hospedagem e da 
alimentação, como para a necessidade de todo anfitrião entreter seu 

hóspede. (CAMARGO, 2015, p. 53) 

 
Sendo assim, o entretenimento na região é visto como impulsionador para a 

atração de turistas e visitantes na área. Segundo uma senhora que possui um 

estabelecimento comercial de alimentos e bebidas na região, fora as épocas de 
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festa, a grande maioria dos clientes dos restaurantes e outros comércios locais é 

composta por pessoas que trabalham na região. 

Desta forma, observa-se que o turismo na região afeta economicamente os 

moradores e comerciantes locais, e que as divergências de opiniões são 

relacionadas principalmente as visões de bem-estar e economia. É possível 

perceber que mesmo com a fala pontual de moradores sobre os entraves da 

realização de eventos na área, devido ao excesso de barulho e aglomeração de 

gente, é quando eventos são realizados na área, que a maior parte dos visitantes vai 

para a zona portuária do Rio. Sendo assim, é o melhor momento econômico para a 

parte da população que vive da venda de produtos e serviços para visitantes e 

turistas. 

 Essas percepções gerais sobre a localidade serviram para compor apenas 

uma ideia do turismo cultural que é movimentado na localidade por alguns 

entretenimento e realizações de eventos pontuais na região.  Sabendo que o foco do 

trabalho está direcionado para os visitantes e turistas que realizam visitações na 

localidade com a função educativa, esses relatos foram obtidos durantes as 

incursões no campo, tendo em vista conhecer um pouco mais sobre a localidade e 

sobre a percepção dos moradores e trabalhadores locais sobre o turista. 

Muitas das falas ficaram concentradas nos eventos de samba pois estávamos 

acompanhando o samba de segunda, que é o evento mais conhecido e divulgado da 

região, atraindo o maior número de turistas e visitantes. Desta forma, acreditamos 

durante os estudos que com a presença nesses eventos, poderíamos observar e 

entrevistar momentos de amplo contato entre a população local e os de fora. 

 

 

3.2  PERCEPÇÕES DOS VISITANTES E TURISTAS 

 

Buscando saber as percepções de visitantes e turistas na região portuária do 

Rio de Janeiro referente à hospitalidade, cultura e herança africana, foi realizado um 

questionário online enviado para estudantes que fizeram um estudo do meio na 

região com o intuito de se obter respostas e visões individuais que auxiliem a 

pesquisa referente ao turismo cultural na localidade.  

Primeiramente abordaremos a diferença nos conceitos entre o visitante e o 

turista, já que suas motivações e percepções sobre a localidade podem muitas 

vezes se divergir, principalmente por uma realidade cultural diferente. O visitante é o 
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morador da cidade ou da região metropolitana, que trabalha ou estuda na região 

central da cidade que opta por frequentar a localidade também por lazer, seja 

fazendo happy hour, visitando museus ou passeando pela área. Para Cooper 

(2001), o visitante pode ter como propósito de visita férias, visitas a amigos e 

trabalho, mas ele não passa a noite em um meio de hospedagem, ele retorna a sua 

residência ou local de origem. No nosso caso, podemos definir como visitantes os 

sete estudantes da UFF responderam o questionário online sobre o estudo do meio 

realizado no dia 24 de maio. Eles saíram de suas casas realizaram a visita e depois 

retornaram às suas residências.  

Já o turista, esse é o sujeito que vive fora da cidade e que está no Rio por 

diversas motivações, tais como lazer, cultura, negócios, eventos. Beni (2007) define 

o turista como o indivíduo que visita uma localidade que não seja o de sua 

residência por um período de pelo menos 24 horas. Desta forma, podemos trabalhar 

com as respostas dos sete alunos de geografia da UNESP- Ourinhos respondentes 

do questionário que estiveram no estudo do meio realizado no dia 17 de outubro de 

2018.  

Tendo em vista o interesse de compreender sobre o turismo cultural e 

educativo, buscamos analisar a percepção dos alunos, mesmo que essa visão seja 

diferente de visitantes e turistas que escolham o roteiro de forma espontânea. 

As realidades e entendimentos diferentes sobre o mesmo meio, auxiliam às 

análises das pesquisas de campo, tendo em vista que:  

 

Não existe um único olhar do turista enquanto tal. Ele varia de acordo com a 
sociedade, o grupo social e o período histórico. Tais olhares são 
construídos por meio da diferença. Com isso quero dizer que não existe 
apenas uma experiência universal verdadeira para todos os turistas, em 
todas as épocas. (URRY, 1996, p. 16). 
 
 

Sabendo que cada pessoa tem uma percepção do meio, podemos observar 

que de acordo com o trajeto realizado, o intuito da visita e a região visitada, 

diferentes questões são percebidas diante da variedade de informação que a Zona 

Portuária do Rio de Janeiro oferece ao interessado. 

Desta forma, ao apresentarmos os resultados e opiniões dos respondentes ao 

questionário online enviado para os alunos participantes do estudo do meio e com a 

finalidade de manter o anonimato, utilizaremos da seguinte referência para identificá-

los e citá-los durante o trabalho. 
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Quadro 1: Identificação dos respondentes 

QUESTIONÁRIO UNESP-Ourinhos QUESTIONÁRIO UFF 

Respondente UNESP 1 Respondente UFF 1 

Respondente UNESP 2 Respondente UFF 2 

Respondente UNESP 3 Respondente UFF 3 

Respondente UNESP 4 Respondente UFF 4 

Respondente UNESP 5 Respondente UFF 5 

Respondente UNESP 6 Respondente UFF 6 

Respondente UNESP 7 Respondente UFF 7 

 

Iniciamos o questionário buscando compreender quem estávamos 

entrevistando e sobre a visitação prévia da cidade do Rio de Janeiro, desta forma 

pode-se destacar as visões de quem está na cidade em uma primeira visita da de 

respondentes que já estiveram ou passaram pelo Rio de alguma forma. 

O Conhecimento prévio pode auxiliar às novas percepções ou até mesmo nos 

manter com vícios de visões, já o desconhecimento pode trazer uma visão crua da 

região, ou mesmo pré-concebidas, através das informações, pesquisas ou influência 

do conhecimento empírico, resultante do senso comum. 

Desta forma, buscamos saber quais dos entrevistados já havia estado no Rio 

de Janeiro e quantos desses haviam visitado a zona portuária, localização do 

interesse da pesquisa. 

 

Gráfico 1: Respostas sobre a visitação à cidade do Rio de Janeiro antes do estudo 

do meio – UNESP-Ourinhos 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 2: Respostas sobre a visitação à cidade do Rio de Janeiro antes do estudo 

do meio – UFF 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Dos respondentes da UNESP-Ourinhos, mais da metade, 57,1%, nunca havia 

estado na cidade do Rio de Janeiro, enquanto os estudantes da UFF, 100% já havia 

visitado o Rio de Janeiro. Achamos válido fazer a pergunta mesmo para estudantes 

da UFF, pois existem alunos vindos do interior do Estado, que poderiam não ter 

estado na cidade do Rio ainda. 

A pergunta seguinte foi direcionada apenas aos que responderam que já 

haviam estado na cidade do Rio de Janeiro, pois sabendo que a Zona Portuária é 

uma recente área turística, descobrir se os alunos que já estiveram na cidade 

contemplaram a região em suas visitas anteriores pode ser de relevância para 

avaliar o interesse e potencial turístico da localidade. 

 

Gráfico 3: Sobre a visitação à Zona Portuária estudo do meio – UNESP-Ourinhos 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 4: Sobre a visitação à Zona Portuária estudo do meio – UFF 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Podemos notar através dos gráficos acima que 70%, englobando os visitantes 

da UFF e os turistas da UNESP-Ourinhos que já haviam estado na cidade do Rio de 

Janeiro, também já haviam visitado a Zona Portuária e os 30% que não haviam 

estado na região, relataram que acreditam que nunca tinham ido por falta de 

conhecimento e divulgação dos atrativos da localidade. 

Considerando que a maioria dos respondentes já havia estado na zona 

portuária do Rio e que as obras de reforma urbana realizada na região, tinham como 

uma das premissas, a revitalização do espaço para atrativo turístico e urbano, pode-

se considerar que as pessoas demonstram interesse pela região. Sobre as 

intervenções na localidade, Igrejas (2012) diz que: 

 

Dentre os fatores propulsores está, sem dúvida alguma, a atenção à 
manutenção urbanística da região, que vinha sofrendo um estado tal de 
abandono que já punha em risco a segurança e integridade física daqueles 
que ali vivem, trabalham ou simplesmente transitam diariamente. Calçadas 
destruídas, bueiros entupidos e em constante vazamento, davam indícios 
de que aquela parte da cidade demandava atenção, investimentos, 
intervenção. (p. 13) 
 

Para os respondentes que já haviam estado na região antes das obras do 

porto maravilha e puderam compararam suas percepções sobre a área, todos 

perceberam as melhoras urbanísticas e, algumas falas retratam o pensamento da 

maioria, o respondente UFF 7 dizendo que “Em relação as mudanças urbanas, a 

cidade está mais bonita e mais preparada para o turismo.”, e a ideia de melhora da 

região é compartilhada por outro respondente que relata sua opinião sobre as obras 

da região dizendo que: 
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Antes da reforma a zona portuária era um local escondido, escuro, 
negligenciado pelas autoridades públicas. Os traços e a grandiosidade da 
perimetral esconderam a arquitetura e a beleza dos prédios históricos do 
centro da cidade. A história e a cultura dessa região estavam 
desvalorizadas. A derrubada da Perimetral foi um alívio e um respiro para a 
zona portuária, pois deixou visível aos olhos de moradores e visitantes esse 
espaço da cidade. A construção do VLT, dos museus do Amanhã, do MAR 
e do Aquário do Rio, devolveram vida e deram novas formas ao centro do 
Rio. O local que antes era escuro e escondido se tornou claro e exposto. 
(RESPONDENTE UFF 6). 
 
 

Com isso, observa-se que para as pessoas que já haviam visitado a área, 

puderam perceber que as obras realizadas fizeram uma diferença visual relevante 

ao meio de forma que a região pode ser mais vista e valorizada em relação ao 

público do mercado turístico. 

Entretanto, mesmo com todo investimento relacionado às obras do Porto 

Maravilha e com a melhora do ambiente para o turismo, ainda assim foi percebido 

que após os megaeventos, a região perdeu um pouco seu atrativo e a circulação de 

turistas reduziu. De acordo com o Respondente UFF 7, que durante o estudo do 

meio buscou saber sobre o comércio local, “[...] ficou claro durante a visita que só foi 

bom durante a Copa e as Olimpíadas, depois ficou ruim para os comerciantes”.  

Essa afirmação corrobora com comerciantes locais, que deixaram claro 

durante as conversas que após o fim dos jogos e o entusiasmo do novo atrativo 

turístico na cidade, a frequência diminuiu, bem como policiamento e investimentos 

na região como um dos visitantes relata que: “Percebemos algumas pessoas 

rondando o grupo, me senti um pouco inseguro, se estivesse sozinho iria ter medo. 

(RESPONDENTE UNESP 3)”, já outro, que esteve presente na região no período 

dos Jogos Olímpicos afirma que, “[...] durante as olimpíadas o policiamento era 

muito mais presente e existia um enorme número de turistas”. (RESPONDENTE 

UFF 1). 

Desta forma, ao questionados sobre as mudanças na zona portuária do Rio 

de Janeiro, apesar de todos os respondentes que já haviam estado na região terem 

percebido as melhoras físicas e urbanas, alguns questionaram a manutenção e 

conservação da localidade após os eventos esportivos. 

Mesmo não tendo a mesma quantidade de turistas que nos megaeventos, o 

que era de se esperar, tendo em vista que a cidade recebeu muito mais turistas 

durante os eventos do que recebe no movimento turístico comum, durante as visitas 

de estudo do meio, pode-se perceber que ainda assim, existem grupos turísticos que 
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fazem visitas guiadas pela região portuária, sobretudo na região conhecida como 

“Pequena África”, que é uma região histórica e cultural de extrema importância para 

a educação do povo e nem sempre disseminada como relevante área para o 

conhecimento social da população brasileira. 

 

Eu não imaginava como era o centro e a região portuária do RJ, quando 
chegamos lá e eu me vi nesses lugares com tanta história, com tanta 
relação, desigualdade, e tantos outros aspectos materiais e imateriais foi 
algo chocante e ao mesmo tempo maravilhoso. Me vi ali, num dos lugares 
históricos mais antigos do Brasil. (RESPONDENTE UNESP 2). 

 

Esse desconhecimento de uma das áreas de mais antiga história, não só da 

cidade do Rio de janeiro, mas do Brasil, é uma realidade social, principalmente por 

se tratar da escravidão, uma realidade histórica do país, que de muitas formas foi 

“escondida” por seguintes gerações. Vassalo (2015) relata o descaso vivido pela 

região, quando escreve que “Uns poucos intelectuais se mostraram particularmente 

inquietos com o patrimônio histórico da região, cujo legado afrodescendente tinha 

sido pouco valorizado no século anterior e corria o risco de ser aniquilado pelo 

processo de modernização.”, e mostra a importância histórica da área e a 

preocupação de algumas pessoas para a preservação e a conservação da história 

africana na zona portuária.  

A importância da localidade fica clara quando é percebida a valorização 

histórica e cultural por turistas. A Respondente UNESP 2 afirma sobre o Cais do 

Valongo: “É um dos lugares mais emocionantes que já visitei, as relações do lugar, a 

história invisível é fascinante”, entretanto, essa fala também nos direciona para a 

deficiência na identificação dos espaços históricos do local, sendo necessária a 

mediação por parte de guias ou atividades educativas que narrem a história 

daqueles bens culturais. 

Quando perguntado no questionário sobre a presença de placas e 

informações locais, pudemos notar que em relação a isso, mesmo entre os visitantes 

da UFF ou os turistas da UNESP-Ourinhos, as respostas ficaram relativamente 

parecidas, e apenas o Respondente UNESP 1 marcou que não percebeu placas e 

informações sobre as áreas visitadas, entretanto ao ser questionada numa questão 

aberta sobre suas percepções, escreveu que “são poucas as placas de informação” 

(Respondente UNESP 1). A similaridade entre as percepções dos visitantes e 

turistas podem ser observadas nos gráficos mostrados abaixo. 
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Gráfico 5: Sobre a percepção de placas e informações nas áreas visitadas – 

UNESP-Ourinhos 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Gráfico 6: Sobre a percepção de placas e informações nas áreas visitadas – UFF 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Apesar de em ambos os gráficos, 57,1% das respostas terem sido positivas 

quanto a percepção de placas e informações na região, vale ressaltar que ainda 

assim é uma resposta relativamente baixa, tendo em vista que a legibilidade é uma 

das premissas da hospitalidade urbana. O que Grinover (2006, p.42) explica ao dizer 

que “Com legibilidade pretende-se indicar a facilidade com que as partes de uma 

cidade podem ser reconhecidas e organizadas num modelo coerente.”, sendo assim, 

para se entender e perceber a cidade de forma completa, a existência de 

informações se torna essencial para o acolhimento. 
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Entretanto, mesmo que a legibilidade da zona portuária ainda não seja tão 

percebida e eficaz, a existência da região, e a descoberta do antigo Cais do Valongo 

possibilitaram a reestruturação de um turismo voltado para a história e a cultura 

descendentes dos africanos escravizados, e dessa forma, valorizar a região e a 

história. 

 

O Valongo conserva a energia do desterro, a Pedra do Sal estampa o 
trabalho pétreo do negro escravizado ao escavar a pedra, as casas 
construídas, o calçamento original tem a assinatura de quem os fez. A 
posse dos imóveis pelos descendentes como resistência e manutenção da 
história e da ancestralidade é evidências incontestável de nossa cultura 
africana. (RESPONDENTE UFF 3). 

 

A percepção sobre a herança africana na região portuária pode ser observada 

por turistas e visitantes que sigam por atrativos turísticos presentes no que foi 

denominado Circuito de Herança Africana. Foi observado entre as respostas dos 

questionários realizados com estudantes, que as respostas se diferem em relação à 

presença da Herança Africana, tendo em vista que os roteiros foram diferentes e 

abordaram menos ou mais as áreas do Circuito. 

No primeiro gráfico, a visita foi realizada com estudantes da UNESP-

Ourinhos, e o roteiro se direcionou para o Boullevar Olímpico, deixando de lado a 

Pedra do Sal e o Jardim Suspenso da Imperatriz, chegando apenas o Cais do 

Valongo.   

 

Gráfico 7: Percepções sobre a presença da herança africana na Zona Portuária do 

Rio de Janeiro. UNESP-Ourinhos 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Pode-se notar que a 71,4% dos turistas da UNESP-Ourinhos tiveram uma 

percepção de pouca presença da herança africana na região, inferior à do gráfico 

seguinte, relativo as respostas do um estudo do meio realizado com alunos da UFF 

em que 71,4% dos visitantes tiveram a percepção de muita presença da herança 

africana na localidade. 

Deve-se considerar, entretanto, que o circuito realizado com os grupos foi 

diferente e enquanto com os alunos de Geografia da UNESP- Ourinhos, a Pedra do 

Sal não foi visitada e o Cais do Valongo foi o ponto final da visita, com estudantes de 

Turismo e Hotelaria seguimos por alguns dos atrativos turísticos que compõem o 

Circuito de Herança Africana, e durante a visita a relevância histórica e social da 

região foi debatida.  

 

Gráfico 8: Percepções sobre a presença da herança africana na Zona Portuária do 

Rio de Janeiro. UFF 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

Desta forma, pode-se perceber que a visão do turista e do visitante podem ser 

diretamente ligadas ao que lhe é apresentado e de que maneira essas informações 

lhe são passadas e qual a finalidade dele no meio escolhido.  

Quando perguntados quais regiões visitadas mais lhes foram perceptíveis a 

presença da herança africana, todos os sete visitantes da UFF citaram a Pedra do 

Sal, mesmo que um ou outro mencionassem também outras áreas visitadas, a 

Pedra do Sal esteve em todas as respostas apresentadas, se mostrando uma área 

de presença e resistência perceptíveis aos visitantes guiados. 
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Já quando questionados sobre o que lhes remeteu essa herança africana, 

quatro respondentes citaram os grafites encontrados na região enquanto dois 

apontaram a questão histórica e um indicou o samba da Pedra do Sal. Para elucidar 

a relevância das referências culturais e de hospitalidade para as áreas de turismo 

cultural, o Respondente UFF 5, apresenta a culinária também como herança 

africana presente na região e respondeu: “Os grafites nas paredes, alguns tipos de 

comida oferecida pelos restaurantes, mas principalmente as marcas que foram 

deixadas pelos escravos, como a pedra do Sal e o Cais do Valongo”. 

Assim como o interesse do turista depende das razões pela as quais ele 

escolhe aquela localidade para visitar. Durante a visita ao samba na Pedra do Sal, 

por meio de conversas informais, questionamos quais as razões da presença no 

evento. Todos os turistas que responderam estavam na cidade a lazer, e tinham 

escolhido ir ao samba pois tinham informações que era um “samba imperdível”. Uma 

turista, residente de Minas Gerais, que estava de férias na cidade nos contou que 

havia trocado sua passagem, e que deixou de ir embora no domingo, para poder 

conhecer o samba da segunda-feira. 

 

O turista, aquele que viaja motivado acima de tudo pelo prazer da viagem, é 
um tipo social recente. Diferente de quem viaja a negócios, a estudo ou em 
busca de saúde, o turista é basicamente movido pela curiosidade. Pela 
vontade de visitar algum lugar apenas por prazer. (CASTRO et al. 1999, p. 
80) 

 

O prazer da viagem e a curiosidade podem estar relacionados também com o 

fascínio por culturas e costumes diferentes, e isso de certa forma pode ser 

considerado um aprendizado que o turista recebe ao visitar locais que os interesse e 

lhes dê satisfação.  

Quando a conversa se direcionou sobre a história do local e a significância do 

samba na Pedra do Sal, alguns poucos sabiam que ali é conhecido como o “berço 

do samba” no Rio de Janeiro, e quase nenhum tinha ciência sobre a importância do 

lugar no processo de escravidão e de resistência negra na cidade. Estavam pela 

festa, a presença de herança africana na região foi percebida apenas pelo ritmo 

musical, sem um maior aprofundamento na área e na realidade local e nenhum 

deles havia circulado pelos arredores do samba durante o dia, até mesmo por 

desconhecimento e falta de informação sobre tal. 
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Essa falta de informação e divulgação da região, que já foi citada nas 

justificativas dos visitantes da UFF ao serem questionados sobre os motivos de 

nunca terem ido a localidade, pode ser notada e analisada quando é visto que 100% 

dos visitantes e turistas que responderam o questionário dizem que a visita guiada e 

o estudo do meio os estimulou a saber mais sobre a área, e que todos também 

afirmaram que tem interesse em retornar à região em uma outra oportunidade. 

Ainda sobre os estudos do meio realizados com visitante e turistas na zona 

portuária do Rio, todos os estudantes respondentes do questionário online acreditam 

que diversas disciplinas podem ser estudadas e analisadas em campo. Enquanto 

alunos de Geografia da UNESP- Ourinhos indicaram assuntos como geografia do 

transporte, urbanização e conceitos de passagem e lugar, os estudantes de Turismo 

e Hotelaria indicaram a hospitalidade, acessibilidade, meio ambiente e 

sustentabilidade como questões passiveis de serem trabalhadas na região portuária 

do Rio. 

Desta forma, pode-se notar que quando o assunto e a história são abordados 

em perguntas ou comentários de estudiosos e conhecedores da área, a curiosidade 

do outro quase sempre é despertada na forma de interesse, surpresa e aprendizado.  

As referências sociais e educativas que podem ser encontradas em espaços que 

possuem uma carga histórica tão grande como a região portuária do Rio de Janeiro, 

possuem uma capacidade educativa, pedagógica e social. 

Os turistas e visitantes, estejam eles no campo à caráter educacional ou de 

lazer, procuram espaços e locais que os deixem confortáveis em relação ao meio, 

sendo assim, mesmo os que a priori não buscam a região por motivo educacionais e 

históricos, quando há a possibilidade de conhece-los, muitos se estimulam à 

aprender mais sobre a realidade, a história  e  a cultura local. 
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4 A HOSPITALIDADE E O TURISMO CULTURAL E EDUCATIVO NA ZONA 

PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

 

 

O Presente capítulo fará uma análise dos resultados obtidos nas pesquisas 

de campo, relacionando-os com o direcionamento do turismo educacional e cultural 

do trabalho realizado. Buscaremos através das respostas obtidas e dos estudos 

bibliográficos e de campo, compreender os conceitos estudados e analisar de que 

forma a resistência da herança africana está presente na Zona Portuária, bem como 

os projetos que estimulam e mantêm acesa a cultura e a herança negra na região. 

Desta forma, focando na relevância da região para a história do Rio de 

Janeiro e no apelo cultural, estabelecer quais os pontos positivos e negativos citados 

pelos entrevistados e estudar de que forma a região pode ser apresentada como 

uma região de turismo cultural e educativo na cidade do Rio de Janeiro.  

 
O turismo educacional é conceituado, como a aplicabilidade dos conceitos 
trabalhados de maneira lúdica e diferenciada, sendo uma ferramenta 
auxiliar no sistema de ensino, aliando teoria e prática no contexto 
educacional. (SCREMIM; JUNQUEIRA, 2012, p.26) 

 

Quando pensamos na Zona Portuária do Rio nos remetemos à toda a sua 

carga cultural e histórica, como já foi minimamente exposto em capítulos anteriores, 

entretanto, percebemos durante as pesquisas de campo que nem todas as pessoas 

que frequentam e circulam pela região tem noção dessa importância cultural relativa 

a herança africana. 

Sendo assim, analisando as respostas e as conversas realizadas durante a 

realização do trabalho, buscamos estudar de que forma a região pode ser absorvida 

de forma educacional, “[...] dando a oportunidade dos indivíduos conhecerem e 

explorarem o espaço, com uma integração multidisciplinar.” (SCREMIM; 

JUNQUEIRA, 2012, p.29), e assim compreender a realidade dos descendentes 

africanos e toda a influência cultural que é encontrada na sociedade atual. 

 

Vê-se, portanto, que a escola precisa atuar num cenário que coloca novos 
desafios para os educadores, como educar para a diversidade, ou seja, 
educar o ser humano capaz de ouvir, de prestar atenção ao diferente e 
respeitá-lo numa sociedade cada vez mais multicultura. (BONFIM, 2010, p. 
118). 
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Conhecer a realidade do outro pode fazer com que a sociedade saiba se 

portar de acordo com o que o outro viveu, e através do respeito e da internalização 

da identidade local e a empatia, a hospitalidade será mais facilmente alcançada, 

seja ela genuína ou ensaiada. 

 

[...] é considerar outras importantes variáveis que dão referências e valores 
ao espaço urbano, seu caráter hospitaleiro ou não, a partir de sua referência 
visual, de sua história, onde a compreensão de patrimônio deixou de 
corresponder apenas à qualidade estética do bem em si, ampliando-se o 
conceito ao cotidiano da vida, no exercício da cultura e do desenvolvimento 
socioeconômico das comunidades urbanas, responsável pela sua 
identidade e sua qualidade de vida. (GRINOVER, 2006, p.33). 
 

 

O conhecimento e o respeito são características essenciais na ideia da 

hospitalidade, e para que esse conhecimento seja absorvido, além da curiosidade 

iminente do ser humano, o acesso à educação e as suas diversas realidades podem 

influir na vida de estudantes e turistas, como no caso de um dos respondentes do 

questionário, que sobre a experiência da visita guiada disse que: 

 
Foi uma excelente oportunidade de conhecer mais sobre a história do lugar 
e passear ao mesmo tempo. Aulas interativas e fora da sala de aula são 
muito boas e mais interessantes. Visitamos pontos turísticos e partes 
antigas e novas da cidade e pudemos constatar a mudança que houve nos 
últimos 20 anos e principalmente as mudanças pré-copa e olimpíadas. 
Gostaria de retornar ao local e ter aulas interativas com outras disciplinas 
também. (Respondente UFF 7) 

  

O aluno, não só validou o estudo do meio, como já vislumbrou a chance de 

outras disciplinas que possam aproveitar da cidade e da região como sala de 

estudos, auxiliando na experiência, no conhecimento e no pertencimento do morador 

de outras áreas com a cidade. 

Voltando o foco ao turismo ligado diretamente à herança africana, a região 

possui uma gama de locais que podem ser visitados, estudados e ensinados. 

Quando questionados sobre como o turismo pode ser trabalhado na região 

portuária, um dos respondentes foi direto na questão da cultura africana, quando 

opinou dizendo:  

Acho que poder ser mais desenvolvido a cultura africana e o turismo pode 
trabalhar com base nisso, roteirização da localidade, oficinas de dança, 
capoeira, etc. Acredito que tenha uma falta de interesse por parte do 
governo em desenvolver a cultura africana na região (Respondente UFF 5) 
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 Sendo apoiado por outro que escreveu: “A cidade pode melhorar o turismo 

daquela área incrementando a divulgação do que ela representa para a cidade, 

incluindo nesse up, segurança, gastronomia e urbanidade.” (Respondente UFF 3), e 

desta forma podemos analisar que o interesse pela história local é disseminado 

quando o turismo educacional se direciona a caminho do circuito de herança 

africana e às explicações da relevância da região para a história da cidade e da 

influência para a cultura local como diz um respondente do questionário quando 

perguntado quais áreas do estudo do meio mais o interessaram:  “[...] a Pedra do 

Sal, pois é um dos berços do samba e também o Cais do Valongo, pois sempre vi 

fotos dessa região em livros de escola e nunca havia visitado pessoalmente.” 

(Respondente UFF 7). 

 Durante o processo de pesquisa, pudemos notar que a curiosidade sobre a 

região tem um apelo histórico e educacional no momento em que participamos de 

aulas públicas na área. Um professor de história da UERJ que ministrou uma de 

suas aulas no Cais do Valongo (aula sobre a origem dos africanos que chegaram no 

Rio de Janeiro), quando perguntado o motivo de não ter realizado em sala, 

respondeu que: “Primeiro por que eu acho importante ocuparmos os espaços 

públicos, e depois, olha quanta gente que não estaria ouvindo em sala de aula está 

aqui. As pessoas gostam de ouvir sobre história e isso deveria ser para todo mundo” 

Na determinada aula, estavam presentes mais de cinquenta pessoas, de 

diversas idades, cor da pele e realidade social, todas iguais, adquirindo 

conhecimento e aprendendo de forma simples sobre a história local. Um homem 

branco, de 58 anos que estava presente na aula, disse: “Vi que o amigo do meu filho 

confirmou presença15 e achei que seria uma forma diferente de aproveitar meu 

sábado. Acabou que eu vim e ele não.” 

Desta forma, nota-se que o interesse está presente na sociedade, e que com 

incentivo e criatividade, o turismo pedagógico pode atingir não só estudantes 

diretamente ligados às disciplinas acadêmicas, e sim envolver o turista e o visitante 

que estão a passeio na cidade. 

 

 

                                                             
15 Confirmar a presença no evento criado no Facebook e realizado no dia 7 out 2017. Disponível em: 
https://www.facebook.com/events/1480176635351149/ 
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4.1  ÁREAS DE RESISTÊNCIA DA CULTURA AFRODESCENDENTE 

 

 

Como já dissemos anteriormente, a região da “Pequena África”, localizada na 

Zona Portuária do Rio de Janeiro, durante a história, sempre esteve presente como 

uma região de resistência negra, desde as primeiras tentativas de relocação até a 

realização do projeto do Porto Maravilha. 

Velloso (1990) em sua pesquisa sobre a região e sobre a influência e 

importância das negras baianas na cidade do Rio de Janeiro durante o final do séc. 

XIX até os dias atuais, elucida que “Historicamente, uma das características da 

comunidade negra tem sido sua capacidade subterrânea de resistência. "Por 

debaixo do pano, nós fazíamos os nossos complôs", conta-nos a mãe Beata, 

referindo-se à história dos antepassados.” (p.220). Sendo assim, a comunidade 

negra sempre teve que buscar na união entre os seus, formas de se manterem vivos 

e resistentes aos descasos da saciedade. 

Primeiramente com o reconhecimento da Pedra do Sal como área 

remanescente do quilombo e depois a descoberta arqueológica do Cais do Valongo 

e do Cais da Imperatriz, muito do que se tentava esconder ao longo dos anos ficou 

em evidência, fazendo com que o projeto de reurbanização da Zona Portuária do Rio 

de Janeiro, o Porto Maravilha, tivesse que se reorganizar para que absorver às 

novas exigências sociais e históricas. 

 

A Prefeitura também reordenou urbanisticamente o espaço onde existia o 
Cais, exibindo seus vestígios materiais em um “memorial”. E integrou o 
subprojeto Circuito Histórico a Arqueológico da Herança Africana, que 
objetivava sinalizar e divulgar determinados pontos da Zona Portuária 
associados à memória da “diáspora africana”: a Pedra do Sal, o Jardim 
Suspenso do Valongo, o Cemitério dos Pretos Novos, o Centro Cultural 
José Bonifácio e o Largo do Depósito (atual Praça dos Estivadores). 
(GUIMARÃES, 2013, [s.p.]). 

 

Esses pontos são locais que estão diretamente ligados à história da entrada 

de escravos no Brasil e da permanência e resistência na região e o ressurgimento 

dessas áreas contam novas histórias que a cidade deixou de lado. Guimarães 

(2013) diz que quando o passado reaparece, como no caso da Pequena África vem, 

muitas vezes, “[...] trazendo à tona memórias sempre passíveis de serem recontadas 

como a versão não exibida da patrimonialização da cidade.” E com isso movimenta 

a concepção da cidade e da sociedade com a sua história e lembranças. 
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Os eventos em torno da criação do Cais do Valongo e do Circuito Histórico 
e Arqueológico da Herança Africana, com o reconhecimento e oficialização 
pela Prefeitura dos marcos especiais que os grupos que se contrapunham 
até então a seus projetos urbanísticos relacionavam à noção de Pequena 
África, apontam, no entanto, para as ambiguidades inerentes a todos os 
processos de produção e valorização de memória. (GUIMARÃES, 2013, 
[s.p.]). 
 
 

 De certa forma, a necessidade de resgatar a memória, os direitos e as 

histórias, mostram também a resistência da população de origem africana e as 

dificuldades e descaso com que eram tratados no período da escravidão e as 

consequências disso para o preconceito que muitos sofrem até hoje. 

 

Portanto, não é suficiente a presença de certos atores para que a memória 
da diáspora africana seja valorizada. É necessário levar em conta o 
contexto e, nesse caso, o sistema ético-jurídico e político que prevalece na 
sociedade no momento histórico em que os atores individuais e 
institucionais operam e interagem. (VASSALO; CICALO, 2015, [s.p.]). 

 
 
Vassalo demonstra então, que não basta entender apenas o passado 

histórico, é necessário também que se observe e compreenda a realidade contextual 

atual em que os indivíduos estão inseridos. Desta forma, pode-se preservar a 

memória e a identidade da comunidade na atualidade. A valorização desta 

representatividade pode proporcionar a sensação de pertencimento ao meio e de 

orgulho da ancestralidade e da herança africana em contrapartida às inúmeras 

tentativas de apagamento dessa descendência e presença negra no Rio de Janeiro. 

E mais uma vez, mostrando o descaso e a pouca importância que as 

autoridades dão à região após a realização dos megaeventos realizados na cidade e 

que foram a inspiração para a criação do projeto de reurbanização do Porto 

Maravilha, o Cais do Valongo corre o risco de perder o título de Patrimônio Histórico 

da Humanidade. 

 
Por não cumprir os compromissos, o certificado da Organização das 
Nações Unidas para a Educação à Ciência e Educação (Unesco) que 
confere ao cais a honraria está parado em Brasília, na sede do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).16 
 

 

                                                             
16 Retirado da matéria disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/cais-do-valongo-
pode-perder-titulo-de-patrimonio-historico-da-humanidade.ghtml. Acesso em: 11 jun. 2018. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/cais-do-valongo-pode-perder-titulo-de-patrimonio-historico-da-humanidade.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/cais-do-valongo-pode-perder-titulo-de-patrimonio-historico-da-humanidade.ghtml
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Essa realidade atual da cidade do Rio de Janeiro coloca em risco mais uma 

vez os projetos e incentivos às regiões culturais e históricas, tendo em vista que 

quanto menor a estrutura turística das áreas, menos atrativo será para os possíveis 

visitantes e turistas da cidade. 

 
Esta é a terceira vez, desde 2015, que o fundo enfrenta este problema. A 
empresa Porto Novo fica sem o repasse e a prefeitura tem que assumir a 
manutenção da área. A diferença é que agora a Parceria Público Privada 
pode acabar, já que, sem o dinheiro, uma nova etapa do projeto de 
revitalização do Porto não poderá ser realizada. E até serviços básicos 
podem ser prejudicados17. 

 

 
Durante os estudos e campo, pudemos perceber a deterioração do espaço ao 

detectarmos ausência de placas explicativas e sinalizadoras dos locais (antes 

existentes na região), principalmente das que compunham o Circuito da Herança 

Africana projetado pela Prefeitura da cidade.  

As percepções sobre as possibilidades de engrandecimento do turismo local 

são relatadas também pelo Respondente UFF 2, “[...] uma gestão administrativa 

bem-sucedida pode alavancar o local sensivelmente, basta ter visão e lisura e 

conhecimento histórico”, reforçando o fato de que, apesar de inicialmente 

incentivado pela prefeitura, esse incentivo não é mais percebido por visitantes. O 

mesmo respondente ainda opina sobre o turismo na região visitada dizendo que “[...] 

trabalhado de forma ampla e com planos de revitalização (novas atividades), pois se 

tornou uma região que foi esquecida após as Olimpíadas. (Em relação a Praça 

Mauá e seus entornos.)” (Respondente UFF 2) 

Desta forma, com a falta de incentivo governamental, a necessidade da 

organização da comunidade, mais uma vez se faz necessária para que a resistência 

e a preservação da cultura afro descendente se faça presente das mais diversas 

formas, e assim a atração ao turismo ainda se faça presente. 

 

4.2        PROJETOS EXISTENTES SOBRE A HERANÇA AFRICANA 

 

 
No presente subcapitulo, destacaremos alguns projetos culturais realizados 

na região do Valongo, que engrandecem e valorizam a herança africana, projetos 

                                                             
17 Retirado da matéria disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/area-do-porto-
maravilha-no-rio-corre-risco-de-ficar-sem-servicos-basicos.ghtml. Acesso em: 11 jun. 2018. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/area-do-porto-maravilha-no-rio-corre-risco-de-ficar-sem-servicos-basicos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/area-do-porto-maravilha-no-rio-corre-risco-de-ficar-sem-servicos-basicos.ghtml
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esses de grande maioria independentes, que buscam disseminar a cultura negra e 

ser mais um movimento de resistência ao preconceito e a discriminação. 

Procuraremos observar a relevância de tais ações como forma de auxílio ao orgulho 

da identidade afro descendente bem como a capacidade dos mesmos como 

atrativos para o turismo educativo na região. 

 

Movimento negro é a luta dos negros na perspectiva de resolver seus 
problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos 
preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no mercado 
de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural. 
(DOMINGUES, 2007, p.101). 

 

 

O movimento negro é, de certa forma, essencial para a difusão da resistência 

e da cultura africana na cidade, pois através da propagação do conhecimento e da 

história, aumenta-se a capacidade de compreensão e respeito pelo que 

consideramos diferente. O ressurgimento da região da Pequena África aparece 

como uma área onde a presença e a valorização cultural da herança africana podem 

ser encontradas não só nas ruas históricas, mas também no estímulo para a criação 

de projetos que remetam à origem local. 

 

A cultura negra possibilita aos negros a construção de um "nós", de uma 
história e de uma identidade. Diz respeito à consciência cultural, à estética, 
à corporeidade, à musicalidade, à religiosidade, à vivência da negritude, 
marcadas por um processo de africanidade e recriação cultural. (GOMES, 
2003, [s.p.]). 

 

O samba é um estilo musical diretamente associado à cultura negra, e desta 

forma, é uma das referências culturais de origem africana mais divulgadas e 

conhecidas pelos turistas e visitantes da cidade, A região conhecida como Pequena 

África, e principalmente a Pedra do Sal, são redutos dessa identidade e memória 

desde o princípio. 

 

[...] Cerca de quatro anos depois de Hilário Jovino, chegava ao Rio a baiana 

Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata (1854 -1929), a qual, morando 

sucessivamente na rua da Alfândega, no Centro, e nas ruas de São Diogo, 

dos Cajueiros e Visconde de Itaúna, na Cidade Nova, vai ser, juntamente 

com Tia Bebiana, Germano e outros, o segundo pólo de onde se irradiará o 

samba das proximidades do centro da cidade pra todo o Rio de Janeiro, 

inclusive para a Zona Sul da Cidade. (LOPES, 1992, pp. 8-9) 
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A cultura e as tradições podem ser retomadas e expandidas mesmo que 

tenham ficado esquecidas por algum tempo, desta forma são ressignificadas de 

acordo com a realidade atual. 

Quando conversamos com o morador do Morro da Conceição que tem suas 

ressalvas quanto ao Samba da Pedra do Sal, o mesmo disse que é morador da 

região há mais de 47 anos e que a criação do samba realizado às segundas-feiras 

no local, tinha apenas quinze anos, e que o mesmo, segundo ele: “dizem que esse 

samba é histórico, mas eu moro aqui há mais de 47 anos e sei que isso só apareceu 

tem uns quinze anos, quando o Léo da Cedae começou a fazer”. 

Ao analisarmos a data de retomada do Samba da Pedra do Sal, 

aproximadamente em 2003, segundo o relato do morador e comparando as prévias 

pesquisas bibliográficas, podemos dizer que essa retomada foi realizada durante a 

época em que a comunidade buscava seu reconhecimento como território da 

Comunidade de Remanescentes de Quilombo da Pedra do Sal. Segundo os estudos 

de  Guimarães (2014, p. 61), o período entre o Plano Porto do Rio (2001), que 

iniciou um processo de despejo de moradores da parte baixa do Morro da 

Conceição, até o ano de 2005  quando famílias foram pleitear o reconhecimento do 

território, foi um momento na história em que as comunidades negras da região 

lutavam para que a cultura e a população fossem afirmadas como remanescentes e 

autênticas da região.  

Sendo assim, mesmo que não percebido pelo morador entrevistado, quando a 

resistência pelo espaço e pela identidade se fizeram imprescindível, a busca pela 

valorização das tradições e culturas locais que haviam sido esquecidas ou 

abandonadas por décadas se tornou necessária. 

A música sempre teve um papel importante na resistência negra e na 

propagação cultural dos povos afro descendentes. O bloco carnavalesco, Afoxé 

Filhos de Gandhi que desde sua criação, em 1951, é baseado na região portuária do 

Rio de Janeiro também é responsável pela divulgação da cultura negra e dos cultos 

afros. O bloco traz para a rua a junção de música e religião e, inicialmente, era 

denominado por alguns como “Candomblé de rua” devido ao termo Afoxé, que “[...] 

se referia tanto a um segmento tido religioso quanto recreativo” (GUIMARÃES, 2014, 

p.173). 
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No termo religioso, designava as saídas em cortejo das casas de 
candomblé para que os filhos de santo depositassem oferendas aos orixás 
em mares, rios e matas ou para que transportassem objetos sagrados e 
orixás de uma casa de candombe para outra. Foi aludindo a essa prática 
que o mesmo termo tinha sido empregado pelos blocos carnavalescos que, 
ao se apresentarem recreativamente, tocava e dançavam ijexá.18 
(GUIMARÃES, 2014, p.173) 

 

Essa relação de música e religião presentes no bloco carnavalesco são 

características das religiões de matriz africana que usam atabaques em suas 

cerimonias religiosas. Religião, música e dança são referências da cultura e da arte 

africanas e o grupo Filhos de Gandhi além de desfilar no carnaval e fazer 

apresentações em datas festivas, oferece oficinas de dança e percussão em sua 

sede. Desta forma, possibilita a manutenção das tradições e costumes da cultura de 

herança africana, resistindo através de projetos de inclusão e cultura. 

Ao pesquisarmos sobre os projetos culturais existentes na zona portuária que 

enalteçam e priorizam a difusão da cultura de herança africana na região, 

encontramos a pesquisa de Corrêa (2017) que fez seu trabalho de conclusão de 

curso sobre o grupo de dança Tambor de Cumba, fundado em 2011, e que busca 

através da dança e do ritmo, mudar o sentimento de tristeza sobre o Cais do 

Valongo, “onde todos os participantes se unem e transformam a “memória negativa” 

que o Cais carrega em um momento hospitaleiro” (p.13). Ainda segundo a autora, 

Ana Catão, fundadora do projeto, relata como objetivo do grupo, “[...] promover as 

tradições culturais de matriz africana a fim de conscientizar a respeito da importância 

da representação da cultura negra como ferramenta de empoderamento e 

integração social através das artes negras, sobretudo a dança [...]” (CATÃO, 2017 

[s.p.] apud CORREA, 2017, p.13).  

Além das aulas e apresentações dança, o grupo Tambor de Cumba também 

ministra oficinas de percussão, denominado “Toque dos Orixás”, uma alusão direta 

às religiões de matriz africanas, valorizando assim, mais um aspecto da cultura 

negra que sofre tanto preconceito nos dias atuais. 

Ainda sobre música, mesmo que os blocos de carnaval não sejam 

remanescentes dos originais ranchos carnavalescos de outrora, buscam reavivar a 

memória e as tradições locais. O bloco “Escravos da Mauá” tem como ponto de 

encontro para os sambas e o desfile, o largo de São Francisco da Praínha, 

                                                             
18 O Ijexá, dentro do Candomblé, é essencialmente um ritmo que se toca para Orixás 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orix%C3%A1
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localizado na parte baixa do Morro da conceição, e segundo os próprios, “Seus 

sambas cantam a história do bairro, que é berço dos primeiros Ranchos e do 

"carnaval de rua" do Rio de Janeiro e já foi local de moradia, trabalho e/ou encontro 

para grandes chorões e sambistas cariocas como Pixinguinha, João da Baiana, 

Sinhô e Donga.”19 

Já o bloco “Cordão do Prata Preta”, fundado em 2004, foi importante para a 

ocupação da Praça da Harmonia, no bairro da Saúde, e segundo Silva (2014), além 

de incentivar o carnaval de rua na Zona Portuária do Rio de Janeiro, o nome do 

bloco homenageia o capoeira Horácio José da Silva, conhecido como  Prata Preta, 

“que se destacou na Revolta da Vacina, em 1904 mobilizando muitos moradores da 

Saúde, contrários a vacinação obrigatória e em defesa de sua cultura e tradições.” 

(p.54) 

 

Esse Prata Preta, sobre quem agora se conversa tem cerca de trinta anos 
de idade, chama-se Horácio José da Silva. Como todo herói popular, é tido 
pelas autoridades como capadócio, facínora e desordeiro. Mas o que 
ninguém nega é que é um líder, como foi Zumbi, destemido, corajoso, 
arisco, capaz de estar em vários lugares ao mesmo tempo, e destro na 
capoeira e no manejo da faca e da navalha, que usa até entre o dedo do pé. 
(LOPES, 2009, p.247) 
 
 

Desta forma o autor descreve a importância de pessoas com 

representatividade e resistência quando a luta é pela minoria. Esses blocos de 

carnaval reinterpretam a história e a cultura já que tanto pelos nomes escolhidos 

para os blocos, pelas localizações de ensaios e desfiles, ou pelas letras dos sambas 

que escolhem cantar, atraem o turismo e a visitação para a região portuária do Rio. 

Saindo das referências musicais da herança africana, buscamos diferentes 

projetos culturais que aluíssem o cenário negro na região portuária. Citaremos o 

Grupo Cultural Periferia Cena Portuária tem, como os próprios dizem, “[...] propostas 

artísticas com base de matriz africana são concebidas a partir do entendimento 

quanto ao valor da representação da identidade Sócio/Cultural e Historiográfica do 

território.” 

O primeiro trabalho do grupo que tivemos conhecimento foi uma edição 

itinerante em 2016, onde os atores e músicos percorriam o Circuito de Herança 

                                                             
19 Retirado da página online oficial do bloco. Disponível em: 
http://www.escravosdamaua.com.br/escravos.htm. Acesso em: 15 jun 2018 

http://www.escravosdamaua.com.br/escravos.htm
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Africana com narrativa baseada em relatos de viajante, lenda de orixás, poesia e 

performance teatral afro brasileira. “Música e percussão que assumem o dialogo 

ancestral junto as performances que dialogam com os espaços sagrados assumindo 

a identidade da cultura afro-brasileira no território portuário.”20 

No dia 14 de novembro de 2017, fomos a convite do artista Thiago Viana, ator 

e criador do espetáculo, assistir a performance do mesmo no espetáculo Libertador 

(Figura 6), inspirada nos gêneros dança afro e percussão, a partir da interpretação 

do ator do poema “Padê de Exu, libertador” de Abdias do Nascimento21.  

 

Figura 6: Flyer apresentação projeto Libertador 

 

Fonte: Flyer da apresentação. 

 

O espetáculo dirigido por Gatto Larsen com interpretação de Thiago Viana e 

música de Marcelo Amaro, teve sua estreia no Centro Cultural José Bonifácio, 

localizado na Gamboa, Zona Portuária do Rio de janeiro. A região fazia parte da 

“Pequena África” e o Centro Cultural também faz parte do Circuito da Herança 

Africana, entretanto, diferentemente do Cais do Valongo, não tem tanta divulgação. 

A peça se inspirou no poema para representar as diversas dicotomias entre o 

material e o espiritual, entre a liberdade e a opressão. Ressalta a história das 

                                                             
20 Retirado do site Monitor Digital. Disponível em: https://monitordigital.com.br/historias-
afrobrasileiras-no-teatro-as-18h. Acesso em 16 jun 2018 
21 Abdias do Nascimento foi um poeta, ator, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor 

universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras. 

https://monitordigital.com.br/historias-afrobrasileiras-no-teatro-as-18h
https://monitordigital.com.br/historias-afrobrasileiras-no-teatro-as-18h


71 

 

religiões de matriz africanas e a imposição de limitações e enquadramento das 

mesmas para que sejam aceitas. (Figura 7) 

 

Figura 7: Thiago Vianna na performance de Libertador. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

A possibilidade de assistir este tipo de espetáculo nos mostra que existem 

muitas possibilidades de estimular a resistência da herança africana no Rio de 

Janeiro e que a zona portuária da cidade é capaz tanto de acolher essas 

demonstrações culturais atuais como resgatar a história através de suas 

construções, estimulando assim o turismo educativo e cultural na região.  

Apesar de existirem projetos relevantes relacionados à cultura africana na 

região, a divulgação, frequência, variedade e incentivos às tais ações, ainda se 

encontram aquém das possibilidades culturais e educativas que a área dispõe, 

entretanto, mesmo com as dificuldades muitas vezes encontradas para se produzir 

arte, ressaltamos a presença da herança africana por meio do teatro, da música e da 

dança, entendendo a arte como resistência e promoção da cultura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Zona Portuária do Rio de Janeiro é, historicamente uma região importante 

da cidade tendo em vista que a escravidão, uma parte da história que não nos 

orgulha, é diretamente ligada à região. É ali que está localizado o recém descoberto 

Cais do Valongo, cais por onde desembarcaram milhares de negros africanos 

escravizados do que foi conhecido como a maior diáspora africana. 

Durante décadas, foi habitada por descendentes de africanos que chegavam 

libertos ao Rio de Janeiro e buscavam na comunidade o acolhimento e o 

reconhecimento dos seus semelhantes. Local onde podiam manter suas raízes 

africanas, suas tradições, religiões, cultura e dialetos, onde viviam e sobreviviam à 

uma sociedade que os marginalizava e discriminava. 

Quando as obras do Porto Maravilha se iniciaram na região, com o propósito 

de reurbanização da área, e a descoberta do sítio arqueológico do Cais do Valongo, 

a história da região voltou a aparecer e com ela a necessidade de resistência e de 

valorização da cultura de herança africana e das tradições da população 

remanescente. 

Compreendendo a importância da região, aproveitando os projetos e 

investimentos governamentais, as novas descobertas relacionadas à escravidão e 

buscando estudar uma área de interesse particular, deu-se a ideia de iniciar a 

pesquisa sobre a hospitalidade e a resistência da herança africana como forma de 

turismo cultural e educativo. Com o intuito de responder à pergunta norteadora: “De 

que forma o turismo pode fomentar a sensibilização de visitantes e turistas sobre a 

real história da escravidão no Brasil e como os habitantes locais e os turistas se 

percebem?”, buscamos através de pesquisas de campo, estudos dirigidos, 

pesquisas bibliográficas e entrevistas, analisar o meio, as pessoas que frequentam, 

trabalham e vivem na região e os turistas que de alguma forma se interessam pelo 

local, seja a parte histórica e cultural, a de eventos e destas ou ambas. 

Objetivamos a pesquisa documental, histórica e bibliográfica para aprender 

mais sobre a região estudada, de que forma se dava o comércio de escravos e suas 

localizações exatas, compreender os processos migratórios dos negros libertos para 

o Rio de Janeiro e suas influências na região da Pequena África, que era composta 
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pelas regiões da Saúde, Gamboa, Prainha e Valongo, para assim analisar a relação 

da cidade e da história  aos conceitos  atuais de turismo e hospitalidade. 

Sabendo as necessidades e as mudanças que o mundo sofre com o passar 

dos anos, percebemos que o turismo não fica de fora quanto a inevitabilidade de se 

reinventar e adaptar às constantes modificações de interesse por produtos turísticos 

e expectativas do turista. As intervenções urbanas na Zona Portuária e a 

preocupação com a hospitalidade urbana, tais como acessibilidade, identidade e 

legibilidade, como Grinover (2006) exemplifica, mostram a preocupação do Rio de 

Janeiro de também se adaptar as transformações para atração do turismo.  

Estudando o meio e a realidade social dos remanescentes moradores do 

região do Valongo, notamos que  mesmo que a cidade não seja tão hospitaleira com 

a população negra e de baixa renda, tendo em vista que desde Pereira Passos, a 

população local corre  risco de ser despejada e realocada para outras regiões da 

cidade, com o intuito de realização de obras que melhorariam a cidade, ainda assim 

pode-se observar uma vontade do morador de receber bem o visitante, fazendo-o se 

sentir acolhido e a vontade, dentro da realidade de uma comunidade que não tem 

muito acesso à educação de qualidade. 

Procuramos fazer o estudo do meio, de forma diversificada, com o intuito de 

observar diferentes formas de utilização do espaço público. A participação em aulas 

públicas, nos auxiliou na experencia do turismo educativo, onde a maioria dos 

presentes estavam “turistando” na própria cidade, a presença em eventos realizados 

como apresentações teatrais e musicais nos mostrou as possibilidades da arte como 

propagadora cultural da herança africana e as visitas guiadas nos deram a 

possibilidade de, por meio das entrevistas e questionários realizados com visitantes 

e turistas que estiveram na região estudada, seja por lazer ou estudo de campo, 

compreender de que forma os atrativos culturais são percebidos no meio pelos 

observadores, como o turismo educativo é visto na área e as possibilidades de 

valorização desta forma de aprendizado e estudo. 

 A Zona Portuária do Rio, mesmo tendo a possibilidade e a capacidade de ser 

uma região turística de grande apelo na cidade, não é pensada ou estruturada para 

tal, apenas durante os megaeventos a região teve a visibilidade desejada. A falta de 

incentivo e de conservação da área já gerou a degradação de alguns espaços, 

podendo ser citado como exemplo, o fato do Cais do Valongo estar correndo o risco 
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de perder o título de Patrimônio Mundial da Unesco, e a perceptível redução do 

turismo pelos comerciantes locais.  

Sabemos que a história do local já é um atrativo para quem se interessa pelo 

turismo cultural e educativo, sendo uma forma de aprendizado e compreensão da 

realidade que não se lê em livros, entretanto, pode-se notar que para termos uma 

região turística, é necessário o investimento, a conservação e principalmente a 

propaganda dos espaços e atrações afim de fomentar a curiosidade e o interesse.   

Observamos que mesmo sem incentivos governamentais ou privados, 

diversas frentes independentes buscam valorizar a cultura afrodescendente como 

forma de empoderamento do povo e enaltecimento da arte e da cultura negra no Rio 

de Janeiro. Essa valorização é relevante para que a representatividade e a 

identidade da população negra sejam vistas e percebidas na cidade, auxiliando a 

busca pela igualdade social.  

Projetos de música, dança, teatro e poesia que buscam conservar a cultura 

negra podem de certa forma corroborar para o turismo educativo e cultural na 

região. Desta forma, a herança africana se mantém presente e viva na região 

portuária do Rio de Janeiro e mesmo com os entraves entre os governos e os 

repasses de dinheiro, a população negra continua buscando manter viva e visível a 

cultura que veio com os escravos africanos. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO ONLINE 

 

 

Estudo do meio na Zona Portuária 

Formulário feito para alunos de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro que estiveram presentes no estudo do meio na Zona Portuária do Rio de 

Janeiro, no dia 25/05/2018. 

*Obrigatório 

1. Endereço de e-mail * 

 

Rio de Janeiro 

2. Essa foi sua primeira visita ao Rio de Janeiro? * 

Sim   

Não 

 

Zona Portuária 

3. Havia visitado a Zona Portuária anteriormente? * 

Sim  

Não 

 

Razão 

4. Por que acredita que nunca tenha visitado a região? * 

 

Modificações 

5. Quais as mudanças pode perceber entre as visitas? Urbanísticas, de 

segurança, turística, 

relações interpessoais? Comente. * 

 

Hospitalidade na Zona Portuária 

6. Se sentiu seguro na visita? * 

Sim 

Não 

Talvez 
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7. Os moradores e trabalhadores locais te deixaram a vontade durante a visita? 

* 

Sim 

Não 

Nao sei 

 

8. Percebeu placas e informações sobre as áreas visitadas? * 

Sim 

Não 

Poucas 

 

9. Encontrou acessibilidade nos locais? * 

Sim 

Não 

Pouco 

 

10. O que achou da oferta de alimentos e bebidas na região? * 

Boa 

Regular 

Ruim 

 

11. Referente as opções de entretenimento encontradas na zona visitada? * 

Bom 

Regular 

Ruim 

 

12. Comentários sobre as percepções relativas as perguntas acima? Escreva 

aqui 

 

13. Pesquisou na internet sobre a Zona Portuária antes ou depois da visita? * 

Sim  

Não  
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Hospitalidade virtual 

14. Encontrou as informações que procurava online? Comente * 

 

Herança Africana na Zona Portuária 

15. Percebeu a presença da Herança Africana na Zona Portuária? * 

Não  

Pouco 

Muito 

 

Regiões visitadas 

16. Em quais regiões visitadas percebeu a cultura de herança africana? * 

17. O que viu que lhe remetesse a essa cultura? * 

 

Turismo 

18. A visita estimulou seu interesse em saber mais sobre a área? * 

Sim 

Não 

 

19. Algum dos locais visitados lhe chamou mais a atenção? * 

 

20. Tem interesse em voltar a visitar a região? * 

Sim 

Não 

Talvez 

 

21. Explique a resposta acima 

 

22. Como acredita que pode ser trabalhado o turismo na área visitada? * 

 

Educação 

23. Em sua opinião, o estudo do meio realizado na localidade pode ser 

caracterizado como 

turismo? Explique. * 
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24. Acredita que alguma(s) disciplina(s) dos Cursos de Turismo e Hotelaria 

poderiam 

desenvolver trabalhos no local? * 

Sim 

Não 

Talvez 

 

25. Comente sobre as disciplinas que acredita que possam ser trabalhadas no 

local. * 

 

26. Que tipo de trabalho você acredita que pode ser feito? * 

 

27. Deixe sugestões e comentários sobre a experiência. 

 

OBRIGADA! 

 

 


