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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo abordar o processo de turistificação na comunidade 
Tavares Bastos considerando a percepção dos atores sociais envolvidos. Para isso 
considerou outros processos importantes para a comunidade, como a pacificação e a 
reestruturação do local. Para identificar a opinião do morador foram aplicados 
formulários e, entrevistas para os outros atores sociais. Destacou-se também, a 
reinvenção urbana dos morros cariocas por meio dos recentes processos urbanos e o 
papel do turismo na  questão de criar novas centralidades para a reprodução de capital 
dentro da cidade, com o suporte do city-marketing. O resultado das pesquisas 
identificou a existência de um processo de turistificação na comunidade, porém ainda 
de forma incipiente. Revelou-se também uma contraditória presença do Estado perante 
os problemas sociais da comunidade e o seu papel para o inicio da turistificação por 
meio da política de pacificação adotada a partir de 2000. Verificou-se que o papel do 
governo na comunidade de Tavares Bastos ocorre somente em ações pontuais e 
que o processo de turistificação como atividade econômica não envolve a maioria 
dos seus moradores. 
 
Palavras-chave: Tu r i smo .  Turistificação. Comunidade Tavares Bastos, RJ. 

Atores sociais, Políticas públicas. 
  



 
 

 
ABSTRACT 

 
 

This work aims to approach the touristification process in the Tavares Bastos 
community, considering the perception of the social actors involved. For that, other 
important processes for the community were also considered, as the pacification and the 
restructuring of the place. To identify the views of residents forms and interviews were 
applied to other social actors. Also notable it was the urban reinvention of the hills in Rio 
through the recent urban processes and the role of tourism in the question of the 
creation of new centralities for reproduction of capital within the city, with the support of 
city-marketing. The result of the researches have identified the existence of a 
touristification process in the community, but even so incipient. It proved also to be a 
contradictory presence of the State in front of the social problems of the community and 
its roles for the beginning of touristification through the policy of pacification adopted 
from 2000. It has been found that the Government's role in the community Tavares 
Bastos occurs only in individual actions and that the touristification process as economic 
activity does not involve the majority of its residents. 
 

Key words: Tourism.  Touristification, Tavares Bastos community,RJ, Social actors, 
Public policies. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Diante de suas inúmeras tentativas de definição, conceituação e 

sistematização, o turismo continua sempre surpreendendo com suas diversas 

formas de atuação e de efeitos. De acordo com Barretto, (2000 apud BARRETTO, 

2003, p. 22) utilizando-se dos elementos da botânica presentes na filosofia de 

Deleuze e Guattari, considera que a chamada “indústria turística”, ou seja, o 

conjunto de equipamentos e serviços que compõem a oferta que os turistas vão 

consumir, é rizomática e também pouco previsível. É como se em cada novo nó do 

rizoma fosse criado algo novo no turismo, sendo  essa imprevisibilidade perceptível 

na enorme quantidade de tipos de turismo no mercado, possuindo cada vez mais 

tentativas de diferenciação, tanto nos  serviços quanto nos atrativos que envolvem a 

oferta turística. 

A partir dessa característica criativa e imprevisível do turismo, a presença de 

novas formas de turismo sempre irão acontecer, o que leva a existência de uma 

certa tendência na criação de serviços considerados exóticos. 

Esse processo de exotização dos serviços turísticos, encontramos atualmente 

nas áreas menos favorecidas do Rio de Janeiro, lugares excluídos dos serviços 

básicos que o Estado pode oferecer, popularmente conhecidos com o nome de 

favela. Esses locais ainda sofrem hoje com o estigma de serem violentos e 

marginalizados, porém sua visibilidade aumentou em decorrência de filmes como 

"Cidade de Deus", "Cidade dos Homens" e "Tropa de Elite". Além do aumento do 

apelo cinematográfico, as instalações da Unidade Polícia Pacificadora (UPP) tiveram 

um certa eficácia em recuperar territórios para o Estado e suas leis. 

Tal recuperação do poder de ação do Estado dá-se sobre as áreas 

dominadas pelo poder paralelo, conhecidos também como “Grupos Criminosos 

Armados – GCAs” (SOUZA; BARBOSA, 2006). Por causa desta recente política 

pública de segurança que se pauta pela ocupação territorial e a militarização, as 

políticas públicas setoriais nas favelas hoje ganham mais força para serem 

implementadas, inclusive as políticas relacionadas ao turismo. 

Com a volta da atuação do Estado nas favelas, o planejamento e a execução 

das políticas públicas ganham uma nova importância em termos de eficiência e 

abrangência para proporcionar qualidade de vida do principal ator social envolvido 

pela turistificação da favela: o morador . Para isso nesse trabalho será abordado o 
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conceito de cidade como um importante elemento do turismo, seja como o espaço 

onde acontece o fluxo turístico, ou como fator de atração do turistas, apresentando 

críticas ao contexto sociopolítico pautado no modelo atual de cidade-negócio em que 

o Rio de Janeiro se encontra. 

A intervenção do Estado é refletido nas políticas públicas baseado nesse 

modelo de cidade-negócio com uma postura ideológica que orienta os 

investimentos; as realizações; os projetos; e outras ações. Podemos reforçar essa 

ideologia existente através do proposto por Rita de Cássia Cruz sobre o quadro de 

deterioração urbana: 

 
 

Uma das explicações para esse quadro é encontrada na forma como 
se deu a intervenção estatal sobre a produção do espaço urbano 
brasileiro nas últimas décadas, apoiada, na maior parte das vezes, 
sobre fundamentações puramente técnicas e subtraídas de conteúdo 
social (CRUZ, 2001, p. 34). 
 
 

Com a maior presença do Estado nos morros e influenciado também 

pela  ideologia pautada no modelo de cidade-negócio”, entender o processo de 

turistificação da Favela Tavares Bastos e principalmente a visão do morador e de 

outros atores sociais sobre isso, é uma importante produção acadêmica no que 

tange o reconhecimento de qual cidade está sendo construída, a cidade-espetáculo 

ou a cidade que incluí os moradores para a realização da cidadania plena. 

A comunidade Tavares Bastos está localizada no Morro da Nova Cintra, no 

bairro do Catete, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A proximidade física é um 

motivo que viabiliza a pesquisa neste local, sem contar a segurança que a 

comunidade oferece, tendo o título da favela mais segura do Rio de Janeiro, já que 

nela temos a presença do Batalhão de Operações Especiais (BOPE)  e, também, 

sede de treinamento para outras unidades da Unidade Policial Pacificadora (UPP), o 

que permitiu  um andamento seguro da pesquisa de campo. 

Outro motivo pela escolha da comunidade Tavares Bastos como fonte de 

investigação neste trabalho é a maneira como o local vem sendo comercializado. A 

comunidade Tavares Bastos virou palco para diversas produções cinematográficas 

nacionais e internacionais, incluindo a superprodução "Incrível Hulk" e a nacional 

"Tropa de Elite". Nela também é percebido uma turistificação da favela através do 

famoso hotel The Maze Inn e nas festas de Jazz que atraem os turistas. 
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Nesse contexto, exibir e entender a opinião do morador sobre esse processo 

de turistificação na Favela Tavares Bastos torna-se um importante objeto de estudo, 

pois só assim entenderemos como o Estado vem atuando em lugares já  

historicamente degradados, e também compreenderemos se as políticas públicas do 

turismo nesta comunidade podem realmente ajudar a atividade econômica. 

O principal questionamento deste trabalho se refere da forma como o 

processo de turistificação altera o relacionamento, a estrutura, o cotidiano e a 

visibilidade da Tavares Bastos. Parte-se da hipótese de que no Rio de Janeiro, 

cidade anfitriã dos diversos eventos, tanto as políticas públicas quanto os negócios 

do trade turístico visam atender a demanda dos turistas estrangeiros e domésticos 

interessados no turismo nas favelas, e para isso procuram adaptar a cidade para 

estes futuros clientes.  

No contexto da cidades-negócio, os lugares não se voltam para a qualidade 

de vida dos moradores locais, e sim para a satisfação dos que desejam fazer parte 

dessa demanda turística, e para atender tal demanda, os serviços públicos e 

privados desenvolvem formas de como trabalhar com essa satisfação dos turistas, 

excluindo a cidadania aos moradores locais como um dos efeitos da turistificação 

nas cidades voltadas somente para o negócio.  

Portanto, como objetivo geral deste trabalho investigou-se a opinião do 

morador sobre o processo de turistificação na comunidade Tavares Bastos. A 

questão que propulsiona o estudo pelo tema é se o processo de turistificação 

comandado pelos diversos atores envolvidos no Turismo beneficia a comunidade em 

questão, principalmente no que se trata a satisfação dos moradores.   

Focar a atenção aos moradores é de suma importância pois o turismo 

atualmente vem ganhando força na geração de renda e com isso os efeitos sociais 

na vida e no cotidiano do morador vem ganhando novos contornos. Também 

observou-se os diversos aspectos da presença dos outros atores sociais envolvidos 

no processo de turistificação do local. 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, busca-se em primeira instância 

o entendimento sobre o conceito de políticas públicas, termo vital para a presença 

do Estado na sociedade, e para isso, revê-se o histórico das políticas públicas de 

turismo do Brasil, do Rio de Janeiro e das políticas que afetam direta e indiretamente 

as favelas. 
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De forma a entender melhor os efeitos da turistificação, são discutidos alguns 

conceitos. Na primeira parte discute-se a íntima relação do espaço com o turismo, 

para em seguida, explicitar as fases de como a estruturação urbana foi sendo 

estabelecida nas cidades. Explica-se também a difundida prática do city-marketing  

como atual ferramenta de utilização do Estado. 

A favela está inserida dentro do contexto urbano, portanto neste trabalho, a 

evolução urbana do Rio de Janeiro é mencionada como um todo, assim como as 

políticas públicas que fizeram parte da história do tratamento do poder público com 

essas localidades incluindo o Plano Estratégico do Rio de Janeiro, entendido como o 

atual documento modelo de administração da cidade. Busca-se também identificar a 

atualidade da favela por meio dos fatos e debates que a transformaram em uma 

nova centralidade, coexistindo com uma gama de processos como a pacificação, a 

reestruturação urbana  e turistificação. 

Por último, como a comunidade Tavares Bastos foi o local escolhido para 

entender como o processo de turistificação ganha forma no espaço e no cotidiano, 

retrata-se a história da formação da favela, e o papel de cada ator social.  

A metodologia escolhida para atender tal objetivo foi orientada  pelo método 

hipotético dedutivo, de caráter qualitativo e exploratório. Para tanto, foram 

desenvolvidas entrevistas semiestruturadas com a presidente da Associação dos 

Moradores da Comunidade Tavares Bastos e com representante da Comunicação 

Social do BOPE. A opinião dos moradores foi coletada por meio de formulários 

aplicados na comunidade, a partir de uma amostra aleatória não intencional. 

Incluindo também a observação direta realizada durante os diversos períodos de 

trabalho de campo. 

No capítulo dois apresenta-se o histórico das políticas públicas do turismo no 

Brasil, no Rio de Janeiro e nas favelas cariocas para demonstrar a forma como o 

poder público se faz presente na sociedade brasileira principalmente no que tange o 

turismo nessas localidades. 

No capítulo seguinte (3) trata-se da relação espacial da turistificação, e 

também dos processos de reestruturação urbana que alteram a organização 

espacial das cidades com vista no papel do turismo em cada fase. 

No quarto capítulo identifica-se a formação das favelas no contexto da 

evolução urbana do Rio de Janeiro; o histórico das políticas públicas direcionadas 

especificamente sobre essas localidades; os atuais documentos oficiais que 
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direcionam ações para a favela; e por último uma parte sobre a atualidade dos 

morros cariocas como novas centralidades. 

Apresenta-se no capítulo cinco do trabalho, a pesquisa de campo realizada na 

Tavares Bastos, identificando uma parte da história da comunidade pela 

informações obtidas das entrevistas semiestruturadas com o BOPE e a Associação 

de Moradores, e a pesquisa quantitativa com os moradores do local. 

Por fim, no capítulo seis, apresenta-se as considerações finais sobre os 

resultados encontrados com o desenvolvimento desse trabalho, entendendo que  

novas questões surgem a partir deles, indicando a necessidade de novas pesquisas 

sobre o tema. 
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2  POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS TURÍSTICAS DO RIO DE JANEIRO 

 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica desenvolvida, abordando 

inicialmente a definição de política, para em seguida analisar os conceitos 

envolvidos sobre o termo política pública, tema hoje recorrente no cotidiano das 

cidades. Para demonstrar como isso foi feito no Brasil, apresenta-se um histórico 

das principais medidas e ações que afetaram a atividade turística nacional para, em 

seguida, entrar na escala municipal, especificamente no Rio de Janeiro relatando as 

recentes políticas públicas direcionadas para as favelas da cidade. 

 

2.1  POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO 

 

A política é um conceito amplo e polissêmico e as tentativas de definição 

encontram barreiras ideológicas e filosóficas. Por isso, se faz necessária buscar a 

sua primeira derivação, a qual vem do grego pólis, usado para indicar as cidades na 

Grécia Clássica.  

A autora Marilena Chauí descreve a formação do conceito sobre política da 

seguinte maneira: 

 
 
Os gregos inventaram a Política [...] pelas quais as decisões eram tomadas 
a partir de discussões e debates públicos [...] e sobretudo porque criaram a 
idéia da lei e da justiça como expressões da vontade coletiva pública e não 
como imposição da vontade de um só ou de um grupo, em nome de 
divindades (CHAUÍ, 2000, p. 31). 
 
 

Para uma definição mais atual sobre o que é política, podemos nos valer no 

sentido que é apresentado no dicionário da língua portuguesa, segundo o dicionário 

Aulete esta palavra significa: 

 
 
Arte e ciência da organização e administração de um Estado, uma 
sociedade, uma instituição etc.; o conjunto de fatos, processos, conceitos, 
instituições etc. que envolvem e regem a sociedade, o Estado e suas 
instituições [...]; habilidade para negociar e harmonizar interesses diferentes 
(AULETE, 2008, p. 785-786). 
 
 

Entretanto, não há como pensar em política sem relacioná-lo com o conceito 

de poder. De acordo com o Bobbio (1987), existem três formas de poder: o poder 

econômico, o poder ideológico e o poder político. Na primeira forma, o poder se 
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manifesta no controle dos meios de produção, determinando “uma enorme fonte de 

poder por parte daqueles que os possuem contra os que não os possuem”(BOBBIO, 

1987, p. 82). No poder ideológico, o conhecimento serve para influenciar o 

comportamento alheio, e é geralmente praticado pela “importância social daqueles 

que sabem” (BOBBIO, 1987, p. 83). Na última forma de poder, a força física é o 

principal meio para a manutenção, servindo “para impedir a insubordinação e para 

domar toda forma de desobediência.” (BOBBIO, 1987, p. 83) 

De acordo com o sociólogo Max Weber (1992), o Estado é o principal 

encarregado do uso da força física num território, sendo ele o maior representante 

do poder político. Por consequência, as ações impositivas do Estado atuam 

contraditoriamente na busca da harmonia de interesses diferentes como dito 

anteriormente. Em suma, ele é criado com o objetivo de manter uma vontade 

coletiva, entre os governantes e os governados, como se fosse um pacto. 

Nesse contexto, o Estado pode ser definido como uma organização política, 

social e jurídica; que existe num dado território, possibilitando a administração de um 

país. As formas de intervenção estatal na vida social e na economia, podem ser 

divididas em três modalidades conforme (CRUZ, 2001): 

Na modalidade da participação “o Estado exerce alguma atividade econômica 

dentro do conjunto de atividades que definem certo setor da economia. (CRUZ, 

2001, p.41). Já na modalidade da indução “o Estado atua como orientador do 

comportamento dos agentes, em geral, concessão de incentivos (financeiros, fiscais) 

para certos investimentos” (CRUZ, 2001,p.41). Por fim, na modalidade definida como 

controle “o Estado atua como regulador, estabelecendo todas as regras a serem 

seguidas pela iniciativa privada na condução de determinada atividade econômica.“ 

(CRUZ, 2001, p.41). Essas formas de atuação do Estado irão nortear a maneira de 

como as políticas públicas setoriais serão planejadas e implementadas.  

As políticas públicas são definidas como “a totalidade de ações, metas e 

planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o 

bem-estar da sociedade e o interesse público.” (SEBRAE, 2008, p. 5). 

Ao procurar o bem-estar como objetivo principal, a política pública deve estar 

associada ao planejamento público, de modo a administrar as ações; os recursos 

disponíveis; os interesses dos atores interessados; o local escolhido; e outras 

variáveis que incidem “tanto no processo de sua formulação, como na sua 

implementação” (SOLHA, 2006, p. 89).  
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O planejamento, por sua vez,  pode ser entendido como: 

 
 
Conjunto de atividades tendentes à transformação do comportamento de 
um fenômeno em função de certos objetivos. Constitui uma forma de 
aproximação de uma realidade existente a uma realidade desejada, 
devendo servir como instrumento para a satisfação das necessidades 
humanas e sociais (SILVA, 2000, p.11). 
 
 

Além de se preocupar com as ações em curso, o planejamento público como 

instrumento administrativo, serve também para a escolha dos objetivos que são 

consonantes com a finalidade do Estado, que trabalha para atingir o bem-estar 

coletivo, através de seus órgãos de gestão e/ou administração. 

A gestão pública ou administração pública, segundo o Aurélio (2009) é o 

conjunto de princípios, normas e funções que têm por fim ordenar a estrutura e o 

funcionalismo de uma organização pública. E, é por meio da criação dos organismos 

públicos que a gestão é dividida em esferas: federais; estaduais; e municipais, com 

o objetivo de organizar os serviços públicos.  

Atualmente no Brasil, a lei máxima vigente do Estado é a Constituição de 

1988, segunda a qual a administração pública pode ser direta e indireta. Na 

administração direta são incluídos “os serviços desempenhados da Presidência da 

República e dos ministérios” Na administração indireta ou descentralizada, fazem 

parte “as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e 

fundações públicas” (COSTIN, 2010, p. 29). 

A administração descentralizada, representadas pelos organismos públicos já 

mencionados, atuam “vinculados a um órgão da Administração Direta” como, por 

exemplo, o Instituo Brasileiro de Turismo (EMBRATUR)  que é uma  autarquia 

vinculado ao Ministério do Turismo. Tais órgãos “permitem maior mobilidade, 

agilidade e flexibilidade às ações do Estado” (MARQUES, 2008, p.4) 

Ainda segundo a Constituição Federal atual, conforme artigo 180ª, compete 

que à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a promoção e o 

incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. É 

perceptível que esta regulamentação de 1988, já situava o turismo como um 

importante setor da economia que precisava de mais atenção no seu planejamento a 

partir das políticas públicas correspondentes. 

De acordo com Cláudia Costin (2010), há muitas discussões sobre o tamanho 

do Estado ou sua interferência na vida econômica. Na opinião de Silva, “o papel do 
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Estado no turismo é de fundamental relevância, tendo em vista as consequências 

sociais, educativas, políticas e econômicas que dele resultam” (2008, p.14). 

Essa visão reforça a importância do papel do Estado no planejamento das 

políticas públicas relacionadas ao turismo, e por consequência, a relevância na 

correta formulação de “objetivos e das estratégias que devem nortear o poder 

público na implementação de ações mais eficazes” (SOLHA, 2006, p.98). 

Mesmo não sendo uma política específica para o turismo, muitas ações por 

parte do planejamento econômico do Estado acabam afetando direta e 

indiretamente o setor, o que torna essas ações parte de uma política pública de 

turismo, que pode ser entendida 

 
 
como um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou 
ações deliberadas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral 
de alcançar e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade 
turística num dado território. (CRUZ, 2001, p. 40) 
 
 

Para Mario Carlos (1997), para  formular  uma política pública é necessário 

uma análise prévia dos fatores condicionantes (culturais, sociais, e econômico) do 

local a ser implementado e das diretrizes básicas, que determinam as ações 

concretas para “atingir os objetivos globais para o Turismo do país [...]” (BENI, 1997, 

p. 103).  

Tais ações concretas são executadas pelos planejadores públicos, 

principalmente através dos organismos públicos, e acabam direcionando as políticas 

públicas do turismo. Na próxima seção, apresenta-se através de uma breve 

descrição, a evolução dessas políticas referentes ao setor turístico no Brasil. 

 

2.1.1  Históricos das políticas públicas de turismo no Brasil 

 

Beni (2007), numa tentativa de sistematizar um modelo de referência para o 

turismo criou um modelo referencial para o Sistema de Turismo (SISTUR), segundo 

o qual o poder público é alocado nos subsistemas da superestrutura e da 

infraestrutura. O primeiro se refere à organização do capital privado e das esferas 

públicas que buscam o desenvolvimento do turismo por meio da política oficial do 

Turismo e medidas que afetam o setor. O segundo componente refere-se ao 

conjunto de serviços públicos, podendo ser: serviços básicos (saneamento, água, 
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eletricidade e outros); e infraestrutura de acesso (rodovias, portos, aeroportos, 

estradas turísticas e outras); esse subsistema é muito relevante para os destinos 

turísticos tendo em vista que a mobilidade é algo crucial para o funcionamento de 

todo sistema turístico. 

No sentido de rever as formas de atuação do Estado brasileiro em relação ao 

turismo, apresenta-se a seguir um breve histórico do conjunto de práticas das 

organizações públicas brasileiras direcionadas para o setor turístico.  

Entende-se como a primeira medida especifica do turismo, a Política Nacional 

de Turismo aquela instituída pelo Decreto-Lei nº 55 de a 18 de novembro de 1966, 

que criou a EMBRATUR, ainda como Empresa Brasileira de Turismo e o Conselho 

Nacional de Turismo (CNTur), sendo suas atribuições:  

 
 
fomentar e financiar diretamente as iniciativas, planos, programas e projetos 
que visem ao desenvolvimento da indústria do turismo, na forma que for 
estabelecida na regulamentação deste Decreto-Lei ou com resoluções do 
Conselho Nacional do Turismo [...] ficará sob a responsabilidade da 
empresa a organização, promoção e divulgação das atividades ligadas ao 
turismo (BRASIL, 1966, s/p).  
 
 

Antes desse marco, as ações eram executadas através dos diplomas-legais 

esparsos e desarticulados, com o turismo sendo gerenciado por diversos setores da 

administração pública. De acordo com (CRUZ, 2001, p. 40) “o fato de a primeira 

política nacional de turismo ser implementada apenas em 1966 não significa que 

não tenha havido anteriormente outras políticas federais para a atividade.”  

Um exemplo que indica a preocupação com a gestão do setor turístico antes 

de 1966, mesmo que de forma irrisória, foi a criação do primeiro organismo oficial de 

turismo na administração pública federal. Com o nome de Divisão do Turismo, ele 

estava inserido no  Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e sua atribuição 

de acordo com o Decreto-lei 1.915 de 27 de dezembro de 1939, era "superintender, 

organizar e fiscalizar os serviços de turismo interno e externo" (BRASIL, 1939).  

Tanto na Era Vargas quanto no período militar, o Estado pode ser 

considerado como um interventor nos aspectos de participação e controle da 

economia. A partir do processo de redemocratização do país, adotou-se um modelo 

de maior flexibilização para a  economia; com maior abertura do mercado e 

participação somente indutora do Estado sobre a atividade turística. No contexto 

histórico, essa mudança ocorreu da seguinte forma:  
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o modelo neoliberal ganhou força no Brasil a partir de 1986 e a gestão do 
turismo brasileiro passou por algumas alterações institucionais e estruturais 
significativas, como a transferência da sede da EMBRATUR do Rio de 
Janeiro para Brasília, o esvaziamento do seu corpo técnico, a extinção do 
CNTur e a transformação da EMBRATUR em um instituto (FRATUCCI, 
2011, p. 840). 
 
 

A Lei 8.181 de 28 de março de 1991 introduziu a descentralização das ações 

da EMBRATUR, acompanhada da nova Política Nacional de Turismo regulamentada 

no governo Collor (1990-1992). A sua implementação de fato ocorreu no período do 

governo Fernando Henrique Cardoso, mais especificamente no ano de 1996. Foi 

nesse período que passa a ocorrer a “recente valorização do turismo no Brasil, 

traduzida na implementação da PNT para o período 1996-99, é resultado de fatores 

como a crescente importância econômica que a atividade vem adquirindo no mundo” 

(CRUZ, 2001, p. 62). 

Esse plano pode ser considerado como a segunda  Política Nacional de 

Turismo, sendo orientada pelas quatro macro estratégias: 

 
 
- Ordenamento, desenvolvimento e promoção da atividade pela articulação 
entre o governo e a iniciativa privada 
- Qualificação profissional dos recursos humanos envolvidos no setor 
- A descentralização da gestão turística por intermédio do fortalecimento 
dos órgãos delegados estaduais, municipalização do turismo e terceirização 
de atividades para o setor privado 
- A implantação de infraestrutura básica e infra-estrutura turística 
adequadas às potencialidades regionais (CRUZ, 2001, p. 63)  

 
 

O Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) foi 

implementado nessa mesma época do PNT 1996-1999, apesar de ter sido criado no 

governo de transição de Itamar Franco (1992-1994). Este programa entra em 

consonância com o processo de redemocratização e na abertura econômica 

pautada no neoliberalismo. Em suas características, é perceptível sua vinculação 

com as macro estratégias do plano nacional de turismo em questão. 

Na descentralização da gestão turística introduzida pelo PNMT  

 
 
saía do sentido federal → municipal e entrava no sentido municipal → 
federal. Partindo do pressuposto de que é na escala das comunidades 
locais que é possível estabelecer-se um nível participativo mais ativo e 
efetivo (FRATUCCI, 2011, p.841). 
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No seu funcionamento o PNMT visava atender a demanda das cidades 

interessadas e, até o ano de 2001 foi implantado em 1.080 municípios brasileiros 

(EMBRATUR, 2002). Considerando a qualificação profissional item necessário para 

o bom andamento da atividade turística, o PNMT contribuiu na criação de “uma série 

de oficinas de planejamento participativo, baseadas em técnicas de dinâmica de 

grupo que misturavam diversos métodos” (FRATUCCI, 2008, p. 165). 

A descontinuidade política (BENI, 2006; PAIXÃO et al, 2006) é um fator que 

afeta o prosseguimento a longo prazo das políticas públicas devido à mudança de 

mandatos, e a “evolução das políticas públicas do turismo brasileiro vem sendo 

marcada por alterações abruptas de direcionamento, conduzidas pelo próprio 

cenário da política nacional das últimas quatro décadas.” (PAIXÃO et al, 2006, p. 

121).  

A mudança partidária no governo federal em 2003 trouxe novos organismos 

para o planejamento turístico, como o Ministério do Turismo (MTur). “Pela primeira 

vez o setor conta com uma pasta própria, além de estrutura e orçamento 

específicos” (BENI, 2006, 28). A partir disso, a Mtur estruturou 

 
 
a Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, que elaborou a Política 
Nacional de Turismo e desenvolveu seu instrumento de execução, o 
Programa de Regionalização do Turismo (BENI, 2006, p.28). 
 
 

Outra mudança importante se refere à EMBRATUR, que passou a ter uma 

nova função, passando a cuidar exclusivamente da “promoção do país no exterior e 

a centralizar a elaboração de estudos e pesquisas para orientar os processos de 

tomada de decisão, avaliar o impacto da atividade turística na economia nacional e 

formatar novos produtos e roteiros turísticos” (BENI, 2006, p. 29).  

O que se ressalta neste período é o Programa de Regionalização do Turismo 

(PRT) como uma forma de descentralização similar a do PNMT, porém em uma 

escala espacial focada na região, compreendida como “a organização do espaço 

geográfico em regiões para fins de planejamento, gestão, promoção e 

comercialização integrada e compartilhada da atividade turística”. Os princípios das 

diretrizes operacionais do PRT são: “a participação, a sustentabilidade, a integração 

e a descentralização [...] criação de instâncias de governança regionais e a 

formação de parcerias para a implementação” (BENI, 2006, p. 30). 
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Sobre a mudança da municipalização para a regionalização, os autores 

Paixão et al (2006) comentam sobre a herança política deixada com o fim da PNMT, 

no qual “não se pode omitir que o seu legado de mobilização deixou as bases para o 

lançamento das políticas do próximo governo, atualmente em vigor, fundamentada 

na regionalização do turismo.” (PAIXÃO et al, 2006, p. 130). 

A estratégia de regionalização a partir de criação de roteiros turísticos  

revelou-se de caráter descentralizador, e foi incorporado pela Política Nacional do 

Turismo 2003-2007, tendo continuidade no Plano Nacional de Turismo 2007-2010 e 

no atual PNT 2013-2016, como pode ser observado na descrição da forma de 

gestão do PNT 2007-2010: 

 
 
É fundamental garantir a continuidade e os avanços da Política Nacional, 
aprofundando e fortalecendo o sistema nacional de gestão descentralizada 
do turismo, integrado pelo MTur, o Conselho Nacional de Turismo, o Fórum 
Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, os Fóruns ou 
Conselhos Estaduais de Turismo das 2E7 UFs, as instâncias de governança 
instuídas nas diversas regiões turísticas, os municípios turísticos, bem como 
as instâncias macrorregionais de desenvolvimento do turismo (MTUR, 2007, 
p. 59). 
 
 

O Plano Nacional que se refere ao ano de 2013 até o ano de 2016, aprovado 

pelo Decreto nº 7.994, de 24 de abril de 2013, refere-se à consolidação do Sistema 

Nacional de Turismo1, como importante fator da cooperação dos atores sociais da 

atividade. 

 
 
Sensibilização e mobilização dos atores sobre a importância da 
descentralização, participação e integração das políticas públicas do setor, 
apoio e fortalecimento ao Sistema Nacional de Turismo, que abrange os 
órgãos oficiais e instâncias de governança estaduais, municipais, regionais 
e macrorregionais, a partir do Conselho Nacional de Turismo (MTUR, 2013, 
p. 100). 
 
 

As principais diretrizes do Plano convergem para características de integração 

e da competitividade: a regionalização; a participação e diálogo com a sociedade; 

geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo; incentivo à inovação e 

ao conhecimento.  

                                                           
1
 Sistema Nacional de Turismo - sistema formado por entidades e órgãos públicos ligados ao setor 

turístico, com o objetivo de promover o desenvolvimento das atividades turísticas de forma 
sustentável, integrando as iniciativas oficiais com as do setor privado, conforme preconizado no PNT.  
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O Plano Nacional de Turismo 2013-2016 é um importante documento da 

esfera federal que influencia o atual planejamento do turismo em todo o país. Na 

próxima seção, registramos os principais documentos da esfera municipal do Rio de 

Janeiro, dando destaque para a administração na cidade em relação às políticas 

públicas que afetam o turismo. 

 

2.2  AS RECENTES POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO RIO DE JANEIRO  

 

De acordo com Augusto Ivan Pinheiro (2008) até os anos de 1990, o poder 

público no Rio de Janeiro realizou “intervenções esparsas, muitas vezes 

desarticuladas, [...] dissociadas de outras medidas que pudessem caracterizar tais 

intervenções como parte de um pensamento articulado de planejamento da cidade” 

(PINHEIRO, 2008, p. 2). 

Mesmo sem consistência, outras ações e planos foram desenvolvidos por 

parte do poder público existiram antes dessa década, porém não  foram efetivas 

para o planejamento da cidade. O mesmo autor registra o começo do planejamento 

das políticas públicas: 

 
 
Foi apenas a partir do Plano Diretor Decenal da Cidade, aprovado pela Lei 
Complementar nº16, de 4 de junho de 1992, que as Políticas Públicas se 
estruturaram de fato e de direito para enfrentar os grandes desafios da 
metrópole (PINHEIRO, 2008, p.2). 
 
 

As atuais políticas públicas em vigência do Rio de Janeiro, são apresentadas 

no Plano Diretor do Município do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Complementar nº 

1112, de 1º de fevereiro de 2011. As diretrizes e objetivos da Política de Turismo 

estão presentes no artigo 251 daquela Lei: 

 
 
I - somar iniciativas do Poder Público e do setor privado no desenvolvimento 
das atividades turísticas; 
II - estimular o turismo, com a definição de áreas de relevante interesse 
turístico e estabelecer critérios para sua utilização e controle, melhoria das 
condições de segurança, de limpeza urbana, de acessibilidade e de 
informação turística; 

                                                           
2
  Esta Lei complementa o Plano Diretor de 1992 e “institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.” (PLANO DIRETOR, 
2011, s/nº)  
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III - incentivar atividades compatíveis com a proteção do patrimônio cultural 
e paisagístico nas áreas turísticas; 
IV - apoiar as iniciativas de revitalização da região do porto do Rio de 
Janeiro; 
V - rever a legislação urbanística visando à ampliação e diversificação do 
parque hoteleiro; 
VI - facilitar a utilização de edificações preservadas, tombadas ou ociosas 
para o uso residencial conjugado à hospedagem;  
VII - reforçar a infraestrutura e equipamentos de apoio ao turismo, 
melhorando as condições de transporte, segurança e manutenção dos 
locais de visitação; 
VIII - disponibilizar informações turísticas atualizadas para o mercado 
operador e para o turista, visando subsidiar o processo de tomada de 
decisão e facilitar o máximo proveito da infraestrutura, serviços e atrações 
da Cidade; 
IX - promover ações claras, coordenadas e contínuas de divulgação do Rio 
de Janeiro como destino turístico, no Brasil e no exterior; 
X - promover política pública coordenada visando garantir acessibilidade 
aos pontos turísticos de nossa Cidade; 
XI - realizar campanhas internas para a conscientização da população sobre 
os benefícios da atividade turística. (RIO DE JANEIRO, 2011). 
 
 

Nenhuma política pública pode ser analisada sozinha, pois sua característica 

é intersetorial conforme analisa Rita de Cássia (2001, p. 34) para quem “a ausência 

de concatenação entre políticas de turismo e políticas urbanas e regionais é 

exemplo claro da visão estreita que permeou a elaboração de ambas”  

Por tais circunstâncias, a política urbana tem efeitos visíveis na formulação de 

ações na Política de Turismo na cidade do Rio de Janeiro, em consequência disso 

ressaltamos no 3º artigo do Plano Diretor o 5º princípio que se relaciona com o 

turismo e ao objetivo específico a seguir do trabalho: 

 
 
V - urbanização das favelas, dos loteamentos irregulares e clandestinos de 
baixa renda, com a implantação de infraestrutura, saneamento básico, 
equipamentos públicos, áreas de lazer e reflorestamento, aproveitando de 
todo o potencial turístico, visando à sua integração às áreas formais da 
Cidade, ressalvadas as situações de risco e de proteção ambiental; (RIO 
DE JANEIRO, 2011). 
 
 

Outro importante documento, fundamental para a execução das políticas 

públicas na cidade, é o Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em seu 

momento atual, o Plano, tem a duração de quatro anos (2013-2016), sendo este, 

uma continuação do plano com o mesmo nome executado entre 2009 e 2012.  

O plano trabalha em diagnosticar as prioridades através do Conselho da 

Cidade (fórum consultivo), para o cumprimento das metas nas seguintes áreas de 

resultado: saúde; educação; transportes; habitação e urbanização; ordem pública e 
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conservação; gestão e finanças públicas; meio ambiente e sustentabilidade; 

desenvolvimento econômico; cultura; e por fim desenvolvimento social. 

A principal estratégia que atinge diretamente a atividade turística neste plano, 

é a iniciativa em transformar a cidade do Rio de Janeiro em Capital do Turismo como 

legado olímpico no pós-Rio 2016. Para isso, as ações escolhidas buscam a melhoria 

no ambiente (infraestrutura de apoio ao turismo) da cidade, na promoção da cidade, 

na definição do plano estratégico da cidade e no aumento da capacidade de 

hospedagem.  

Outros recortes urbanos, como acontece na operação Porto Maravilha no 

Centro da cidade, e o projeto de Transporte Aquaviário nas regiões da Barra da 

Tijuca e Jacarepaguá, são iniciativas que indicam para o aumento do potencial 

turístico da cidade conforme afirma o Plano. 

Os principais organismos responsáveis pela gestão da atividade turística na 

cidade do Rio de Janeiro são a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 

(Riotur) e a Secretaria Especial de Turismo do Município do Rio de Janeiro 

(SETUR). A Riotur atua como órgão executivo da SETUR e tem a função de 

comercializar a imagem e ampliar a captação de fluxos turísticos. Na escala 

estadual, temos a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) atuando em parceria 

com a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), ambas 

voltadas para o desenvolvimento do turismo em escala regional, apoiando na 

identificação de produtos turísticos, na divulgação, e investimentos. 

Algumas iniciativas da prefeitura sobre questões habitacionais do Plano 

mereceram destaque neste trabalho, pois abarcam ações sobre o planejamento 

urbano, particularmente para as favelas, são eles: o programa Morar Carioca e a 

UPP Social. Na próxima seção são apresentadas as ações municipais que integram 

múltiplos setores como habitação e segurança, mas que de certo modo contribuem 

para a turistificação da favela. 

 

2.3  POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS PARA AS FAVELAS DO RIO DE 
JANEIRO 

 

As favelas são locais de moradia para milhões de pessoas no Rio de Janeiro 

e são representadas historicamente como um espaço degradado e caracterizado 
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pela ausência  de moradias adequadas, saneamento público e serviços básicos para 

a qualidade de vida. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera esses 

espaços como um aglomerado subnormal, com a seguinte definição: 

 
 
É um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais 
(barracos, casas...) carentes, em sua maioria de serviços públicos 
essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de 
propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de 
forma desordenada e densa (IBGE, 2010, p. 19). 
 
 

De acordo com o IBGE, dados do ano de 2010 mostram a existência de 

1.393.314 de população residente distribuídas em 763 aglomerados subnormais na 

cidade do Rio de Janeiro, sendo que no mesmo ano a população carioca era de 6 

288 588 no total de moradores, o que demonstra que a população em favelas 

representa 22% de pessoas residentes na cidade do Rio de Janeiro. 

Com deficiências estruturais tão intensas incluindo problemas com segurança, 

moradia, saneamento básico, energia elétrica; abastecimento de água, as favelas 

requisitam políticas públicas e programas especiais para a reestruturação urbana 

nessas localidades. 

As principais políticas públicas dos governos estadual e municipal, mais 

recentes, voltadas para as favelas são focadas na questão de segurança através 

das Unidades de Policiamento Pacificadoras (UPPs); e nas questões urbanas e 

habitacionais nas quais são realizadas pelo Programa de Aceleração e Crescimento  

(PAC). 

A UPP utiliza da gestão compartilhada entre “os governos – municipal, 

estadual e federal – e diferentes atores da sociedade civil.” (UPPRJ, 2013, s.p.)  O 

foco do programa é retomada do poder de ação do Estado sobre as áreas 

dominadas  antigamente  pelo poder paralelo, conhecidos  também como “Grupos 

Criminosos Armados – GCAs” (SOUZA; BARBOSA, 2006).  

 
 
As UPPs trabalham com os princípios da polícia de proximidade, um 
conceito que vai além da polícia comunitária e que tem sua estratégia 
fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área de 
segurança pública. A atuação da polícia pacificadora, pautada pelo diálogo 
e pelo respeito à cultura e às características de cada comunidade, aumenta 
a interlocução e favorece o surgimento de lideranças comunitárias (UPPRJ, 
2013). 
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Fator emergencial para a execução das políticas públicas nessas áreas, a 

segurança não é o único fator considerado; o programa ainda conta com a tentativa 

de fortalecimento do empreendedorismo local; da realização de projetos sociais; da 

formação de convênios entre outras esferas (setor privado, ONG’s), para a 

transformação social na criação de projetos sociais e urbanísticos. 

Lançado em 2007 pelo governo federal, o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) atualmente se encontra na segunda fase de execução. O 

programa focado em infraestrutura impulsiona obras essenciais na mobilidade 

urbana, habitação, distribuição de água e energia elétrica, sendo distribuída nos 

seguintes eixos: Transportes, Energia; Cidade Melhor; Comunidade Cidadã; Minha 

Casa, Minha Vida; e Água e Luz para Todos. (BRASIL, 2014, p. 30)  

Este macro programa de nível federal abarca políticas públicas de 

características intersetoriais visando a parceria com outro níveis (estaduais e 

municipais), o que surpreende nele, é o seu montante do investimento realizado, no 

qual atingiu 773 bilhões espalhados nos eixos já mencionados, entre os anos de 

2011 e 2013. (BRASIL, 2014, p. 20)  

Em 2009, a Prefeitura do Rio, em parceria com o governo federal, aderiu ao 

Morar Carioca - Minha Casa, Minha Vida, programa coordenado pela Secretaria 

Municipal de Habitação, que tem como objetivo principal a construção de moradias 

para a diminuição do déficit habitacional, reduzindo então, o número de residências 

“em áreas de extrema pobreza, precariedade e risco.” (RIO DE JANEIRO, 2013, p. 

57) 

Criado no ano subsequente (2010), o programa Morar Carioca, tem como 

finalidade a urbanização e a criação de infraestrutura de assentamentos precários e, 

por meio disso, a integração com a cidade e a inclusão social. Além de obras 

voltadas para o planejamento urbano, o programa ainda conta com o objetivo de 

articular ações para a regularização em consonância com o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável. Conforme escrito em seu Art. 7º: 

 
 
III – a regularização fundiária de assentamentos urbanos, conforme disposto 
na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. (RIO DE JANEIRO, 2011)   
 
 

A UPP Social, iniciativa estratégica da Prefeitura, visa dar continuidade nas 

ações de primeira instância, empreendidas pelo trabalho policial nas regiões em 
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processo de pacificação. Essa continuação tenta estabelecer o “ acesso a bens e 

serviços públicos essenciais em áreas pacificadas da cidade, com cobertura e 

qualidade comparáveis com os oferecidos na cidade como um todo” (RIO DE 

JANEIRO, 2013, p. 58) 

A partir de um convênio assinado entre o Mtur e Governo do Estado por meio 

da Secretaria de Turismo, Lazer e Esportes3, em 2010 foi criado o projeto Rio Top 

Tour, o qual buscava fomentar o empreendedorismo local através da atividade 

turística. A Favela Santa Marta foi a primeira localidade implementada por este 

projeto e as ações giraram entorno da identificação de pontos turísticos da 

localidade e na qualificação dos moradores para receber os turistas. 

Segundo (BISSOLI, p. 34 apud BAHL, 2000, p. 55) o planejamento das 

políticas públicas de turismo pode ser definido a partir do processo no qual a 

atividade turística, é diagnosticada e fixada num espaço geográfico. No próximo 

capítulo, trabalha-se o modo como este espaço é influenciado pelos processos de 

reestruturação urbana, sendo este afetado pela ação de inúmeros atores, em grande 

parte pelo próprio Estado na forma das políticas públicas, e também o efeito do 

turismo, como fenômeno sócio-espacial, capaz de reinventar e refuncionalizar ao ser 

inserido na favela, trazendo para esta uma nova realidade. 

  

                                                           
3
 Essas secretarias foram desmembradas em duas pelo governo de Sérgio Cabral, criando Secretaria 

de Esporte e Lazer, e em 2010, a atual Secretaria de Turismo (SETUR). 
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3  TURISMO NO ESPAÇO URBANO DO RIO DE JANEIRO 

 

Neste capítulo apresenta-se uma revisão sobre a importante relação do 

turismo com o espaço, em especial com o espaço urbano. No decorrer destaca-se o 

papel dos diferentes atores sociais no processo de turistificação dos espaços 

urbanos envolvidos com o fenômeno turístico. A cidade é analisada por meio dos 

diferentes processos de reestruturação urbana e o contexto no qual turismo está 

inserido nestas fases. Por fim, apresenta-se um breve histórico dos processos de 

reestruturação urbana da cidade do Rio de Janeiro, com foco principal nas medidas 

de turistificação percebidas na cidade nos últimos anos. 

 

3.1  TURISMO E ESPAÇO 

 

O deslocamento pelos espaços e territórios é uma ação inerente ao ser 

humano e sempre ocorreu em distantes épocas; entretanto, nos tempos atuais, 

grandes partes dos deslocamentos espaciais de pessoas ocorrem para lugares, “que 

lhe seja prazeroso, onde possa usufruir de novas coisas, longe do seu cotidiano, 

como uma forma de rompimento com a monotonia dos dias iguais” (RUSCHMANN; 

SOLHA, 2008, p. 22), característica decorrente do fenômeno turístico 

contemporâneo. 

Devido à quantidade gerada de fluxos atualmente, o turismo, como fenômeno 

social contemporâneo “gera múltiplas inter-relações (sociais, econômicas e 

culturais), tornando-se uma prática social” (RUSCHMANN; SOLHA, 2008, p. 22). 

Nesse contexto, como fenômeno decorrente de práticas sociais, o turismo 

relaciona-se intimamente com o espaço, e a sua atividade mantêm “repercussões 

sobre distintas porções do espaço, sobre os espaços emissores de turistas e os 

espaços de deslocamento e sobre os polos receptores” (CRUZ, 2002, p. 17). 

A autora Marília Steinberger (2009) trabalha na relação do turismo com as 

teorias sobre o espaço de Milton Santos, afirmando que a prática do turismo altera 

as formas-conteúdo (relação inseparável entre os objetos e as ações) ao utilizar-se 

do território. Para ela, o turismo é um produtor de história e espaço, como descrito 

abaixo: 
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O turismo toma esses objetos e presentifica suas formas-conteúdo, 
atribuindo-lhes um significado novo – o turístico. Portanto o turismo modifica 
o conteúdo de formas pré-existentes. Quer dizer, se apropria das 
“rugosidades”, marcas deixadas no espaços passado, e as atualiza, pois o 
espaço, ao ser dotado de “inércia dinâmica”, permite a reprodução de 
formas (STEINBERGER, 2009, p. 44). 
 
 

Reforçando esta ideia, Luchiari (1998) comenta que o turismo impõe um novo 

ritmo às regiões, recompondo a territorialidade local com novas rugosidades. A partir 

desse processo, as cidades turistificadas “vestem-se de novas materialidades: 

galerias, shopping centers, edificações, condomínios fechados, infra-estrutura viária 

e uma infinidade de objetos e serviços especializados para o turismo” (LUCHIARI, 

1998, p. 24). 

Esses objetos representantes da materialidade que servem ao turismo se 

instalam numa configuração territorial, na qual “estão os fixos, os objetos 

geográficos (atrativos e equipamentos turísticos), e de onde são gerados os fluxos 

(deslocamentos) constituintes da vida que anima essa materialidade” 

(STEINBERGER, 2009, p. 45). A utilização dos territórios acontece “por meio de 

processos sociais que dão vida aos objetos distribuídos no território, ou seja, a partir 

do uso que atores e atividades, a exemplo dos turistas e do turismo fazem do 

território” (STEINBERGER, 2009, p. 45). 

O turismo, a partir dos seus usos, atua tanto na produção quanto no consumo 

dos espaços (BENI, 2007; FRATUCCI, 2000; STEINBERGER, 2009), sendo o “lugar 

turístico o lócus da produção e do consumo do produto turístico” (FRATUCCI, 2000, 

p. 122) 

O consumo do espaço urbano se faz principalmente através da experiência 

do turista no lugar turístico, conforme afirma Fratucci: 

 
 
o fenômeno (turístico) se materializa e sobrepõe suas formas fixas: atrativos 
turísticos, equipamentos e serviços turísticos (meios de hospedagem, 
serviços de alimentação, agentes receptivos, guias de turismo, locais e 
instalações para entretenimentos, etc.) e infra-estrutura de apoio (serviços 
de comunicações, transportes, segurança, etc.) (FRATUCCI, 2000, p. 122). 
 
 

Na busca por uma função num mundo globalizado, é perceptível uma 

tentativa na produção de lugares especificamente para o consumo turístico, de modo 

que, tal localidade, tenha atratividade suficiente para a atração e a retenção de 

fluxos turísticos, e por consequência, a geração de divisas para os interessados com 
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a atividade no local. Para Luchiari (1998), o turismo influencia essa prática, uma vez 

que 

 
 
É uma atividade que não depende mais exclusivamente da "vocação 
natural" de uma região, pois pode ser construída artificialmente pelo poder 
econômico e político, pela criação de parques temáticos, de uma natureza 
artificial, de uma autenticidade histórica reinventada para saborearmos 
costumes, hábitos e tradições sociais que foram perdidos na corrida 
frenética para obter um papel no processo de globalização contemporâneo 
(LUCHIARI, 1998, p. 106). 
 
 

Como ressaltado anteriormente, é principalmente no lugar turístico que o 

fenômeno se manifesta, portanto o espaço de recepção torna-se, um importante 

meio de observação das práticas turísticas. Porém, a magnitude do turismo não se 

restringe somente a este espaço, na medida em que (SOUZA, 1995) ao organizar a 

atividade gera a formação de territórios-redes, nos quais os centros emissores e 

receptores tornam-se nós que se integram e interagem produzindo uma única rede. 

A seguir, analisa-se os efeitos da turistificação do espaço numa escala micro, 

no qual o espaço de recepção é o local principal dessa ampla rede. A partir dessa 

discussão, faz-se a identificação dos principais efeitos dos aspectos econômicos; 

políticos; sociais que ocorrem no cotidiano da comunidade Tavares Bastos e 

também os atores que produzem e são resultantes do seu processo de turistificação 

específico.  

 

3.2  TURISTIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

 

Os números da Organização Mundial do Turismo (OMT) relatam a crescente 

relevância econômica da atividade turística, pois pela primeira vez o turismo 

ultrapassou a marca de 1 bilhão de turistas viajando pelo globo, marca atingida no 

ano de 2012. Mais da metade dessas pessoas, segundo a organização, viajaram por 

motivo de “férias, recreação, e outros tipos de lazer” (OMT, 2013, p. 4). 

De um modo geral, o turismo, em seus dados e estatísticas, é ressaltado 

somente como uma importante fonte de crescimento da economia, enaltecendo 

somente o aspecto econômico. Porém, o fenômeno não pode ser analisado somente 

por este viés, pois, o turismo abrange outras questões; segundo Fratucci, o turismo 

“manifesta-se através de diversas formas, modalidades e escalas dentro de um 

mesmo território” (FRATUCCI, 2000, p. 121). 
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Nesse novo contexto, a atividade turística, representada por tamanha 

quantidade de fluxos nacionais ou internacionais, ganha características cada vez 

mais globalizadas e globalizantes, influenciando alterações na relação espacial entre 

os lugares e o mundo, de maneira que o “lugar recebe determinações externas e as 

combina às narrativas locais” pois as “peculiaridades locais, os localismos, os 

regionalismos emergiram deste global quanto a própria globalização econômica 

passou a valorizar as diferenciações dos lugares” (LUCHIARI, 1998, p. 16). 

De acordo com Luchiari (2008, p. 15), às vezes o turismo “coloca-se, muitas 

vezes, como única possibilidade de desenvolvimento econômico para um lugar, uma 

cidade, uma região”, portanto, precisa entrar num processo chamado turistificação, 

para enfim “obter um papel no processo de globalização contemporâneo”. 

A turistificação é um processo de apropriação espacial por diferentes atores 

sociais que utilizam da atividade turística como fomentação da economia local. Nas 

palavras de Fratucci (2008): 

 
 
O termo turistificação vem sendo adotado entre os estudiosos do turismo 
para designar o processo de apropriação de trechos do espaço pelos 
agentes do turismo para a implantação da atividade turística, pela inclusão 
de novos fixos e/ou da re-funcionalização de outros já existentes e de novos 
fluxos e relações que caracterizam o turismo como fenômeno socioespacial 
contemporâneo (FRATUCCI, 2008, p.66). 
 
 

As atuais intervenções urbanas tem servido para a criação de espaços de 

lazer e entretenimento, principalmente nas áreas urbanas degradadas ou não 

possuidoras de nenhum tipo de amenidade. A prática do turismo vem então para 

fortalecer e resignificar estes espaços, pois acaba servindo não somente ao morador 

do local, mas também para os usuários externos, entre eles, os turistas nacionais e 

internacionais.   

Os atuais processos de turistificação se intensificam, por motivos já 

observados, como o aumento da acessibilidade do fluxo turístico, a maior busca pelo 

lazer, e aos fatores ligados à procura de novas experiências e lugares. Atualmente, 

o fato que vem influenciando este processo é a adequação dos lugares, de forma 

compulsiva, para a atração da demanda turística. 

Com vista nesse crescente processo, as alterações da organização urbana 

são recorrentes, pois “são produto dos processos de produção e apropriação do 
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espaço porque são eles que fazem a articulação do território com a esfera da 

organização econômica e social” (SALGUEIRO, 1998, p. 42).   

Dependendo do ator social envolvido, as alterações do espaço urbano podem 

resultar em impactos diferentes, que podem beneficiar certos grupos envolvidos com 

o processo, assim como pode resultar na insatisfação de algum dos componentes. 

Todavia, existem múltiplas relações de atores com o espaço. Na análise do 

geógrafo Remy Knafou (1996), existem três agentes responsáveis para a existência 

do turismo em certos espaços: os turistas, o mercado e os planejadores. A primeira 

fonte, considerada fundamental para a turistificação territorial é o próprio turista, 

quando ele se interessa espontaneamente na procura por novos lugares ainda não 

conhecidos pelo mercado turístico. 

A segunda fonte, considerada a principal na atualidade, é o mercado, 

responsável pelo processo de criação de produtos, na medida em que inicia a 

turistificação por meio da infraestrutura turística. A última fonte, representada pelos 

planejadores do turismo, se encontra territorializada, por consequência da ligação 

com o lugar. O papel dessa fonte é a percepção da força da primeira e segunda 

fonte de turistificação, pois estas se encontram fora do lugar, e podem causar 

impactos negativos, caso os planejadores não tenham uma visão concreta da forma 

organizacional da atividade turística. 

O geógrafo Knafou (1996) também trabalha sobre a relação do turismo com o 

uso do território, indicando as seguintes possibilidades: 

 

a) Territórios sem turismo: São espaços no qual o turismo ainda não é 

suficiente para a formação de um território turístico. Atualmente tem cada vez 

menos territórios sem a presença de turistas, devido ao aumento da 

acessibilidade. 

b) Turismo sem território: A atividade turística começa a partir da iniciativa do 

mercado e é apropriado pelo turista. Existe uma relação com o território, 

porém não é essencial para o turismo acontecer, o maior exemplo disso é 

quando esta atividade se encontra em lugares equipados e “completamente 

indiferente à região que acolhe e onde a extensão planejada nada mais é do 

que um espaço-receptáculo” (Knafou, 1996, s.p.). 

c) Territórios turísticos: São territórios inventados e produzidos pelos turistas e 

nele participam também o mercado e os planejadores. 
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Independente das possibilidades que produzam o território turístico, o 

importante é a “participação dos vários segmentos da sociedade na promoção e 

implementação de diretrizes para o desenvolvimento turístico local ou regional” 

(LUCHIARI, 1998, p. 26) Portanto, o papel da comunidade local adquire destaque, 

visto ser 

 
 
importante que os moradores locais tenham um olhar participativo no 
processo de desenvolvimento da atividade junto ao órgão público, dando 
assim o seu parecer no que tange as influências que os turistas e o turismo 
em si pode trazer para o núcleo receptor (CIRYLLO e CABRAL, 2008, p. 5). 
 
 

Os efeitos causados pela turistificação sem o envolvimento dos atores 

resultam em impactos negativos no lugar turístico. Gilmar Mascarenhas (2004) ao 

estudar o crescimento das casas de veraneio (ou de segunda residência) no interior 

fluminense, indica o crescimento da segregação sócio-espacial em efeitos como 

subemprego, favelização, a diminuição dos usos sujos e a baixa remuneração e 

sindicalização dos trabalhadores.  

Um outro exemplo, num âmbito cultural, é demonstrado por Ivana Muricy 

(2001), que ao analisar o turismo em Porto Seguro, sinaliza as rupturas causadas 

pela atividade. A primeira ruptura é a busca pelo extraordinário, pelo exótico, que 

ressignifica a paisagem e as tradições do local:  turista, na busca por significados 

dos elementos observados, influenciam na constituição de cenários turísticos, pois 

tudo acaba sendo passível de contemplação. A segunda ruptura, diz respeito ao 

cotidiano alterado pela chegada dos turistas no local. Segundo Muricy  

 
 
o ritmo da cidade é totalmente modificado e passa a ser condicionado por 
elementos de fora, representados pela racionalidade da indústria turística e 
pelos desejos, expectativas e valores em relação à vivência na cidade por 
parte daqueles que a visitam (MURICY, 2001, p. 186). 
 
 

O processo de turistificação, embora sendo uma forma recente de 

reestruturação urbana que tem por objetivo a refuncionalização espacial, é 

influenciado também por outro mecanismo característico do modo de produção 

neoliberal dominante, o marketing de lugares ou city marketing. A refuncionalização 

e o consecutivo aumento da visibilidade através do marketing, recolocam regiões no 

mapa do turismo, ressaltando os aspectos positivos (culturais, sociais, estéticos, 

históricos) do local para a possível ocupação pelos turistas. 
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Desse modo, a análise de como funciona este mecanismo, e os seus efeitos 

nos lugares, torna-se relevante, pois ele está intimamente ligado à refuncionalização 

dos espaços de uma cidade. 

 

3.2.1  City-Marketing ou Marketing de Lugares 

 

As cidades são formadas a partir dos seus inúmeros elementos urbanos, que 

formam a sua atratividade e impulsionam a locomoção de visitantes em diferentes 

contextos históricos. Conforme observado  

 
 
Pessoas com os meios e a disposição de fazê-lo têm sido atraídas para as 
áreas urbanas e cidades para visitar e experimentar uma multiplicidade de 
coisas disponíveis para se ver e fazer. Peregrinos no século XIV eram 
turistas urbanos visitando cidades como a Cantuária. O histórico Grand Tour 
Europeu, nos séculos XVIII e XIX era essencialmente uma experiência 
urbana para os ricos, abrangendo áreas urbanas e cidades mais 
espetaculares, normalmente capitais regionais e nacionais. Elas eram as 
misturas de cultura nacional, arte, música, literatura e, é claro, arquitetura 
magnífica e design urbano. Foi a concentração, a variedade e a qualidade 
dessas atividades e atributos... que criou sua atração e colocou certas áreas 
urbanas e cidades no mapa diário do turismo (KARSKI, 1990 apud 
HAYLLAR et ali., p. 2-3). 
 
 

Recentemente, nas cidades, é observado a existência de áreas 

especialmente ordenadas à prática do turismo. Para designar esses espaços a 

terminologia usada por Hayllar et ali., (2011) foi de áreas funcionais turísticas (urban 

tourism precincts), caracterizadas pela 

 
 
[...] sua mistura de atividades e do uso da terra, tais como restaurantes, 
atrações e vida noturna, seu tecido físico ou arquitetônico, especialmente o 
domínio de edifícios históricos, ou sua conexão a um grupo cultural ou 
étnico particular dentro da cidade (HAYLLAR; GRIFFIN, 2005 apud 
HAYLLAR et ali., p. 4-5). 
 
 

Logo, as áreas funcionais turísticas impõem às cidades efeitos e mudanças, 

funcionando como palco para a atuação de novos atores que criam e recriam novas 

identidades urbanas. Cidades com áreas para a prática do turismo, segundo Hayllar 

et ali (2011) podem operar em contextos distintos e variados, possibilitando a 

expansão do turismo a partir de muitos cenários desenvolvidos. 

Forças como a competitividade, impelidas pelo atual capitalismo globalizado, 

influenciam diretamente na reação dos lugares em todas as partes do mundo. No 
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contexto de instabilidade e procura por fortalecimento, o diferencial do local, 

segundo Kotler et ali (2006), pode ser obtido por meio de estratégias referentes ao 

marketing 

 
 
Nessa corrida extremamente competitiva em busca de investimentos, 
indústrias, moradores e visitantes, haverá vencedores e perdedores, e os 
lugares que adotarem e instituírem um plano estratégico de marketing se 
destacarão como fortes concorrentes (KOTLER et ali, 2006, p. 1). 
 
 

De acordo com Beni (1997), o produto turístico é classificado como um  

conjunto composto de bens e serviços produzidos em diversas unidades 

econômicas, no qual acaba servindo para o turismo. Levando isto em consideração, 

Kotler et ali. (2006) comentam que os bens e os serviços estão cada vez mais 

interconectados, criando uma maior urgência por excelência e a necessidade de um 

padrão mais alto de desempenho em todos os lugares. 

Portanto, os principais elementos estratégicos, para a manutenção da 

atratividade e dos investimentos no lugar turístico, devem percorrer os seguintes 

passos pelos planejadores de acordo com  Kotler et ali. (2006): 

 
 
1- Assegurar o fornecimento dos serviços básicos e a manuntenção de uma 
infra-estrutura satisfatória para os cidadãos, empresas e visitantes.  
2- O local pode precisar de novas atrações para manter os negócios atuais 
e o auxílio público para atrair novos investimentos, empresas e pessoas.  
3- A comunidade precisa divulgar suas características e seus benefícios por 
meio de uma imagem e e de um progama de comunicação vigorosos.  
4- O local deve obter o apoio de seus cidadãos, líderes e instituições pra 
torná-los hospitaleiro e estusiasmado com a idéia de atrair novas empresas 
e investimentos para a comunidade. (KOTLER et ali., 2006, p. 44) 
 
 

Muitas críticas no âmbito sociocultural tem sido direcionadas à este modelo 

de planejamento pautado pelo marketing (MURICY, 2001; SÁNCHEZ, 1997; 

VAINER, 2009; OLIVEIRA, 2009), o teor presente nelas, desaprovam a forma na 

qual ocorre a divulgação da imagem, os investimentos focados num público alvo 

selecionado (geralmente turista estrangeiro), e a tentativa desenfreada para a 

diferenciação.  

A imagem da cidade é definida como um “conjunto de atributos formados por 

crenças, ideias, e impressões que as pessoas têm desse local” (KOTLER et ali., 

2006, p. 182-183), sendo  estes, resultantes da mente tentando processar e 

enquadrar enormes quantidades de dados relacionados a um lugar. 
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A venda do destino e sua imagem através das ações e estratégias de  

marketing revelam diversos interessados, dentre eles, os planejadores locais da 

cidade; o poder Executivo municipal;  investidores de capital nacional e/ou 

internacional; e visitantes. Esta prática de comercialização e promoção é definida 

por (Oliveira, 2009) com city marketing e: 

 
 
consiste em um mecanismo institucional de promoção e venda da cidade, 
em tese, altamente benéfica para os governos municipais, visto que, ao 
promover a imagem da cidade e seus atributos, atrairiam novos 
investimentos, divisas e gerariam empregos e renda para o município 
(OLIVEIRA, 2009, p. 378). 
 
 

Fernanda Sánchez (1997) comentando sobre a forma atual do planejamento 

utiliza do termo cidade-espetáculo 4  para caracterizar as políticas urbanas 

amplamente utilizadas na capital Curitiba. Tais políticas, segundo a autora, são 

baseadas essencialmente na criação e difusão de imagens veiculadas pela prática 

do city marketing: 

 
 
[...] o city marketing é mais orientado à demanda. A cidade e suas possíveis 
intervenções são consideradas da perspectiva dos potenciais “cidadãos 
consumidores”. Ela mesma é um produto a ser vendido, com seus atributos 
e qualidades, serviços públicos e redes de serviços privados. O marketing 
urbanístico opera mediante a informação, a comunicação, o convite a fazer 
uso da cidade (SÁNCHEZ, 1997, p. 122). 
 
 

A estratégia reconhecida por Sanchez (1997) no que tange ao uso do 

marketing nas cidades é a formação de imagens-síntese que são produzidas, 

sobretudo, pela seleção simbólica de partes do espaço urbano que, no entanto, são 

tornadas como referências expressivas da totalidade urbana. Mesmo no auge da 

consagração da imagem urbana, ela passa por um permanente processo de 

alteração e reciclagem ao longo do tempo. 

 
 
O conjunto de elementos elencados que participam na construção da 
imagem do lugar é formado, por sua vez, por imagens-sínteses, que vão 
sendo redesenhadas a cada período histórico, incorporando novos 
significados e valores. À Curitiba dos anos 70 “Curitiba-cidade modelo”, 

                                                           
4
 Termo recorrente para explicar as localidades que se utilizam do city marketing para o planejamento 

urbano. Portanto, “ a cidade que está no centro da cena, é ela própria que, em determinadas 
circunstâncias, transforma seus cidadãos em meros figurantes” (SANCHEZ, 1997, p. 94) Portanto, a 
cidade vira um espetáculo para outras pessoas assistirem. 
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“Curitiba – cidade humana” somam-se, nos anos 90, novas sínteses 
assentadas em valores contemporâneos: “Curitiba – Cidade de Primeiro 
Mundo”, “Curitiba – Capital Ecológica”, “Curitiba – capital européia”, 
“Curitiba – capital da qualidade de vida” (SÁNCHEZ, 1997, p. 86). 
 
 

A formação de uma imagem reducionista, na qual procura atingir 

principalmente a demanda do turismo, não é a única resultante do city marketing. A 

lógica do planejamento urbano opera para os “grandes empresários (sobretudo do 

setor turístico e imobiliário)” (MURICY, 2011, p. 184) e quase sempre contrariando 

as pessoas no local. Portanto,  

 
 
Trata-se de uma nova forma de abordar e administrar as cidades, que se 
contrapõe ao planejamento urbano tradicional, pois se volta basicamente 
para as demandas, ao invés de contemplar o ordenamento do espaço 
urbano  (MURICY, 2001, p. 181). 
 
 

A mudança do planejamento de políticas públicas da cidade, de modo geral 

os espaços urbanos, sinaliza a atual fase de reestruturação urbana, pautado na 

refuncionalização, principalmente em áreas centrais degradadas das grandes 

cidades.  

O Estado, utilizando-se do city marketing e de políticas públicas 

incentivadoras da reprodução do capital, acaba reorganizando espacialmente a 

cidade e por isso forçando a refuncionalização de suas partes vitais. Com a 

comunidade Tavares Bastos não é diferente, ela também passa por uma 

refuncionalização e o processo de turistificação influencia a reestruturação do seu 

espaço.  

 

3.3  TURISMO URBANO E CIDADES 

 

As cidades apresentam-se como importantes destinos turísticos e também, 

como ponto de apoio para o deslocamento espacial de milhões de pessoas. Pode-se 

afirmar isso devido ao reconhecimento das cidades “como território da ação e arena 

de encontros e conflitos entre atores” (STEINBERGER, 2009, p. 45), e por 

“concentrar, espacialmente, os equipamentos necessários ao desenvolvimento do 

chamado turismo de massa, ou seja, infraestrutura de acesso, de hospedagem, de 

apoio à atividade” (CRUZ, 2001, p. 33) , e por fim, por serem o elemento de atração 

para o turista (STEINBERGER, 2009; CRUZ, 2001).   



40 
 

Partindo do principio de que a cidade é vista como o espaço de uma série de 

conflitos entre múltiplos atores, a atividade turística implica em novas funções por 

meio do seu uso territorial, o que traz novas disputas, possibilitando a formação de 

novos atores que influenciam ainda mais os processos de transformações urbanas.  

As atividades econômicas, incluído o turismo, adaptam-se a todo instante 

dentro da cidade, reorganizando as relações sociais e modificando suas formas e 

estruturas. Com isso. provocam modificações nos seus processos de urbanização. 

Nesse sentido, Luchiari (1998) comenta sobre o papel da urbanização turística: 

 
 
A urbanização turística coloca as cidades no mercado de paisagens 
naturais e artificiais. Algumas cidades chegam a redefinir toda sua vida 
econômica em função do desenvolvimento turístico, reorganizando-se para 
produzir paisagens atrativas para o consumo e para o lazer (LUCHIARI, 
1998, p. 17). 
 
 

Sendo assim, a urbanização turística é vista como fator de reorganização 

espacial, estando inserida nas modificações do espaço urbano, seguindo o contexto 

do sistema econômico capitalista, que, na busca pela valorização do capital, força a 

reorganização espacial dos lugares, na medida em que espaços defasados perdem 

sentido na lógica de acumulação primitiva. 

No Brasil, a relação do capitalismo com a produção dos espaços urbanos 

ocorre, inicialmente devido à extensão territorial que permitiu ao expansionismo da 

urbanidade ao longo do país, atingindo o seu centro econômico (região Sudeste) e 

também a periferia. Em um segundo momento, iniciado em meados da década de 

1990, e vigorando até hoje, observa-se a requalificação de espaços com estruturas 

já influenciados pela lógica capitalista. Nas palavras de César Ricardo Santos,  

nesse momento 

 
 
Outras formas para a resolução de problemas pertinentes aos mecanismos 
de acumulação (capitalista) podem ser vislumbrados a partir de uma 
reordenação espacial de territórios já plenamente envolvidos e produzidos 
segundo uma lógica capitalista de reprodução do valor (SANTOS, 2008, p. 
31). 
 
 

O espaço urbano, por consequência, passa a ser explorado por novas formas 

para a reprodução do capital, impondo assim, a reordenação de lugares já providos 

com a lógica capitalista. A influência desta lógica gera novos acontecimentos de 

acordo com César Ricardo Santos 
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A renovação urbana, os projetos de revitalização dos centros e a 
gentrificação serão as formas através das quais espaços urbanos, 
previamente capitalistas serão reinseridos numa nova dinâmica de 
acumulação (SANTOS, 2008, p. 39). 
 
 

Para alcançar a importância da turistificação, como atual fonte atuante na 

nova dinâmica de acumulação, na próxima seção relata-se o histórico dos processos 

de reestruturação urbana, com enfoque no atual momento, no qual o turismo urbano 

desempenha um importante papel na reinvenção dos lugares.  

 

3.3.1  Processos de Reestruturação Urbana  

 

Nos processos de recuperação urbana, a maioria dos autores (SANTOS; 

2008, DUARTE; 2005, VARGAS; CASTILHO, 2009)  que discorrem sobre as 

práticas de revalorização do capital por meio da reorganização espacial, tratam as 

áreas centrais degradadas como as principais localidades afetadas por essas 

práticas de desvalorização e subsequente valorização.  

As intervenções urbanas, responsáveis principalmente pela reorganização 

das áreas centrais nas grandes cidades, possuem três fases distintas (VARGAS; 

2006): a fase de Renovação Urbana (1950-1970), a fase de Preservação Urbana 

(1970-1990) e a fase atual, da Reinvenção Urbana (1980-atualidade). 

A maioria dos termos referente à adequação do espaço urbano é baseada em 

palavras utilizadas na medicina urbana, iniciada pela preocupação com as doenças 

epidêmicas na Europa do século 18, quando foi utilizada para diminuir "os efeitos do 

meio ambiente no organismo urbano" (VASCONCELLOS; MELLO, 2008, p. 56). 

Antes da primeira fase, ocorreram algumas ações anteriores à metade do 

século 20. No mandato do prefeito Pereira Passos, as intervenções urbanas visavam 

principalmente o embelezamento, a modernização e a higienização da cidade do Rio 

de Janeiro. Essas ações, entretanto, buscavam no geral a expansão urbana, ao 

contrário da primeira fase de intervenção, que agiam “para recuperá-las [as cidades] 

de um processo de deterioração” (COSTA, 2011, p. 31). 

A primeira fase, da Renovação Urbana, foi compreendida entre os anos de 

1950-1970, e nesse período, “o processo de intervenção em áreas urbanas assumiu 

a preferência pelo novo” (VARGAS; CASTILHO, 2009, p.7). Segundo Ronaldo 

Duarte (2005, s/p), o termo renovação urbana “denomina o processo de substituição 
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das formas urbanas existentes e sua substituição por outras modernas.” Era então 

necessária a modernização dos espaços públicos, causando a demolição nas áreas 

centrais: 

 
 
Os agente imobiliários e os interessados em programas habitacionais para a 
população de baixa renda colocaram em prática um outro projeto que 
resultou em um processo de “desfavelização” das áreas centrais, por meio 
da demolição da habitação subnormal (VARGAS; CASTILHO, 2009, p. 10). 
 
 

Esta forma de intervenção influenciou diretamente na evolução urbana das 

grandes metrópoles, pois os efeitos gerados por ela se referem ao processo de 

gentrificação (ou enobrecimento) do espaço. O aumento das remoções, locomoções 

para a vinda do moderno, do novo eram recorrentes nesta época.  

 
 
A gentrificação é, por definição, um processo de “filtragem social” da cidade. 
Vem desencadear um processo de recomposição social importante em 
bairros antigos das cidades [...]. Correspondendo à recomposição (e 
substituição) social desses espaços – tradicionalmente da classe 
operária/popular – e à sua transformação em bairros de classes média, 
média-alta [...] (SMITH; LEFEBVRE, 1984 apud MENDES, 2010, p. 23). 
 
 

A preservação urbana observada entre os anos de 1970-1990 foi uma 

negação ao modernismo defendido pelo movimento anterior. O seu formato opera 

na reunião espacial entre o consumismo e os patrimônios históricos conforme 

estabelecido por Vargas e Castilho: 

 
 
Esta nova fase privilegia a preservação urbana, ao incorporar os edifícios 
históricos nos projetos de reestruturação das atividades no centro, 
abrangendo as práticas tradicionais de comércio e serviços ali existentes 
(VARGAS; CASTILHO, 2009, p.17). 
 
 

A preservação dos centros urbanos usava os elementos da identidade, da 

memória e da afetividade como “pano de fundo das intervenções urbanas” 

(VARGAS; CASTILHO, 2009, p.19), servindo para o aumento da atração aos 

centros, agora com a presença de projetos arquitetônicos, que misturavam os usos 

(comércio, turismo, lazer, arte e etc.) 

A fase da Reinvenção urbana teve início de da década de 1980, ela é 

caracterizada pela "a homogeneidade da sociedade industrial que fora substituída 

por uma imensa diversidade de estilos de vida, na qual se apresentam grupos de 
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todos os tipos [...]" (VARGAS, 2008, p. 31), forçando a diversificação da oferta 

possibilitados pela o uso dos avançados meios de comunicação. 

Nesse período, a estratégia em relação à intervenção urbana, é mais difusa, 

pois segundo Vargas " intervir no espaço urbano,[...] torna-se uma ação mais ampla. 

Outras áreas urbanas deprimidas passam a ser focalizadas, além das regiões 

centrais, como aquelas decorrentes da obsolescência das estruturas industriais, 

portuárias, orlas ferroviárias etc" (2008, p. 33). 

A cidade vira uma empresa a ser gerida, e em cada parte do território, tem-se 

uma nova oportunidade para a criação de um lugar para ser vendido, por meio da 

divulgação gerida pelo uso do city marketing, contando ainda, com o apoio maciço 

do governantes em busca de visibilidade política através da construção de grandes 

projetos urbanísticos. 

O começo conceitual desse tipo de intervenção deu-se com o Jogos 

Olímpicos de 1992 em Barcelona, quando implantaram-se uma série de medidas 

que visavam a valorização de paisagens naturais, o aumento da ofertas de serviços 

públicos e do comércio, e uma maior integração com áreas já qualificadas. 

Segundo Vargas e Castilho (2008, p. 44) "áreas fortemente desvalorizadas 

vêm a ser alvo das atenções do poder público, que se alia ao capital imobiliário, 

iniciando dessa forma uma reconquista daquele espaço". Essa desvalorização 

estaria relacionada à forma dos usos antigos, pois não estariam contribuindo para 

uma maior reprodução do capital. 

De uma forma mais geral, ocorre simultaneamente uma gama de processos 

no espaço urbano, dependendo mais da forma de intervir dos grupos que controlam 

as decisões sobre as áreas de interesse político ou econômico. 

Reestruturar e refuncionalizar são processos habituais no que tange à recente 

transformação espacial das cidades, muito devido à lógica de acumulação 

capitalista, resignificando os usos e alterando as formas. Os processos em questão 

apresentam diferenças no momento em que  

 
 
reestruturar o substrato espacial implica modificar as formas espaciais, a 
própria materialidade; enquanto, refuncionalizar o substrato significa 
conceber novos usos para formas espaciais preexistentes. [...] Portanto, o 
processo de refuncionalizar tende a estar inserido na totalidade de uma 
reestruturação espacial (SOUZA, 2006, p. 525 apud GOMES, 2009, p. 53). 
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Numa corrente pós-moderna5, que diferencia os processos de intervenção 

urbana, a autora Teresa Barata Salgueiro (1998), relata a mudança da cidade 

industrial para a atual cidade pós-industrial, no qual a fragmentação e a 

diversificação do espaço ganham forças, diferenciando-se da antiga cidade, 

caracterizadas pelos espaços funcionais, homogêneos, e com uma centralidade 

forte.  

No período procedente aos anos 1970, a fragmentação ganha maior 

expressividade e os motivos que levaram a crer nisso, segundo Teresa Salgueiro 

(1998, p. 40) foram o “progresso na tecnologia dos transportes e comunicações e o 

reforço dos processos de internacionalização”.  

A consequência gerada por este contexto é o nascimento de enclaves, que 

são “implantações que introduzem uma diferença brusca em relação ao tecido”, 

resultando na “existência de rupturas entre tecidos justapostos as quais substituem a 

continuidade anterior” (SALGUEIRO, 1998, p. 41). 

Por este motivo, a continuidade presente na cidade industrial, no qual os 

espaços são complementares e considerados solidários se extinguem, dando lugar, 

à cidade fragmentada, na medida em que: 

 
 
O centro perde a especificidade regional e acolhe funções determinadas por 
processos longínquos de caráter global e a continuidade com a periferia é 
desafiada pela multiplicação das centralidades.[...] Ao mesmo tempo em 
que nas urbes se multiplicam as áreas funcionalmente equivalentes sem 
ligações hierárquicas, tendendo para uma estrutura pollcêntrica e reticulada 
(SALGUEIRO, 1998, p. 41). 
 
 

As práticas urbanas envolvidas em fragmentar a cidade, de acordo com 

Teresa Salgueiro, são a mistura de uso e o padrão aleatório. Na primeira refere-se à 

capacidade dos lugares de diversificar seus usos, diminuindo a especificação 

espacial. O segundo termo envolve ao variado uso do solo, não seguindo uma lógica 

de exploração, possibilitando qualquer lugar da cidade ser apropriado. 

O autor Gilmar Mascarenhas reforça a ideia de novas centralidades para a 

manutenção e aumento do fluxo do capital. Para ele esta fragmentação, ocorre 

também na escala estadual do Rio de Janeiro, no qual as cidades do interior com 

                                                           
5
 Na cidade pós-moderna, a própria autora ressalta o crescimento da “importância dos serviços 

(pessoais, das empresas, do turismo) e não mais da indústria no emprego, no produto, e na 
paisagem das áreas urbanas” (SALGUEIRO, 1998, p. 39). 



45 
 

apelo turístico acabam “revertendo um processo de contínua concentração 

metropolitana.” (MASCARENHAS, 2004, p. 2). Essas localidades passam a ser 

designadas como uma  

 
 
metrópole difusa que estende pelo território, na medida em que um conjunto 
de cidades de pequeno e médio porte se articulam na oferta de serviços, 
bens, equipamentos e força de trabalho (MASCARENHAS, 2004, p. 2).    
 
 

A formação de novas centralidades, segundo Mascarenhas é influenciada 

pela própria atividade turística 

 
 
O turismo e o veraneio são uma das principais práticas sociais responsáveis 
pela retomada de expressivo desempenho econômico de diversas 
localidades e regiões fluminenses, contribuindo para reverter a histórica 
tendência de concentração espacial de recursos e população na região 
metropolitana (MASCARENHAS, 2004, p. 2).   
 
 

O atual momento do histórico das intervenções urbanas e os processos mais 

habituais comprovam que essas práticas reforçam a alteração das estruturas e das 

formas urbanas, visando a reprodução do capital e o city-marketing. Nesse contexto, 

o turismo atua como uma atividade de fragmentação espacial, gerando novas 

centralidades, aumentando assim, a possibilidade de comercialização de  múltiplos 

lugares. A favela, como nova centralidade e questão de estudo do presente trabalho, 

recebe políticas públicas especiais para a adequação dentro da cidade, utilizando-se 

da mistura de usos (comércio, lazer, turismo, e transporte) para a integração com o 

resto da cidade e a comercialização no mercado. 
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4  FAVELAS DO RIO DE JANEIRO: EVOLUÇÃO E ATUALIDADE 

 

Em primeiro momento o texto explica a evolução urbana da cidade do Rio de 

Janeiro com um todo, para em seguida entrar nos recentes processos de 

reestruturação urbana e os seus possíveis efeitos nas favelas. No segundo 

momento, mostra-se o histórico da formação das favelas cariocas, sendo esse 

entendido como parte e produto da própria evolução urbana. Identificam-se também 

os projetos por meio de uma pesquisa de campo na comunidade Tavares Bastos. 

 

4.1  A EVOLUÇÃO URBANA DO RIO DE JANEIRO 

 

A evolução da cidade do Rio de Janeiro revela o caráter contraditório dos 

espaços urbanos atuais, e os efeitos gerados por esta formação espacial da cidade 

são vistos nas favelas recentemente. O Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil 

entre os anos de 1763 e 1960, sempre serviu como modelo metropolitano para o 

país, mesmo sendo uma “metrópole de núcleo hipertrofiado, concentrador da 

maioria da renda e dos recursos urbanísticos disponíveis, cercado por estratos 

urbanos periféricos cada vez mais carentes de serviços e de infra-estrutura” 

(ABREU, 2010, p. 17). 

Mauricio Abreu (2010) comenta sobre a dicotomia na estruturação urbana do 

Rio de Janeiro entre 1870 até o momento atual, mostrando a diferença econômica 

entre o centro, considerado rico, e as periferias, extremamente pobres. Em seu 

trabalho sobre A evolução urbana do Rio de Janeiro, ressalta os momentos 

históricos que transformaram a cidade do Rio, e afetam continuadamente até hoje. 

No primeiro marco divisório, ocorrido por volta de 1870, o autor expõe que 

antes dessa data, as relações produtivas eram baseadas na escravidão e as classes 

sociais conviviam em conjunto, sendo que a elite local diferenciava “do restante da 

população mais pela forma-aparência de suas residências do que pela localização 

das mesmas” (ABREU, 2010, p. 35). 

Depois desse marco, fatos como a vinda da Família Real e a consequente 

existência de novas necessidades, alteraram o espaço urbano do Rio de Janeiro: as 

freguesias no Centro serviam como espaço para “residência preferencial das classes 

dirigentes” (ABREU, 2010, p. 37), e as demais freguesias “eram, então, 

predominantemente rurais” (ABREU, 2010, p. 37). 
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Com o crescimento populacional e o espalhamento de novas freguesias pela 

cidade, o transporte público começava a ser criado, muito devido à “ação do poder 

público, que abria e conservava as estradas e caminhos que demandavam os 

arrabaldes da cidade, as classes de renda mais alta, as únicas com poder de 

mobilidade” (ABREU, 2010, p. 37). Ao mesmo tempo, “uma população sem poder de 

mobilidade, trabalhadores livres e escravos de ganho que precisavam estar 

próximos ao centro, onde o trabalho era buscado diariamente” (ABREU, 2010, p. 37-

38). Para o autor em questão, esse período ficou marcado pela 

 
 
expansão acelerada da malha urbana, como também a etapa inicial de um 
processo em que esta expansão passa a ser determinada, principalmente, 
pelas necessidades de reprodução de certas unidades do capital, tanto 
nacional como estrangeiro (ABREU, 2007, p. 43). 
 
 

O transporte teve um papel indutor nas transformações urbanas da cidade. A 

introdução dos bondes foi um importante motivo para criação e urbanização de 

freguesias na zona sul da cidade, levando para estas localidades, as classes 

abastadas,  influenciadas pela “difusão da ideologia que associava o estilo de vida 

"moderno” à localização residencial à beira mar” (ABREU, 2010, p. 47). Em 

contraponto, no centro do Rio, começavam a ser reconhecidos os cortiços, que 

serviam de moradia para pessoas que precisavam estar próximos da oferta de 

qualquer trabalho. 

Outro meio de transporte importante foi o trem, primordial para o nascimento 

de freguesias suburbanas, zonas mais afastadas do centro, no qual o aumento 

populacional foi gerado ao redor das estações deste meio de transporte. 

A primeira década do século XX ficou marcada pelo começo da modernidade 

no Brasil. O Rio de Janeiro, segundo Tomé (2008), teria que ser o espaço de 

vanguarda da modernidade, pois era o local com maior visibilidade do país no 

exterior, e essa entrada para o mundo moderno seria mediante o uso da razão e da 

ciência. 

A figura principal nesta época seria o então prefeito Pereira Passos, 

responsável pela reforma urbana que receberia o mesmo nome. Esse 

remodelamento da cidade teria como propósito o embelezamento da cidade,  

mudando a imagem de cidade colonial para cidade moderna, servindo para colocar 

o Rio de Janeiro dentro do contexto internacional. Fator este que contribuiu para a 
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destruição de cortiços no centro do Rio, e a migração da população mais pobre para 

áreas mais afastadas. 

O Plano Agache, concluído em 1930, porém nunca implementado, conforme 

Abreu (1997) propunha uma forma de assegurar a separação espacial das classes 

sociais, sendo o mesmo o “primeiro documento oficial a tratar explicitamente dessa 

nova forma de habitação popular, que então se proliferava na cidade” (ABREU, 

2010, p. 87). O documento se referia ao crescimento das favelas, sendo a esta 

negada “a permanência nas áreas nobres da cidade” (ABREU, 2010, p. 88). 

O motivo da proximidade dos antigos cortiços com o Centro seria pela 

presença de fontes de emprego na localidade. A favela, que se proliferava, também 

tentava se estabelecer em locais com oferta de emprego, porém em áreas mais 

diversificadas (Zona Sul, Centro), devido à crescente industrialização em grande 

parte da cidade. Os terrenos ocupados pelas favelas apresentavam “dificuldades à 

promoção imobiliária organizada (morros íngremes, mangues, margens inundáveis 

de rios)” (ABREU, 2010, p. 17). 

Em geral, entre os anos de 1930 e 1960, observou-se a consolidação da 

burguesia industrial, num país que era considerado essencialmente agrário. O 

Estado, por sua vez, contribuiu bastante para essa transformação, ajudando na 

reprodução do capital. O crescimento populacional atingiu todas as partes da cidade, 

tanto o subúrbio quanto a Zona Sul, sendo que “a década de 1940 foi o período de 

maior proliferação de favelas no Rio de Janeiro” (ABREU, 2010, p. 106). 

No contexto de urbanização acelerada em consequência do crescimento 

populacional, o Rio de Janeiro voltava suas ações para o embelezamento da cidade, 

para que então entrasse no cenário internacional, e segundo o autor Tomé (2008) 

este período de maior visibilidade ocorreu:  

 
 
Durantes as décadas que sucederam a primeira metade do século XX, 
muita coisa mudou, e para melhor, tornando o Rio de Janeiro uma cidade 
turística, com elevado grau de atrações que misturavam natureza e 
monumentos [...] (TOMÉ, 2008, p. 137).  
 
 

Apesar da atratividade crescente, no período da ditadura militar, iniciado em 

1964, intensificou-se o processo de concentração de renda e a desigualdade social 

era sentida no espaço carioca. O melhor exemplo disso é a individualização dos 

transportes, com os moradores da Zona sul utilizando-se do carro particular para 
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locomover-se até o Centro por ser um local de fonte de emprego. Para isto, o 

Estado, através de suas ações, em conjunto com o capital privado, priorizou os 

investimentos na  

 
 
abertura de estradas, pavimentação, iluminação pública, instalação de infra-
estrutura, em detrimento de investimentos mais urgentes e mais 
necessários que poderiam ser realizados nas zonas suburbanas da cidade 
ou na periferia metropolitana (ABREU, 2010, p. 135). 
 
 

Em grande parte, a política econômica do Estado legitimou, e até hoje faz, 

ações voltadas para algumas partes das cidades, nas quais, a reprodução do capital 

é maior (ABREU, 1997), e os benefícios dos investimentos são mais direcionados 

para o aumento da atratividade turística e do embelezamento e reestruturação de 

áreas abastadas (Zona Sul e o Centro), e por consequência, o aumento da 

segregação espacial e da desigualdade social em outras localidades. 

 

4.2  RECENTES PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO URBANA DA CIDADE E A 
TURISTIFICAÇÃO 

 

Os processos que miram a transformação urbana do Rio de Janeiro, no inicio 

do século XXI, são caracterizados principalmente pela troca do modelo de 

planejamento urbano tradicional para o planejamento estratégico, de cunho 

neoliberal. Essa mudança é descrita por Vainer: 

 
 
No lugar do planejamento moderno, compreensivo, fortemente marcado por 
uma ação diretiva do estado, expressa, entre outros elementos, nos 
zoneamentos e nos planos diretores, um planejamento competitivo, que se 
pretende flexível, amigável ao mercado (market friendly) e orientado pelo e 
para o mercado (market oriented) (VAINER, 2011, p. 3). 
 
  

O reconhecimento desta nova fase de intervenções, orientada principalmente 

pelas forças do mercado, nortea os atuais processos urbanos. No mandato do 

prefeito César Maia (2005-2008), prefeito pioneiro nesse tipo de prática em 

mandatos anteriores (VAINER, 2011), realizou inúmeras ações voltadas 

principalmente para adequação da cidade ao Pan-Americanos de 2007. 

Conforme ressalta Edson Miagusko (2011), os Jogos Pan-Americanos foram 

um momento-chave, até mesmo um teste, para desencadear processos urbanos que 

pudessem demonstrar condições para a implementação de grandes eventos. Os 
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efeitos segundo o autor podem ser separados em duas questões, a primeira é sobre 

a “concepção de políticas urbanas definidas a partir do modelo do planejamento 

estratégico, do marketing urbano e do entrelaçamento entre público e privado” 

(MIAGUSKO, 2011, p. 9). A segunda questão se refere ao legado social que não foi 

deixado, aprofundando efeitos negativos por causa das “remoções, do não 

cumprimento das metas sociais até subutilização ou não utilização de equipamentos 

esportivos” (MIAGUSKO, 2011, p. 9). 

O prefeito Eduardo Paes, começou seu primeiro mandato em 2009 sendo 

reeleito para o seu segundo mandato consecutivo (2012-2015). Na sua segunda 

administração, ele manteve o Plano Estratégico do Rio de Janeiro já implementado 

no mandato anterior, documento é responsável pelas ações prioritárias a serem 

executadas pela prefeitura. 

O que se percebe é um plano baseado em ferramentas administrativas 

(indicadores de desempenho, metas, estratégias), no qual até as necessidades 

básicas são divididas em áreas prioritárias, sendo a área da saúde a principal 

prioridade, muito devido aos péssimos índices do Estado. As prioridades em ordem 

crescente são, começando em primeiro pela saúde já referida, depois pela 

“educação; transportes; habitação e urbanização; ordem pública e conservação; 

gestão e finanças públicas; meio ambiente e sustentabilidade; desenvolvimento 

econômico;  cultura; e desenvolvimento social” (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 21). 

Alguns elementos presentes no Plano, relacionam diretamente com a 

reestruturação urbana das favelas e a turistificação. Na 4ª prioridade, está situada a 

área da habitação e urbanização. Nela, o programa Morar Carioca e o projeto UPP 

Social receberam atenção especial, pois o primeiro tem por objetivo a reestruturação 

urbana da favela, a regularização fundiária, e a segunda ação governamental 

trabalha mais no sentido de efetivar a integração da comunidade com a cidade, 

assegurando assim o processo de pacificação. 

Outro processo reconhecido é a revalorização do centro, por meio do 

programa Porto Maravilha, que busca a requalificação das áreas degradadas da 

Zona Portuária do Rio de Janeiro. Os resultados esperados pela prefeitura são 

“atração de novos moradores e empresas para a região; valorização do patrimônio 

histórico e cultural e incremento do turismo na região” (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 

118).  
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Além de recriar a imagem do Centro para a recepção dos turistas 

internacionais, outras estratégias também tentam alavancar o potencial turístico 

carioca. O principal exemplo disso está presente na área de Desenvolvimento 

econômico, considerada a 8ª prioridade, é a tentativa em criar slogans do Rio de 

Janeiro que trabalham com imagens-sínteses. Essas imagens buscam aumentar a 

competitividade, em iniciativas estratégias como “Rio Ambiente de Negócios, Rio 

Capital da Energia, Rio Capital do Turismo, Rio Capital da Indústria Criativa” (RIO 

DE JANEIRO, 2012, p. 43). 

Na iniciativa Rio Capital do Turismo, o objetivo é tornar o Rio de Janeiro a 

capital global do turismo. Para tanto as iniciativas precisam passar pela melhoria do 

aspecto da cidade e da promoção por meio do city-marketing nos seguintes vetores 

 
 
(i) Melhoria do ambiente da cidade para o turismo: investimentos na 
infraestrutura de apoio ao turismo (hospitalidade, serviços, sinalização, 
informação, postos de atendimento) e fomento à atividade turística 
(consolidação do calendário de eventos carioca, lançamento da Incubadora 
Carioca de Turismo), realização de PPP para construção de centro de 
convenções na Zona Portuária. 
(ii) Realização de campanhas de promoção da cidade: participação em 
feiras e eventos nacionais e internacionais, realização de campanhas na TV 
no exterior, investimento em material promocional,pesquisa e no projeto 
“Rio Loves You”, realização da Casa Brasil, durante as Olimpíadas de 
Londres em 2012. (RIO DE JANEIRO,2012, p. 188-189) 
 
 

Neste contexto de melhorias e divulgação da cidade, a segurança adquire um 

elemento estratégico para a cidade, pois o Plano afirma que “o sucesso no combate 

à violência e os novos investimentos em infraestrutura contribuíram para o aumento 

da competitividade em relação a outras capitais brasileiras.” (RIO DE 

JANEIRO,2012, p. 180), reforçando dessa forma a “percepção positiva entre o 

empresariado com relação às oportunidades de desenvolvimento da cidade” (RIO 

DE JANEIRO,2012, p. 180). 

A recente reestruturação urbana estimulada pelo Plano Estratégico impacta 

toda a cidade, no momento em que seus objetivos visam a integração; o aumento da 

competitividade; o turismo como fator de crescimento, e a segurança como direito 

primordial para o desenvolvimento social e humano. 

Neste contexto, as favelas, agora pacificadas, aumentam a probabilidade de 

serem reinseridas nos processos de integração com a cidade e também com o 

recente processo de turistificação, alterando assim não só o cotidiano nas 
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comunidades, mas também as funções: do novo espaço turistificado e dos 

moradores locais. Na próxima seção, identifica-se a origem das favelas, e a sua 

formação por meio das principais ações do Estado. 

 

4.3  A ORIGEM E O HISTÓRICO DA FAVELA DO RIO DE JANEIRO 

 

Na obra Sobrados e Mocambos (1936) de Gilberto Freyre é identificado a 

mudança do patriarcado rural e escravagista na sociedade brasileira para regiões 

urbanas, trazendo com ela o nascimento de novas relações sociais ora antagônicas 

ora na busca de equilíbrio se comparados com a fase das casas-grandes e 

senzalas. O autor Da Matta retrata essa mudança social: 

 
 
aquela acomodação (casa-grande) quebrou-se e novas relações de 
subordinação, novas distâncias sociais, começaram a desenvolver-se entre 
o rico e o pobre, entre o branco e a gente de cor, entre a casa-grande e a 
casa pequena (DA MATTA, 2003, p. 31). 
 
 

A formação das favelas cariocas se deve a essa distância social percebida 

entre os moradores do cortiço e esta nova elite representada pelos “profissionais 

ligados à imprensa, literatura, engenharia, medicina, ao direito e à filantropia  que 

passam a descrever e propor medidas de combate à pobreza e à 

miséria.”(VALLADARES, 2005, p. 24) 

 
 
No Rio de Janeiro, assim como na Europa, os primeiros interessados em 
esmiuçar a cena urbana e seus personagens populares voltaram sua 
atenção para o cortiço, considerado no século XIX como o locus da 
pobreza, espaço onde residiam alguns trabalhadores e se concentravam, 
em grande número, vadios e malandros, a chamada “classe perigosa 
(VALLADARES, 2005, p. 24). 
 
 

As políticas públicas se relacionavam com a favela do seguinte modo “ora 

pretendiam removê-las, ora visavam urbanizá-las (às vezes as duas coisas), 

dependendo do cenário político, da imagem da favela e dos interesses dominantes 

na sociedade brasileira.” (SOUZA, 2011, p. 3). 

A remoção populacional em prol do “embelezamento” do centro da cidade do 

Rio de Janeiro ficou conhecida na época de 1902-1906 com o nome de Reforma 

Pereira Passos, foi um fator impulsionador na destruição dos cortiços existentes na 

zona central da cidade.  
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A preocupação com a saúde também era um fator de uso da violência pelo 

Estado, no episódio chamado Revolta da Vacina, a população tinha que aceitar a 

campanha de vacinação obrigatória, fato que gerou conflitos e manifestações. 

 
 
Percebido como o espaço, por excelência, do contágio das doenças e do 
vício, sua denúncia e condenação pelo discurso médico-higienista foram 
seguidas por medidas administrativas: primeiro, uma legislação proibindo a 
construção de novos cortiços no Rio; em seguida, uma verdadeira “guerra” 
que resultou na destruição do maior de todos, o “Cabeça de Porco”; [...] 
(VALLADARES, 2005, p. 24). 
 
 

O termo favela começou a ser bastante usado depois da década de 1920 e 

teve origem atrelada ao Morro da Favella, atualmente conhecido como Morro da 

Providência. Esse morro, inicialmente foi ocupado pelos ex-combatentes da Guerra 

de Canudos “que ali se instalaram para pressionar o Ministério da Guerra a lhes 

pagar os soldos devidos” (VALLADARES, 2000, p. 7). 

A localização e o povoado de Canudos, tema na literatura de Euclides da 

Cunha, influenciaram os jornalistas cariocas a um nível de estranhamento com a 

existência das favelas. De acordo com a autora (VALLADARES, 2000) no livro Os 

sertões, a história do povoado serviu para a comparação com os recentes 

moradores dos cortiços no que tange a topografia dos morros, ao comportamento 

dos moradores, ao senso de comunidade. Portanto, o sertão e a favela são 

percebidos como um “espaço de resistência” (VALLADARES, 2000, p. 12). 

O crescimento espacial das favelas acompanhava a preocupação dos setores 

ligado à saúde e ao urbanismo. Portanto, as favelas, eram vistas como um grande 

entrave para a racionalidade técnica buscada pelos profissionais ligados à 

engenharia e à medicina. Com esta representação, a favela foi se transformando em 

um problema para o desenvolvimento da cidade, sendo considerado um “mal 

contagioso a ser combatido” (VALLADARES, 2005, p. 47). 

A intervenção do poder público veio em consequência dessa crescente 

preocupação de que a favela era um problema a ser administrado. A pergunta “O 

que fazer com a favela?” seria a maior indagação do inicio do século XX, e neste 

período ficaram representadas as formas que as medidas políticas atingiriam as 

favelas. 

No período histórico conhecido como Estado Novo (1937-1945), a figura 

máxima foi Getúlio Vargas, conhecido como “pai dos pobres”, implementou uma 
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política cunhada no populismo e no assistencialismo. Nas favelas do Rio de Janeiro, 

essa característica não foi diferente, devido à presença de assistentes sociais que 

“funcionavam como a mão direita da administração municipal na gestão da pobreza: 

entre a proteção social e o controle dos pobres.”(VALLADARES, 2000, p. 21). 

A preocupação estética da cidade ficou presente no Plano Agache, e também 

se manteve no Código de Obras de 1937, “atribuindo à Prefeitura a responsabilidade 

de providenciar a extinção das favelas e a criação de “núcleos de habitação de tipo 

mínimo” para substituí-las [...]” (VALLADARES, 2000, p. 19). 

O autoritarismo presente no Código demonstrou a consolidação da favela na 

paisagem carioca como parte da estrutura da cidade mesmo que de forma 

marginalizada. Os artigos do Código de Obras perduraram até 1970 e revelou-se um  

vácuo jurídico no qual “legitimava a falta de investimentos públicos nestes espaços” 

(GONÇALVES, 2007, p. 1). 

Criado em 1941, o programa Parque Proletários, baseou-se na  construção de 

moradias; segundo Valladares, (2005) essa política, tem a mesma postura higienista 

e estética do Planos Agache e de Mattos Pimenta, a sua diferença está no 

reconhecimento da “existência da favela e da necessidade de melhorar as condições 

de vida, [...] contrariando a solução única de destruição [...]” (VALLADARES, 2005, 

p. 52) . 

Este programa nasce influenciado pelo o aumento dos estudos mais 

sistemáticos sobre a favela do Rio de Janeiro. Com o maior conhecimento sobre a 

favela era possível um maior controle, possibilitando a prática de clientelismo: 

 
 
O objetivo era também dar assistência e educar os habitantes para que eles 
próprios modificassem as suas práticas, adequando-se a um novo modo de 
vida capaz de garantir sua saúde física e moral (VALLADARES, 2005, p. 
62).  
 
 

Os organismos públicos começaram também a produzir dados oficiais sobre a 

favela, por meio do Recenseamento das Favelas do Rio de 1949 e do 

Recenseamento Geral de 1950. O primeiro, realizado pela Prefeitura do Rio, 

ajudaria na formação de múltiplas interpretações sobre os moradores da favela. O 

segundo recenseamento, produzido pelo IBGE com a direção de Alberto Passos 

Guimarães, trouxe uma análise pertinente para a categorização das favelas, além de 

contribuir para a formação de políticas adaptadas para este local.  
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De maneira geral, o período da Era Vargas até 1964 teve característica 

essencialmente populista, do maior reconhecimento sobre as favelas através de 

estudos acadêmicos e recenseamento por parte do Estado e instituições religiosas. 

De acordo com Abreu (2010), esta época, em seu inicio, ocorre a coalizão política de 

muitas classes sociais, e não tendo um grupo dominante na política. Porém, do ano 

de 1945 até 1964, a burguesia industrial e financeira ganhavam cada vez mais 

representatividade econômica e política. 

O viés remocionista ganha mais força com a chegada do período ditatorial 

que transitou do Golpe de 1964 até o ano de 1985. Na política urbana “prevaleceu a 

política de remoção realizada de forma autoritária pela Coordenação de Habitação 

de Interesse Social da área Metropolitana do Grande Rio- (CHISAM)” (GOMES, 

2005, s/p). 

Nesta época, o crescimento urbano é visivelmente acentuado (VALLADARES, 

2005; ABREU, 2010). Diferentes aspectos das cidades interagiam como o 

crescimento populacional; a alta industrialização nas metrópoles; a migração pela 

procura de emprego; a desigualdade social, influenciando diretamente na “pobreza 

urbana que acompanha esse crescimento e se impõe como questão social” 

(VALLADARES, 2005, p. 119) Tornando-se um importante tema que serviria para a 

reflexão de todos os envolvidos com a questão social das favelas.  

O fim desta época marca o inicio de uma nova concepção urbana sobre a 

favela. A favela não é mais removida ou realocada pelas políticas, tendo então, a 

urbanização e a regularização, como forma de inseri-la dentro do contexto da 

cidade. Os principais envolvidos nessa luta, em primeira instância, foram os próprios 

moradores por meio das “associações de moradores e da Federação das 

Associações de Favelas do Estado da Guanabara (FAFEG)” (BRUM, 2013, p. 187) 

que lutavam contra a remoção, e o Plano Diretor da cidade do Rio, que foi uma 

“exigência da Constituição de 1988” (BRUM, 2013, p. 192) 

A contradição marca a década de 1990, a violência cotidiana é representada 

entre os policiais e os traficantes responsáveis pela venda de drogas, ao mesmo 

tempo, as políticas voltavam-se para medidas de urbanização e integração com as 

favelas ao resto da cidade. 

Além das remoções, a repressão policial era um fator crucial como símbolo da 

política de segurança desenvolvida para as favelas, o que gerava ainda mais 
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violência pelo conflito com narcotraficantes, que por sua vez, lucravam com o 

rentável mercado de drogas. 

Segundo o autor Patrick Ashcroft, a violência exercida pela repressão policial 

foi um legado do regime militar que “havia transformado a Polícia Militar em uma 

força treinada em um modelo de policiamento de guerra, com leis e direitos dos 

cidadãos em grande parte ignorados.” (ASHCROFT, 2014). Segundo este mesmo 

autor, mesmo com o fim do período militar, os números da violência só aumentaram, 

pois 

 
 
Com a queda da ditadura esperava-se que a violência que marcou essa 
época diminuiria. No entanto, paradoxalmente, os seguintes 25 anos foram 
alguns dos mais brutais da história do Brasil. Entre 1991 e 2007 ocorreram 
uma média de 6.826 homicídios por ano apenas no estado do Rio de 
Janeiro, valores comparáveis com as áreas urbanas dos países em guerra 
civil (ASHCROFT, 2014, s/p). 
 
 

O projeto Favela-Bairro, criado na gestão do prefeito César Maia, 

implementado em 1994, como parte da política habitacional, representou uma nova 

forma de tratamento à realidade dos problemas, pois ao menos no discurso, ele 

visava integração da favela à cidade, tendo no Plano Diretor sancionado em 1992, a 

sua base. O objetivo do Favela-Bairro era 

 
 
construir ou complementar a estrutura urbana principal ( saneamento e 
democratização de acessos) das favelas consolidadas e oferecer condições 
sociais e ambientais de transformação e integração da favela como bairro 
da cidade, visando atender as favelas de médio porte (entre 500 e 2500 
domicílios) (MENDES, 2006, p. 117). 
 
 

A história do policiamento comunitário também começa no inicio da década 

de 1990, tendo na figura do Coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira, o principal 

idealista dessa nova forma de política de segurança pública. O projeto na época 

conhecido como Grupamento de Aplicação Prático-Escolar (GAPE), “visava ser um 

laboratório de práticas comunitárias de policiamento” (ALBERNAZ et ali , 2007, p. 

40) No livro “Sonho de uma polícia cidadã” de 2010, em homenagem ao Coronel 

Cerqueira, as 

 
 
propostas executadas entre 1991 e 1994 [são] um precioso ponto de partida 
para a construção de projetos inclusivos e participativos na gestão dos 
problemas de segurança (LEAL; PEREIRA; MUNTEAL, 2010, p. 33). 
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Uma outra proposta foi o Grupo de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE), 

iniciado no ano 2000. Tendo como base no próprio GAPE, o programa tinha como 

objetivo “exercer o papel de principal agente regulador das dinâmicas comunitárias, 

atuando como uma espécie de intendência geral” (ALBERNAZ et ali , 2007, p. 40) 

Mostra-se atualmente que as principais políticas públicas para as favelas, são 

ocupadas do tema segurança pública, pois é ela acaba permitindo a entrada de 

outras políticas, e portanto capaz de transformar a favela por meio da reestruturação 

urbana. 

 

4.4  A ATUALIDADE NAS FAVELAS 

 

O policiamento comunitário, portanto, é hoje uma política de segurança que 

altera o cotidiano das comunidades, o progama atual começou em 2008 através da 

UPP, ganhando um novo direcionamento e uma maior visibilidade. Não é o objetivo 

do texto entrar na discussão de qual projeto (UPP ou GPAE) foi o mais eficaz, mas 

sim demonstrar como o atual processo de pacificação imprime novas 

transformações no cotidiano das favelas, e também alavanca o recente processo de 

turistificação nessas localidades.  

Integrado ao processo de pacificação, o projeto UPP Social,  trabalha a partir 

de várias ações voltadas  “para a integração plena das áreas pacificadas à malha de 

serviços públicos e ao cotidiano da cidade como um todo.” (RIO DE JANEIRO, 2012, 

p. 114) Portanto, no Plano Estratégico, garante-se por meio da UPP Social, num 

segundo momento, a melhoria do padrão dos serviços públicos ofertados dentro da 

comunidade. 

A entrada de turistas e visitantes e a consequente relação destes com os 

moradores aconteceria em primeira circunstância na efetivação do processo de 

pacificação, importante fator para o alanvacamento da integração das comunidades 

com o resto da cidade, e posteriormente aconteceria a turistificação do local.  

Porém, o processo de turistificação em favelas aconteceu já no inicio da 

década de 1990, antes mesmo da pacificação, especificamente no evento RIO-92, 

segundo Freire-Medeiros (2009) mesmo que as autoridades desejavam evitar o 

contato dos turistas com as favelas durante o evento, o olhar estrangeiro fitou 
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espontaneamente sobre a Rocinha, favela hoje reconhecida pelo turismo e seus 

operadores (jipes, favela tours, agências). 

Utilizando-se dos textos jornalísticos, o turismo em favelas ganha novos 

contextos, e isso só evidencia o aumento da importância do tema, no qual abrange 

dezenas de favelas. Sob o título de “Mais da metade dos turistas quer conhecer 

favelas do Rio”, veiculado  no O Globo do dia 21/01/20136, a matéria comenta 

algumas questões sobre a pesquisa realizada Fundação Getulio Vargas (FGV) a 

pedido do Ministério do Turismo, o resultado demonstra uma maior curiosidade do 

turista doméstico em conhecer a favela se comparado ao turista estrangeiro, o que 

de fato gerou uma surpresa. 

Com o título de “Teleférico do Complexo do Alemão entra para a rota 

turística”, a matéria exibida em 15/01/20127 pelo O Globo, mostra o roteiro turístico 

depois da pacificação, os atrativos incluem além do passeio do teleférico são a Rota 

do BOPE, caminhada dentro da comunidade, e lanche. 

No Vidigal, comunidade localizada na Zona Sul, a gentrificação e a criação de 

novos usos (hostel, clube de jazz, bares, e restaurantes) são mencionadas na 

matéria do dia 18/05/20138 do O Globo, nela é evidenciado a mudança do perfil e 

renda do morador pós UPP, e cada vez mais o aumento de atividades ligadas ao 

turismo. 

Pertencente ao bairro Botafogo, a comunidade Santa Marta foi a primeira 

ganhar UPP no ano de 2008, e no ano de 1996 ela ganhou exposição internacional 

com a gravação do clipe do Michael Jackson dentro da favela. A matéria “Sim, elas 

ligam para a favela” do dia 29/03/20149, demonstra a adaptação das moradoras 

frente à demanda turística, com o apoio da oficina de empreendedorismo do 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). 

No seu livro “O gringo na laje”, Bianca Freire-Medeiros (2005) discute 

principalmente a complexa relação entre o turismo e as favelas, com vista aos atores 

sociais envolvidos. O ponto sensível da discussão é a ética da atividade turística, no 

qual encontram-se dicotomias entre “ [...] emoção e dinheiro, intimidade e atividade 

                                                           
6
 http://oglobo.globo.com/rio/mais-da-metade-dos-turistas-quer-conhecer-favelas-do-rio-7349831 

7
 http://oglobo.globo.com/rio/bairros/teleferico-do-complexo-do-alemao-entra-para-rota-turistica-

3663256 
8
 http://oglobo.globo.com/rio/vidigal-atrai-moradores-ilustres-ganha-status-de-favela-chique-8412639 

9
 http://oglobo.globo.com/rio/sim-elas-ligam-para-favela-santa-marta-12033477 
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econômica, lazer e pobreza, diversão e comiseração” (2005, p. 140), mas que ao 

mesmo tempo gera um “ processo social capaz de engendrar formas de 

sociabilidade que produzem efeitos ainda por reconhecer” (2005, p. 48). 

 No próximo capítulo apresenta-se através de relatos, a história na qual 

envolve as questões da segurança pública e do turismo, por meio de uma pesquisa 

de campo na comunidade Tavares Bastos. O principal objetivo é entender por meio 

de entrevistas e formulários, a opinião dos atores envolvidos sobre a percepção 

desses processos unidos de pacificação, turistificação, e reestruturação urbana da 

comunidade. 
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5  TURISTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE TAVARES BASTOS E SEUS ATORES 
SOCIAIS 

 

A comunidade Tavares Bastos está localizada no bairro do Catete, na Zona 

Sul do Rio de Janeiro. A Tavares Bastos se situa no Morro Nova Cintra, possuindo 

dois acessos, um pela rua Campo Belo, em Botafogo, é uma entrada autorizada 

somente para policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE); o outro 

acesso, o principal e para todos é feito pela rua Tavares Bastos, no bairro do Catete. 

Temos ainda no Morro, a presença da Área de Proteção Ambiental (APA) de São 

José;  a sua intenção além da preservação, é de funcionar como um “eco-limite” 

contra o crescimento horizontal da comunidade Tavares Bastos.  

 

 

Figura 1: Foto aérea da comunidade Tavares Bastos, com a sede do BOPE e a 
APA São José. 
Fonte: Adaptado de Google Earth, 2010 

 

Sua população, de acordo com dados do IBGE, em 2010 seria de “1100 

pessoas” (IBGE, 2010, p. 136), espalhados por 338 domicílios, situados como 

aglomerado subnormal. 
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Apresenta-se a seguir, junto com a história da Tavares Bastos, a visão dos 

atores sociais da Tavares Bastos sobre os processos ocorrentes na comunidade, 

por meio de entrevistas realizadas em campo com o Major Cobarge e a presidente 

da Associação de Moradores, Sra. Martha da Conceição Costa. 

A localização estratégica do local é exaltada tanto pelo Major Cobarge, 

representante do BOPE, como pela presidente da Associação de Moradores da 

Comunidade Tavares Bastos (AMCTB), Martha da Conceição Costa. Segundo a 

presidente da Associação, a comunidade Tavares Bastos 

 
 
possui uma localização estratégica no bairro com ramificações para os 
bairros: Catete, Laranjeiras, Santa Teresa, Glória e Flamengo. É próximo 
também do Palácio do Catete, ao Parque Guinle, e próximo do Palácio do 

Governo em Laranjeiras.
10

  
 
 

O nome da comunidade é originário da rua de acesso, batizada por influência 

do período republicano, com o nome do jornalista alagoano Tavares Bastos. O 

trecho inicial da rua ainda apresenta casarios antigos e é pavimentada por 

paralelepípedos. 

 

 

Figura 2: Placa identificando a Rua Tavares Bastos originando o nome da 
comunidade. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2014. 
 

                                                           
10

 Informações obtidas em entrevista concedida ao autor, em 01/04/2014. 
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O começo da ocupação remete em primeira instância ao passado 

escravagista brasileiro, em segundo a imigração de colonos, e por último pela 

chegada de migrantes nordestinos, conforme o relato da Sra. Martha: 

 
 
Os próprios escravos da família Guinle foram os primeiros moradores. E 
também foi ocupado por descendentes de italianos. Posteriormente foi 
ocupados progressivamente na década de 60 por nordestinos ( cearenses, 
paraibanos, pernambucanos, maranhenses) 
 
 

O bairro do Catete, assim como toda a região vizinha, passou por um período 

de valorização, devido à mudança das elites econômicas para estas áreas no inicio 

do século XX, como explica do Carmo: 

 
 
Embora as intervenções da reforma urbana tenham se concentrado 
basicamente na velha área central da cidade, elas tiveram um importante 
efeito na dinâmica espacial da cidade ao reafirmarem o sentido centro-sul 
como área privilegiada da expansão do tecido urbano. Os bairros dessa 
área, Catete, Santa Tereza, Flamengo, Laranjeiras, Botafogo, e mais tarde 
Copacabana, Ipanema e Leblon, tornar-se-iam gradativamente os 
endereços mais nobres da cidade, onde as classes mais ricas afixariam 
residência. A escolha de Eduardo Guinle por um terreno na encostas do 
morro Nova Cintra, em Laranjeiras, para erguer sua casa – com uma 
esplêndida vista panorâmica da Baía de Guanabara – demonstra o rumo 
que as residências das famílias abastadas da cidade tomavam: 
deslocavam-se do centro para a zona sul. (2011, p. 3) 
 
 

Nesse contexto, a passagem para a República foi um importante fator para 

transformar o Catete em um importante bairro, marcado pela modernização e 

também pela opulência das elites. Nas proximidades, o Palácio Laranjeiras indicava 

bem essa revalorização, no qual “representa o tipo de moradia urbana, francamente 

inspirada nos hôtels privés e villas franceses, de uma nova elite que ascendera 

depois de proclamada a República.” (DO CARMO, 2011, p. 5) Essas novas moradias 

eram “espaços antes operados pelos braços escravos, e naquele momento 

comandados por um numeroso séquito de empregados” (DO CARMO, 2011, p. 3). 
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Figura 3: Elementos históricos remanescente na Rua Tavares 
Bastos. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2014. 
 

A presidente da Associação de Moradores reconheceu o processo de 

remoção em localidades próximas, como no Morro do Pinto; Morro da Viúva e Morro 

do Castelo, situados no Centro e na Zona Sul. Porém, no histórico da Tavares 

Bastos, não houve casos deste tipo de ação, por ser pequena e escondida e com 

isso, a comunidade não sofreu medidas de remoção para o embelezamento da 

cidade. Porém, ela reconheceu também a omissão do poder público perante os 

problemas da comunidade, acontecendo de fato até hoje. 

 
 
Como todas as comunidades, o poder público sempre manteve pouco 
investimento. Na Tavares Bastos o esgoto foi feito em mutirão pelos 
próprios moradores em 1983. A água encanada foi feita em 1960 por meio 
de cisterna. Não tinha escola e não tem até hoje, e retirando os projetos 
sociais e culturais que a Associação de Moradores da Comunidade Tavares 
Bastos realiza, não há qualquer projeto educativo na comunidade. A rua 
Tavares Bastos e a parte de cima do morro tem seus contrastes.  
 
 

Na comunidade Tavares Bastos não foi reconhecida uma política pública que 

pudessem alterar efetivamente a qualidade de vida para melhor; somente ações 
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pontuais, principalmente em momentos de eleição para a troca de votos por favores 

individuais, fortalecendo a prática de clientelismo11.  

As ações, mesmo pontuais e isoladas, revelaram a existência de múltiplos 

atores trabalhando em prol de melhorias. Lista-se a seguir, através do comentário da 

presidente Martha, algumas iniciativas que beneficiam os moradores: 

 
 
[...] projetos na área do esporte (Projeto Zico), cultural (Projeto Ponto de 
Cultura que não teve continuidade pelo Ministério da Cultura). Temos  
vários projetos que são realizados com recursos próprios (carteirinha de 
sócio, filmagens, doações) da AMCTB que pratica o reforço escolar, a 
alfabetização de adultos, capoeira, teatro, biblioteca comunitária. O projeto 
Bernadinho de Vôlei há 5 anos atuando com recursos do Banco do Brasil, 
contando com a ajuda do Clube Hebraica.  
 
 

Não foram reconhecidas, portanto, políticas públicas integradoras específicas 

para a comunidade, somente ações pontuais. Porém, a atual política pública de 

segurança do governo Sérgio Cabral é algo para ser destacado. A implantação da 

sede do BOPE na Tavares Bastos, além de pacificar a localidade no ano 2000, 

manteve toda a estrutura física na parte mais alta da favela, servindo de base para 

treinamento para os policiais da UPP’s. A seguir, o relato do Major Cobarge12 sobre 

a história da BOPE na comunidade. 

 
 
o BOPE veio para esta área em 2000, uma questão que é interessante 
ressaltar, que até então o BOPE ele era parte do batalhão de choque, ele 
usava da infraestrutura de parte daquela unidade. Quando ocorreu o 

problema do [ônibus] 174
13

, viu- se que o BOPE necessitava além do 
treinamento, precisava de aporte logísticos e uma sede própria para que 
pudesse desenvolver seu trabalho e conseguir prestar o  devido serviço pra 
população do Rio de Janeiro. Então foi depois do [ônibus] 174 que o BOPE 
veio pra cá. Isso aqui era um projeto da década de 80 que era para ser um 
hotel, construído por contraventores que foi embargado, ficou um tempo 
abandonado, e aqui começou a ser uma fortaleza do tráfico, que exercia 
influência na comunidade da Tavares Bastos, e eles tinham controle em 
todos os espaços, em todos os acessos. 
 

 

A localização da Tavares Bastos, implica na importância estratégica que o 

lugar detém, segundo relato do Major Cobarge. O local apresenta proximidade aos 

                                                           
11

Clientelismo é a “prática política de trocar favores pessoais por votos” (AULETE, 2008, p. 225) 
12

 Informações obtidas em entrevistas concedidas ao autor, em 26/03/2014. 
13

 Conhecido como Caso 174, foi um episódio marcante na história da criminalidade do Rio de 
Janeiro, no qual o sequestrador ficou por volta de 5 horas com as vítimas no ônibus da linha 174, o 
desfecho trágico foi um tiro disparado acertando a refém. Para mais informações: 
http://www.terra.com.br/brasil/2000/06/12/098.htm. 

http://www.terra.com.br/brasil/2000/06/12/098.htm
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problemas da Zona Sul e a proximidade com o Palácio das Laranjeiras, atual 

residência do governador do Estado. 

 
 
[...] aqui nós estamos no coração da zona sul, quando for pro terraço, e 
fazer um giro no horizonte, você vai ver Flamengo, Botafogo, e aqui em 
Laranjeiras, então o tempo de resposta para os problemas aqui na Zona Sul 
é rápido, e caso queiramos ir pra Zona Norte é só atravessar o túnel, já 
estamos ali na Zona portuária e na Avenida Francisco Bicalho. Outro dado 
que é importante para ressaltar, nos estamos próximos das sedes do  
governo do Estado, do Palácio Guanabara e do Palácio Laranjeiras, era 
importante pro governo do Estado,  estrategicamente colocar forças nesta 
áreas.  
 
 

Além da pacificação, o BOPE também é responsável por projetos sociais 

dentro da comunidade como artes marciais e ginástica especial, segundo relato do 

Major Cobarge 

 
 
Nós realizamos ações, como luta para crianças (somente tendo boas notas 
da escola), o instrutor não é do BOPE, e sim um instrutor da Secretaria de 
Esporte e Lazer, que nos indicamos, que é um profissional que nós 
conhecemos. Temos uma ginastica da 3ª idade todos os dias, ás 6h30 da 
manhã aqui no pátio do batalhão. Quando não acontecem atividades 
externas do profissional do BOPE formado em educação física, fazemos 
campeonato de luta. Abrimos também o batalhão para o dia das crianças 
[...] 
 
 

Além dos projetos sociais, a segurança feita por meio do processo de 

pacificação é lembrada pelo representante do BOPE como um importante direito do 

cidadão assim como qualquer outro direito básico, e sobre a sua relação com o 

recente processo de turistificação evidenciado no seguinte relato do Major: 

 
 
Na verdade, o turismo, ele é mais um reflexo do trabalho consolidado da 
segurança, em especial do trabalho que o BOPE realizou. Quando a gente 
fala em UPP, a gente tem o BOPE como norte, quando a gente “quebra” [o 
tráfico] de Chapéu Mangueira, Vidigal, Rocinha, Babilônia, são 
comunidades que tem um potencial turístico enorme, isso na Zona sul. [...] 
entendemos que o trabalho de turismo ainda está muito incipiente nessas 
áreas pelo potencial existente ,a gente entende que com a fomentação do 
turismo, [as comunidades] vão abraçar mais a UPP, por ser fomentadora de 
trabalho e dinheiro, é uma adaptação. 
 
 

Portanto, o processo de segurança pode ser considerado como um propulsor 

do processo de turistificação, e espontaneamente acaba sendo também um atrativo 

turístico na Tavares Bastos, pois a sede do Batalhão do BOPE acaba recebendo 

diversos tipos de visita. Segundo o Major Cobarge 
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O BOPE também é legal de destacar, aqui virou um local turístico, aqui 
virou local de visita, e dá pra marcar a visita pelo email para registrar na 
agenda de visitas. Muito militares, policiais de outras localidades vem para 
conhecer o BOPE. Com o filme Tropa de Elite, o BOPE ficou mundialmente 
conhecido. Nós temos visitas aqui  do cônsul americano  até dos vizinhos 
de Botafogo. 
 
 

O conjunto da atividade turística atual da comunidade Favela Tavares Bastos  

é constituído pelo albergue e casa de show (Festa Labirinto e Festival de Jazz) 

conhecido como The Maze. Infelizmente, a entrevista com o dono desses 

empreendimentos, Sr. Bob Nadkarni não foi possível, pois o mesmo não pôde nos 

atender alegando problemas de saúde. 

Inaugurada em 200514 pelo inglês Bob, o albergue The Maze em seu site 

eletrônico15 oferece lazer e serviços de hospedagem, e descreve sua localização 

como “bem no coração da favela Tavares Bastos, no Catete, uma favelinha super-

charmosa, receptiva e 100% “pacificada”, com impressionante vista para a Baía de 

Guanabara e o Pão-de Açúcar.” No interior do The Maze percebe-se a prática de 

bricolage conforme analisada por Muricy no qual o espaço é construído “a partir de 

estereótipos de diferentes lugares turísticos, signos que já não remetem a uma 

realidade específica, mas a construtos do próprio turismo.” (2001, p.188). A 

edificação se estrutura similar à uma casa grega e com a presença de esculturas 

indianas, adicionado a isto, as passagens dentro da boate são parecidas com as 

vielas das favelas cariocas, imitando assim um labirinto, originando o nome do local. 

Além dos elementos internos, o local ressalta a beleza da vista panorâmica e 

a segurança do local como elementos primordiais para atração de turistas. Em 

contraponto, a opinião da presidente da Associação reflete a necessidade de 

reverter o processo de turistificação com vista à consolidação da atividade para a 

comunidade 

 
 
Infelizmente ainda não é uma realidade concreta. Precisa ainda galgar 
projetos de artesanato, de educação, e cultura para que o turismo 
desenvolva mais. Pois só a beleza natural, o turista vê e vai embora, pois 
não interage porque a cultura do local não oferece mais atrativos, 
precisamos de mais suporte. Mesmo com a saída do poder paralelo, não 
teve investimento no sentido de trazer mais recursos que possa desenvolver 
a cultura local e condições do morador manter seu próprio negócio. O 

                                                           
14

http://cariocasdaclara.com/rio-secreto/jazz-na-comunidade-so-no-rio-tem-the-maze-2/ Acesso em 
07/05/2014 
15

  http://jazzrio.com/pt/ Acesso em 07/05/2014 
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turismo pode fazer o morador ganhar recursos. O turista não quer só ver, 
ele quer vivenciar, e se tiver investimento é possível. O turismo seria uma 
forma de vazão para a economia local crescer. Temos tudo o que a gente 
precisa para desenvolver o turismo, estamos na Zona Sul, é pacificada, e 
tem uma bela vista. 
 
 

Com relação ao processo de turistificação efetuado a partir da implantação do 

conjunto do The Maze, as opiniões dos moradores divergiram sobre a capacidade 

do turismo ser uma atividade benéfica para a comunidade. Algumas informações 

coletadas diretamente com os moradores na pesquisa de campo realizada, 

indicaram alguns problemas como a verticalização excessiva do The Maze, os 

problemas com a capacidade do ambiente e o seu distanciamento com a 

comunidade. 

 

5.1  OS MORADORES  E  OS PROCESSOS DE TURISTIFICAÇÃO DA TAVARES 
BASTOS 

 

Buscando entender melhor a percepção do morador, a seguir apresentam-se 

os resultados obtidos por meio de uma pesquisa quantitativa, sobre a opinião dos 

moradores da Tavares Bastos quanto aos temas relacionados ao processo de 

turistificação do local. Para coletar as opiniões dos moradores, utilizou-se de um 

formulário (Apêndice A) com dezesseis perguntas fechadas e uma aberta e mais 

sete afirmações para avaliações dentro da escala Likert. 

A amostra coletada dentro da comunidade Tavares Bastos atingiu um total de 

61 entrevistados. A impossibilidade de alcançar o objetivo inicial de 100 entrevistas 

foi devido ao pequeno tamanho do local; ao cotidiano corrido dos moradores e a 

limitada área pública para a pesquisa (sem recorrer à interferência em espaços 

privados dos moradores).  

Os formulários foram aplicados nos dias 13, 17, 20, 24 e 30 de abril de 2014 

pelo autor e pelas discentes do curso de turismo Gisele Cardoso e Iasmin Leite. A 

aplicação foi feita de forma individual por cada entrevistador, e ocorreu no final da 

Rua Tavares Bastos (topo do Morro Nova Cintra), e também nas vielas dentro da 

comunidade. 

A tabulação dos dados coletados foi realizada por meio do software Excel, 

que também foi utilizado para a formulação de gráficos para melhor análise dos 

dados obtidos. 
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Os moradores entrevistados, de acordo com o gênero (questão 2) estão 

divididos entre 32 mulheres e 29 homens, o que demonstra equilíbrio no grupo. Com 

relação à faixa etária (questão 3), a maior parte da amostra ficou situada na faixa de 

35 a 50 anos, (39,34%); seguida, com 18,03% da amostra, pela população com a 

faixa etária entre 51 a 65 anos. As faixas etárias com menores incidências foram, em 

maneira decrescente, acima de 65 (13,11%); 26 a 34 anos (13,11%); 18 a 25 anos 

(9, 83%); 14 a 17 anos (6,55%). 

Além de apresentar uma faixa etária mais incidente acima dos 35 anos, outro 

fator relevante observado pela pesquisa foi a média do tempo de residência na 

favela, que ficou por volta de 24 anos e 3 meses. A relevância desta média 

demonstra que a faixa etária do morador acompanhou o tempo de moradia do 

mesmo na comunidade Tavares Bastos, expondo uma possibilidade de 

reconhecimento dos processos ocorrentes na Tavares Bastos, por causa da maior 

tempo de vivência na comunidade. 

Em relação à escolaridade (questão 4) da Tavares Bastos, pode-se observar 

a forte presença do ensino básico mesmo em faixas etárias mais avançadas, 

somando o ensino fundamental completo (E.F/c) e o incompleto (E.F/i). Existe 

também uma restrita presença dos moradores no Nível Superior (N.S), apesar disso, 

a escolaridade mais incidente ficou situada no ensino médio completo (E.M/c) como 

apresentado na Figura 4: 

 

 

Figura 4 - Escolaridade dos moradores da comunidade Tavares Bastos 
Fonte: Elaboração própria, 2014 
A renda média familiar na Tavares Bastos ficou situada em grande parte na 

faixa de dois salários mínimos até 5 salários (34%), o que equivaleria uma renda 

mensal entre R$ 1.449,00 a R$ 3.620,00 considerando 3,3 a média de moradores 
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por domicilio na comunidade (IBGE, 2010). Logo em seguida aparece o ganho de 1 

a 2 salários mínimos com 28% das famílias, e o terceiro na lista, é o  ganho familiar 

de até 1 salário mínimo (21%). 

 

 

Figura 5: Renda familiar mensal dos moradores da comunidade Tavares 
Bastos 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
 

Considerando também a renda pessoal, nota-se que a renda pessoal mais 

incidente é de 1 salário mínimo (31% dos moradores), seguidos por 1 a 2 salários 

mínimos (26% dos moradores) e pessoas que não possuem renda alguma (18%).  

 

 

Figura 6: Renda pessoal mensal dos moradores da comunidade Tavares 
Bastos. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
 

Para caracterizar o processo de turistificação, buscou-se observar, por meio 

da questão 7, a opinião do morador sobre sua percepção da Tavares Bastos como 

um ponto de atração turística. O resultado aponta que 57 moradores (93,44% do 

34% 

28% 

21% 

10% 2% 5% 
2 a 5 sal 

1 a 2 sal 

1 sal 

5 a 10 sal 

acima de 10 sal 

não sabe 

31% 

26% 
17% 

5% 

3% 18% 

1 sal 

1 a 2 sal 

2 a 5 sal 

5 a 10 sal 

não 
informou 
não tem 



70 
 

total) consideram a Tavares Bastos um local que atrai turistas. Os que 

desconsideram esta opinião, foram 3 moradores (4,91%) que negavam a existência 

de atrativos no local, e 1 morador (1,65%) que não soube responder. 

Na única pergunta aberta do formulário (questão 8), o entrevistado foi 

solicitado a informar os motivos que transformam a Tavares Bastos em um ponto de 

atração. A seguir (Figura 7), apresenta-se a primeira resposta transmitida pelos 

moradores, apesar de que em alguns casos, os moradores responderam mais que 

um fator de atração de turistas.  

 

 

Figura 7: Fatores de atração de turistas identificadas pelos moradores da 
comunidade Tavares Bastos. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
 
 

Percebe-se a paisagem (41%) como o maior fator de atração de turistas para 

a Tavares Bastos, mesmo sendo um fator externo à comunidade. E, em segundo 

lugar, o fator da segurança através do BOPE e suas possíveis ramificações 

(tranquilidade, do ambiente local, lugar calmo). Os fatores menos incidentes ficaram 

agrupados como “outros fatores”: a qualidade de vida; a proximidade com a Zona 

Sul;  a organização da comunidade e lugar calmo. 

Na tentativa de identificar em qual momento se iniciou o processo de 

turistificação da Tavares Bastos, listou-se uma série de fatores relevantes que 

ocorreram dentro da comunidade na questão 9: a instalação da sede do BOPE em 

2000 (1ª opção); a criação do Moto-Táxi em 2001 (2ª opção); a inauguração do hotel 

The Maze em 2005 (3ª opção); o Jazz promovido no The Maze em  2006 (4ª opção); 

a visibilidade depois dos filmes e séries iniciadas em 2007 (5ª opção). A seguir, 
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apresenta-se o gráfico que demonstra a percepção do morador sobre o processo de 

turistificação (Figura 8): 

 

 

Figura 8: Fatores relevantes impulsionadores da turistificação na comunidade 
Tavares Bastos. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
 

Portanto, para a maioria dos moradores entrevistados, o inicio do processo de 

turistificação começou no ano de 2000, a partir da instalação da sede do BOPE no 

alto do Morro Nova Cintra e a consequente pacificação do local. A 5ª opção foi a 

segunda mais votada (12%), muito pela visibilidade crescente por causa da 

presença da mídia no local, entre eles: as filmagens estrangeiras e nacionais; a 

presença da Rede Record para utilizar a comunidade como cenário; e a gravação do 

popular filme Tropa de Elite 1. A 2ª opção foi desconsiderada por todos os 

entrevistados. Entretanto, a turistificação foi identificada por dois moradores como 

anterior ao processo de pacificação (outros), que indicaram que os motivos foram o 

começo da urbanização e a prática de caminhada. 

Corroborando com a pergunta aberta 8, a questão 11 identifica a vista 

panorâmica como o fator que mais atrai turistas para a Tavares Bastos, de acordo 

com 61% dos moradores entrevistados. Na sequência, o segundo fator que mais 

atrai é o Festival de Jazz (21%) como afirma o gráfico apresentado na Figura 9: 
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Figura 9: Opinião dos moradores sobre os fatores que mais atraem turistas 
para a Tavares Bastos. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
 

A questão 12 objetivou identificar a percepção do morador sobre a imagem 

que o turista carrega quando ele deixa a comunidade. A opção “Pacífica/Segura” foi 

a principal imagem identificada (54%) como a imagem que mais sensibiliza o turista, 

de acordo com o morador. Outra imagem aceita pelos moradores é sobre a beleza 

do local (20%). Portanto, a pacificação e a beleza são os principais indicadores que 

afetam os turistas quando visitam a Tavares Bastos. Fatores como a hospitalidade, a 

estrutura física do local, e o choque da visita são termos secundários para o turista.  

 

 

Figura 10: Opinião dos moradores sobre a possível impressão dos turistas 
depois de visitar a Tavares Bastos. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
 

Portanto para os moradores, a imagem de pacífica/segura é importante para o 

turista, sendo esta a principal impressão deixada para quem visita a localidade. 

Colaborando com este fato, a questão 10 identifica que 90% da amostra acredita 

que é fundamental a presença do BOPE para a atração de turistas para a Tavares 

Bastos.  
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Com relação à integração econômica, 80% dos moradores afirmaram a 

utilização do comércio local pelos turistas (questão 13), e mais 13% afirmaram a 

probabilidade de haver da troca comercial morador/turista, porém sem nunca ter 

testemunhado. Um ponto interessante a ser ressaltado é a variedade de comércio 

no local, com a presença de locadoras de vídeo, salões de beleza, mercadinhos, 

bares, restaurantes, lanchonetes, e lojas de roupas.   

A questão 14 trata-se da percepção do morador sobre os benefícios que a 

turistificação possa levar para a comunidade. A grande maioria dos moradores 

(85%) indicou que o turismo é uma atividade que pode trazer melhorias para a 

comunidade; os que não concordaram foram 12%; os que desconhecem os efeitos 

da atividade turística para a comunidade representam 5% dos entrevistados. Para os 

que responderam que a turistificação é positiva, a questão 15 faz uma nova 

indagação, se o turismo facilitaria também a vida dos moradores. 90,03% dos 

entrevistados reafirmaram o turismo como uma atividade econômica proveitosa e, 

somente 7,7% identificaram que a turistificação não beneficiaria o próprio morador.  

Com relação ao possível aumento do custo de vida local advindo do recente 

processo de turistificação, a questão 16 demonstrou que 35 moradores (57%) 

concordaram que a vida ficou mais cara depois da chegada dos turistas, enquanto 

22 moradores (36%) disseram que não. O ponto mais sensível de algumas 

respostas à esse questionamento foram as declarações dos moradores sobre o 

aumento do aluguel das residências, não por causa da turistificação e sim, pela 

pacificação. 

A pergunta 17 foi feita para questionar o morador sobre a existência do poder 

público na comunidade, tendo gerado diferentes reações no entrevistado. Nos 52% 

dos moradores  que concordaram com a existência do poder público na 

comunidade, as obras e serviços feitos (encostas, Light, Cedae) contribuíam para a 

comunidade, apesar de grande parte comentar que precisa ser feito mais; 26% que 

não concordaram com a afirmação, negando que a presença do Estado seja efetiva 

na busca para a qualidade de vida dos moradores; nos 20% que colocaram “talvez”, 

a maior indagação era sobre a existência do Estado, afirmando que não tinha nem 

obras e serviços, e se tivesse, seria algo positivo para a comunidade. 

Das afirmações 18 até 24, utilizou-se a escala Likert para obter as percepções 

dos moradores da Tavares Bastos. As afirmações 18 e 19 estão associadas sobre a 
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percepção do morador sobre a relação turista/morador. Na figura 11 é estabelecido 

a relação das afirmações 18 e 19 

 

 
Figura 11: Comparação da questão 18 com a 19 sobre a relação do turista 

com morador. 
Fonte: Elaboração própria, 2014. 
 
 

A questão 18 afirma que há a relação entre turista e morador. Do grupo que 

concorda com esta afirmação fazem parte 47,54% que somente concordam; 19,67% 

concordam em parte; e 4,92% concorda totalmente com a afirmação; então o total 

de dos moradores que concordaram de alguma forma a existência da relação 

turista/morador ficou em 72,13%. A questão 19 afirma que o turista interfere na 

rotina diária da comunidade, fato este negado por 54,10% dos moradores que 

somente discordaram; 19,7% que discordaram totalmente; e 3,28%  que 

discordaram em partes com a afirmação, somando-se todas as formas de 

discordância o grupo fica com 77,05% na amostra.  

As afirmações 20 e 21 também estão associadas, por isso foram analisadas 

em conjunto. Nelas são avaliadas a participação do turismo na economia da Tavares 

Bastos, especificamente sobre a criação de oportunidade de emprego (afirmação 

20) e o aumento de renda (afirmação 21).  

De acordo com a Figura 12 a seguir, 39,34% dos moradores afirmaram a 

atividade turística como criadora de emprego (afirmação 20), outros 9,84% 
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concordaram em parte, e somente 6,56% concordaram totalmente, juntando todo 

esse grupo que concorda de alguma forma, fica 55,74% da amostra. Na questão 21, 

afirma-se a capacidade do turismo em oferecer aumento de renda, a afirmação foi 

concordada pelos 45.90% dos moradores, outros que concordaram em parte situou-

se em 4,92%, dos que concordaram totalmente ficou em 21,31%. Somando-se toda 

forma de aceitação do turismo como gerador de renda, o grupo sobe para 72,13%. 

 

 

Figura 12: Comparação da questão 20 com a 21 sobre a forma na qual o turismo  
é realizado como atividade econômica. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
 

A questão 22 se refere à postura do poder público em relação à Tavares 

Bastos; nela o objetivo foi saber se com o início do processo de turistificação, a 

atenção dada pelos governantes foi maior no quesito investimentos realizados. Essa 

questão dividiu os entrevistados, pois 37,70% dos moradores discordaram da 

afirmação, seguido por 9,28% que discordaram totalmente, e 1,64% que discordou 

em parte, num total somado de 49,18% ao grupo que discordou de alguma forma. 

Os moradores que concordaram que houve mais atenção por parte dos governantes 

depois da turistificação ficou situado em 21,31%, outros 18,03% concordaram em 

parte, e mais 8,20% de moradores concordaram totalmente, o grupo que concorda 

de certo modo com a afirmação fica em 47,54% dos moradores. 
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Nas afirmações 23 e 24, analisa-se a integração da comunidade com o resto 

da cidade. Para tanto, na questão 23 buscou-se entender se os serviços de dentro 

da comunidade colaboram para o relacionamento com turistas (fluxo de fora para 

dentro da comunidade), por meio do transporte, do comércio e da acessibilidade, o 

resultado indicou que 50,82% dos entrevistados concordam que sim, enquanto a 

integração de dentro da comunidade para fora teve um consenso menor (37,70%), 

retratando uma dificuldade maior dos moradores saírem da comunidade para buscar 

algo ao comparar com o fluxo contrário dos turistas que chegam na comunidade 

com mais facilidade na visão dos moradores. 

 

 

Figura 13: Comparação da questão 23 com a 24 sobre integração e fluxos. 
Fonte: Elaboração própria, 2014. 
 

Com todas essas questões da pesquisa quantitativa, a síntese que se faz 

sobre o processo de turistificação indica que o turismo ainda é uma atividade não 

consolidada no cotidiano da Tavares Bastos, por mais que tenha começado em 

2000 com a instalação do BOPE na comunidade, e seja uma tendência a 

implementação de atrativos turísticos nos morros cariocas. 

Identificado como o maior fator de atração pelos moradores nas questões 8 e 

11, a vista panorâmica como principal atrativo demonstra além do potencial turístico 

do local, a falta de exploração de novas formas do processo de turistificação como 

bendiz a presidente da Associação Martha da Conceição, ao mencionar que os 

moradores poderiam ter mais empregos relacionados com a atividade. Por tal 

motivo, os moradores enxergam mais a atividade como aumento de renda do que 
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como geradora de emprego nas questões 20 e 21, o que leva a crer que a atividade 

turística é uma fonte secundária de renda, indicando a possibilidade de haver 

trabalhos informais e baseado na sazonalidade da demanda. 

O BOPE é visto como um importante fator para a manutenção da 

turistificação, processo que é bem visto pelos moradores, mas que ainda é incipiente 

e não altera a rotina diária da comunidade.  

O ponto negativo do processo da turistificação é o possível encarecimento do 

comércio local para a nova demanda turística, e também com relação ao aluguel de 

moradias, fato este muito comentado pelos moradores, para quem os valores 

inflacionaram bastante depois do processo de pacificação. Algo que também 

aumentou é a procura de moradores de outras regiões (Baixada, Zona Norte) por 

casas na Tavares Bastos; porém, sem sucesso, foram procurar moradia em outros 

lugares. 

A política pública de segurança executada pelo BOPE foi eficaz ao 

proporcionar o direito à segurança na Tavares Bastos, porém como catalisadora das 

ações do Estado foi falha pois, mesmo depois de 14 anos de pacificação, 

apresentou pouca abrangência e eficiência de outras políticas públicas como as de: 

cultura; educação; saúde, etc , o que demonstra a falta de concatenação entre as 

políticas públicas conforme recomenda (CRUZ, 2001). Colaboram com esta ideia, os 

resultados da questão 17 demonstrando a baixa participação do Estado em obras e 

serviços públicos segundo os moradores. 

Com relação às ações governamentais para a melhoria da qualidade de vida 

dos moradores, ora foi identificado a prática de clientelismo ora ações pontuais  que 

não atendiam totalmente às demandas da comunidade representados pela 

presidente da Associação dos Moradores e pelas indagações dos moradores no 

decorrer do formulário. 

Os moradores ficaram divididos se realmente houve uma presença maior do 

Estado na Tavares Bastos por causa da chegada dos turistas, o que dificulta a 

análise do turismo como um fator que aumenta ou não a contribuição para uma 

maior visibilidade dos governantes. 

Com relação á integração social, nas afirmações 23 e 24 percebe-se uma 

maior facilidade do turista chegar na comunidade do que o próprio morador sair dela 

para executar atividades como trabalho e lazer em outros lugares da cidade. É uma 

integração contraditória, no qual os moradores perceberam a dificuldade de utilizar 
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outras partes da cidade, enquanto a Tavares Bastos se torna um local de acesso 

turístico. 

A seguir apresenta-se as considerações finais sobre a pesquisa de campo e 

sua relação com os conceitos levantados ao longo dos capítulos sobre o papel do 

Estado por meio das políticas públicas; os efeitos da turistificação no espaço urbano, 

o papel do city-marketing; a atualidade das políticas públicas direcionadas para aos 

morros cariocas. 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os documentos propulsores das políticas públicas de turismo do Rio de 

Janeiro de forma indireta (Plano Diretor, e o Plano Estratégico) em conjunto visam 

aumentar a integração e a competitividade da cidades. O Plano Diretor do Município 

do Rio de Janeiro em relação aos morros cariocas, trabalha na busca da 

regularização fundiária e do oferecimento de serviços públicos. Em contrapartida, o 

Plano Estratégico do Rio de Janeiro, trabalha suas ações voltadas para a área da 

segurança, do processo de turistificação, e da prática do city marketing (fundamental 

para o turismo). 

Na comunidade Tavares Bastos, o processo de pacificação está consolidado 

desde 2000 pelo BOPE, sendo reconhecida como a favela mais segura do Rio de 

Janeiro. Porém, no que se refere à turistificação, o processo ainda se encontra 

incipiente, baseado em visitas a um único atrativo turístico (The Maze), na 

espontaneidade de turistas (na maioria estrangeiros) que sobem para conhecer a 

comunidade e na hospedagem de turistas por moradores (informalidade). 

Ainda é cedo para tecer comentários sobre gentrificação, pois a substituição 

de moradores na localidade não é um processo visível, muito pelo o fato da 

turistificação ainda não ser uma atividade consolidada. O que ocorre é um 

encarecimento fundiário trazido pelo processo de pacificação que causou a maior 

procura por casas na localidade, já um tanto verticalizada pelo "eco-limite" da Área 

de Proteção Ambiental. 

A turistificação na Tavares Bastos tem seu começo atrelado ao processo de 

pacificação. Apesar disso, segundo os moradores,  a vista panorâmica é hoje, o 

maior apelo para os novos consumidores da cidade do Rio de Janeiro. O city-

marketing do Rio de Janeiro trabalha com a imagem-síntese de Cidade-Maravilhosa, 

e, nesse cenário, os morros cariocas pacificados, principalmente os da Zona Sul, 

entram numa nova disputa por turistas, de qual vista panorâmica mais simboliza a 

beleza carioca. Agora como produto turístico, estes morros entraram numa 

readequação promovida pela prática do city-marketing e das forças da globalização 

que readequam o lugar ao mundo. Essa readequação pode ser percebida.em 

termos da criação da capacitação, da hospitalidade, e atratividade conforme os 

mandamentos do city-marketing para a venda dos lugares. 
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As favelas estão sendo refuncionalizadas e com isso entrando no circuito de 

integração com o resto da cidade; para tanto, elas se tornam competitivas entre si se 

vistas como novos produtos turísticos. 

Quanto ao processo de turistificação implementado pelo The Maze percebe-

se, sem dúvida uma reinterpretação do espaço urbano na comunidade, trazendo 

com ele, novos elementos como a prática de bricolage, novos usos (festival de jazz, 

festas), o que acaba impondo transformações do dia-a-dia da comunidade, inclusive 

no horário de funcionamento do comércio local. 

Em relação à fase de reestruturação urbana, a fase de reinvenção urbana 

atinge não somente os centros das metrópole, mas também as favelas, pois são 

novas centralidades criadas, por causa da diversificação dos espaços, com a 

existência dos novos usos. O processo de turistificação tem um considerável papel 

para reverter áreas degradas em locais integrados à cidade. 

Dentro desse contexto, as favelas, áreas  degradadas mediante um processo 

histórico de omissão, agora como novas centralidades, se transformaram em locais 

que oferecem novas formas de lazer e cultura, servindo então para a atividade 

turística. O entendimento da forma como ela possa vir a ser uma nova centralidade é 

a questão principal de como turismo possa trabalhar com melhorias. Para isso, 

entender a opinião do morador, principal ator do turismo (pois sofre os efeitos pela 

sua territorialização), e dos outros atores (BOPE, AMCTB) foi um importante meio 

para descobrir sua opinião de como os outros atores trabalham dentro da 

comunidade. 

Entende-se o trabalho da BOPE como primordial para a garantia da presença 

do Estado, mas os efeitos trazidos pela pacificação são ainda desconhecidos e, de 

acordo com os moradores, a presença dos governantes ainda não é suficiente, 

resumida a ações pontuais.  

Percebe-se o Estado como principal encarregado da força física no território 

da Tavares Bastos, o que em comentários na pesquisa de campo era visto como 

algo positivo. Neste momento o Estado deveria atuar mais na modalidade de 

participação econômica visando a melhoria na qualidade de vida, e evitar uma 

tendência de gentrificação nessas áreas revalorizadas pela pacificação. O turismo 

tem uma importância simbólica na revalorização destas áreas, muito pela 

importância paisagística referida pelos moradores, fato este que contribui mais ainda 

para a valorização da área para novos usos e novos moradores. 
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No Plano Diretor do Rio de Janeiro é estabelecido a parceria do setor privado 

com o público como um fator para o desenvolvimento do turismo, mas o que se 

percebe na Tavares Bastos é a espontaneidade do mercado como a principal fonte 

de turistificação. 

As atuais políticas públicas direcionadas especificamente para as favelas 

constituíram uma quebra de paradigmas em relação às antigas políticas, pois agora 

abre-se uma oportunidade para gerir as funções do Estado por meio das políticas 

públicas. Além da questão da segurança, os documentos do município garantem o 

direito à moradia, o que impede a remoção descontrolada em governos anteriores, e 

abre a possibilidade de efetivas mudanças internas no que tange urbanização e 

também da imagem das comunidades conforme analisado na opinião do morador 

sobre as impressões dos turistas sobre a Tavares Bastos. 

Como ainda é incipiente, o turismo e seus efeitos na Tavares Bastos são 

ainda desconhecidos da maioria dos seus moradores. O que se percebe é o 

aumento da visibilidade do local, das visitas pelos turistas, da percepção da 

Associação da atividade como ganho de renda. De fato, a comunidade quer a 

turistificação porém economicamente distributiva e não concentrada em alguns 

equipamentos turísticos  

Outro fator importante de comentar é sobre a contradição ética/estética do 

favela tour  levantada por Freire-Medeiros (2009), o que se percebe é a turistificação 

além de potencial econômico também, como a valorização cultural, como quando a 

presidente da Associação reinvidica investimentos públicos para a criação de 

artesanato e da adaptação dos restaurantes. 

Com o aumento do processo de turistificação impõem-se novos 

questionamentos sobre o favela tour: As favelas estão sendo integradas à cidade ou 

somente entrando como mais um produto no processo de venda de lugares? Ou 

também, até que ponto os moradores são beneficiados nessa integração com a 

cidade pelo turismo? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento 
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APÊNDICE C – Roteiro das entrevistas com a presidente da Associação de 

Moradores Martha da Conceição Costa. 

1- Quando nasceu a Tavares Bastos? 

2- Qual é a história envolvida no nascimento da Tavares? 

3- Houve algum período de remoção na história? 

4- O poder público sempre manteve investimentos e ações dentro da Tavares?  

5- O poder público hoje investe mais no local ? De que forma ele realiza esse 

investimento (projetos, políticas públicas, ações pontuais)? 

6- Quando começou a vinda de turistas para a Tavares? 

7- O turismo hoje é uma realidade na Tavares Bastos? 

8- Qual o principal motivo que levou a Tavares Bastos ser um atrativo para os 

turistas? 

9- Você considera este turismo importante para os moradores?  

10- A segurança feita pelo BOPE é um fator importante para a vida na Tavares e 

também para os turistas?  

11- Você acredita que a vinda de turistas possa aumentar a segurança em toda 

Tavares ? 

12- Você considera que a atividade turística aumenta as oportunidades de renda e 

emprego? 

13- Com o aumento do turismo, os governantes passaram a investir mais na infra-

estrutura na localidade? 

14- Qual a principal imagem que os turistas irão levar da Tavares Bastos? 

15- Quais são os projetos sociais existentes dentro da comunidade? Quem mais 

ajuda a construir essas ações? 

16- Você considera que a qualidade de vida e a integração com resto da cidade vem 

aumentando? 
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APÊNDICE D – Roteiro das entrevistas com Major Cobarge, chefe do setor de 

Comunicação Social do BOPE. 

1- Qual o ano de criação da sede do Batalhão na Favela Tavares Bastos? 

2- Qual a importância para a comunidade a existência do BOPE? 

3- Qual foi a reação da população com o ínicio da presença do BOPE pela 

comunidade? 

Pergunta extra:   

Mas a tendência de pacificação, ela nasceu com o BOPE? 

4- O BOPE trabalha em projetos sociais e políticas públicas dentro da favela?  

5- De que forma ele ajuda também com a vinda de outros projetos? 

6- Você considera que com a presença do BOPE, o turismo aumentou com isso? 

7- O BOPE pode ser considerado também um atrativo para a vinda de 

turistas/visitantes na Tavares Bastos? 

8- Vocês tem reconhecimento das associações, da população e da delimitação 

geográfica presente nesta comunidade? 

9- Fala aberta sobre segurança, turismo e a BOPE na Tavares Bastos. 
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APÊNDICE E – Respostas da entrevista com a presidente da Associação de 

Moradores Martha da Conceição Costa. 

 

1- Quando nasceu a Tavares Bastos? 

Sem resposta. 

 

2- Qual é a história envolvida no nascimento da Tavares? 

 A história da Tavares Bastos está relacionada com a própria vida no bairro 

(Catete), do Palácio do Catete, e a vida na República. O próprio nome da rua 

Tavares Bastos é originário de um jornalista, historiador alagoano ligado às cortes 

do período. Os nomes das ruas se referem aos momentos históricos da época (Ex: 

Bento Lisboa, Pedro Américo, Pereira da Silva). A Tavares Bastos fica situado no 

Morro Nova Cintra, e possui uma localização estratégica no bairro com ramificações 

para os bairros: Catete, Laranjeiras, Santa Teresa, Glória, Parque Guinle e 

Flamengo. É próximo ao Palácio do Catete, ao Parque Guinle que abriga a Casa do 

Governador, próximo também do Palácio do Governo em Laranjeiras. 

 O Parque Guinle era uma área que pertencia à familia Guinle, que por volta 

dos anos 60 construiu um hotel-casino que era arquitetonicamente fora dos padrões 

da época pela magnitude, nele abrangeria o turismo, o jogo, o hotel, e o casino e até 

um heliporto. A obra foi embargada no governo Jânio Quadros, ficando abandonada 

por muito tempo até a instalação do BOPE em 2000. 

 Os próprios escravos da família Guinle foram os primeiros moradores. E 

também foi ocupado por descendentes de italianos. Posteriormente foi ocupado 

progressivamente na década de 60 por nordestinos ( cearenses, paraibanos, 

pernambucanos, maranhenses). 

 

3- Houve algum período de remoção na história? 

 Houve no Governo Lacerda várias expropriações de moradores 

acompanhado de remoções, que veio a povoar a comunidade de Cidade de Deus. 

Aconteceu bastante na Zona Sul, acontecendo com várias, exemplos como Morro do 

Pinto, Morro da Viúva, e Morro do Castelo) normalmente em Copacabana e no 

Centro. Mas aqui na Tavares Bastos não foi atingido, por ser pequena não sofreu 

medidas de remoção para o embelezamento da cidade. 
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4- O poder público sempre manteve investimentos e ações dentro da Tavares?  

 Como todas as comunidades, o poder público sempre manteve pouco 

investimento. Na Tavares Bastos o esgoto foi feito em mutirão pelos próprios 

moradores em 1983. A água encanada foi feita em 1960 por meio de cisterna. Não 

tinha escola e não tem escola até hoje, e retirando os projetos sociais e culturais que 

a Associação de Moradores da Comunidade Tavares Bastos não há qualquer 

projeto educativo na comunidade. A rua Tavares Bastos, e a parte de cima do morro 

tem seus constrastes. As primeiras casas da rua fugiram do planejamento, por falta 

de política de moradia e outros serviços do governo. 

 

5- O poder público hoje investe mais no local ? De que forma ele realiza esse 

investimento (projetos, políticas públicas, ações pontuais)? 

 Somente ações pontuais, normalmente em épocas de eleição, assim os 

moradores ficam reféns de políticos que em momentos eleitorais trazem algum 

benefício isolado em troca de voto. De alguma forma como a comunidade está 

crescendo um pouco, estando a área mais valorizada e tendo sido beneficiada pela 

entrada do BOPE que aumentou a segurança do local, houve um conjuntos de 

fatores ( mídia, referências) trazendo alguns projetos na área do esporte (Projeto 

Zico), cultural (Projeto Ponto de Cultura que não teve continuidade pelo Ministério da 

Cultura), que são projetos pontuais. 

 Temos vários projetos que são realizados com recursos próprios (carteirinha 

de sócio, filmagens, doações) da AMCTB que pratica o reforço escolar, a 

alfabetização de adultos, capoeira, teatro, biblioteca comunitária. 

 Tem também o projeto Bernadinho de Volêi há 5 anos atuando com recuros 

do Banco do Brasil, e contando a ajuda do Clube Hebraica. 

 Tivemos uma melhora nos serviços básicos (água, luz, telefone) após a vinda 

da BOPE. Mesmo aguardando uma melhoria dos serviços, tendo graves problemas 

de iluminações; revisão de esgoto e água; queda de luz mesmo com diversas 

solicitações. 

 

6- Quando começou a vinda de turistas para a Tavares? 

 Os problemas básicos de vida comunitária, a falta de política de habitação, de 

educação, traz o afastamento da política de turismo, que embora tenhamos um local 

privilegiado em termos de cenário natural, com uma beleza infinita, não podemos 
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desenvolver uma política de turismo. O principal incentivo foi a vinda do BOPE, que 

facilitou a instalação de atrativos iniciais (Jazz, Hostel). 

 

7- O turismo hoje é uma realidade na Tavares Bastos? 

 Infelizmente ainda não é uma realidade concreta. Precisa ainda galgar 

projetos de artesanato, de educação, cultura para que o turismo desenvolva mais. 

Pois só a beleza natural, o turista vê e vai embora, pois não interage porque a 

cultura do local não oferece mais atrativos, precisamos de mais suporte. Mesmo com 

a saída do poder paralelo, não teve investimento no sentido de trazer mais recursos 

que possa desenvolver a cultura local e condições condições do morador manter 

seu próprio negócio. O turismo pode fazer o morador ganhar recursos. O turista não 

quer só ver, ele quer vivenciar, e se tiver investimento é possível. O turismo seria 

uma forma de vazão para a economia local crescer. Temos tudo o que a gente 

precisa para desenvolver o turismo, estamos na Zona Sul, é pacificada, e tem uma 

bela vista. 

 

8- Qual o principal motivo que levou a Tavares Bastos ser um atrativo para os 

turistas? 

 A beleza local principalmente, e a visibilidade por causa do cinema. 

 

9- Você considera este turismo importante para os moradores?  

 Sim, poderia ser uma fonte de recursos e uma alavanca para o 

desenvolvimento local através do comércio, do artesanato, e da cultura. 

 

10- A segurança feita pelo BOPE é um fator importante para a vida na Tavares 

e também para os turistas?  

 Claro, sem dúvida. Pois a segurança é fundamental para todo mundo. Tanto 

para os moradores e para os turistas. 

 

11- Você acredita que a vinda de turistas possa aumentar a segurança em toda 

Tavares ? 

 Certamente. A vinda de turistas necessita de interação com os moradores, 

para que possa sair com uma boa referência do local. Com a vinda de turistas, o 

Estado é obrigado a tomar providências em todos os sentidos. 
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12- Você considera que a atividade turística aumenta as oportunidades de 

renda e emprego? 

 Sim essa é uma possibilidade que precisa ser colocada em transparência, 

para que haja uma troca entre turistas e moradores, e que traga benefícios 

 

13- Com o aumento do turismo, os governantes passaram a investir mais na 

infra-estrutura na localidade? 

 Nós (AMCTB), esperamos que essa meta seja atingida. 

 

14- Qual a principal imagem que os turistas irão levar da Tavares Bastos? 

 Atualmente é a beleza local. Queremos desenvolver outras imagens por meio 

do artesanato, da alimentação do local, e do comércio. 

 

15- Quais são os projetos sociais existentes dentro da comunidade? Quem 

mais ajuda a construir essas ações? 

 São os próprios moradores através da AMCTB 

 

16- Você considera que a qualidade de vida e a integração com resto da cidade 

vem aumentando? 

 Sim. A qualidade de vida vem melhorando há uns 10 anos com as ações da 

AMCTB e com a ajuda da BOPE. As casas estão valorizando e aumentou o nível de 

escolaridade. 
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APÊNDICE F – Respostas da entrevista com Major Cobarge, chefe do setor de 

Comunicação Social do BOPE. 

 

1- Qual o ano de criação da sede do Batalhão na Favela Tavares Bastos? 

O BOPE veio para esta área em 2000, uma questão que é interessante 

ressaltar, que até entao o BOPE ele era parte do batalhão de choque, ele usava da 

infra-estrutura de parte daquela unidade. quando ocorreu o problema do 174, viu- se 

que o BOPE  necessitava além do treinamento, precisava de aporte logisticos e uma 

sede própria pra que pudesse desenvolver seu trabalho e conseguir prestar o  

devido serviço pra população do rio de janeiro. entao foi depois do 174 que o BOPE 

veio pra cá. 

Aqui também tem um fato interessante, aqui nós estamos no coração da zona 

sul, quando for pro terraço, e fazer um giro no horizonte, você vai ver Flamengo, 

Botafogo, e aqui em Laranjeiras, então o tempo de resposta para os problemas aqui 

na Zona Sul é rapido, e caso queiramos ir pra Zona Norte é só atravessar o túnel, já 

estamos ali na Zona Portuária e na Franscisco Bicalho. 

Outro dado que é importante para ressaltar, nós estamos próximo das sedes 

do  governo do estado, do palácio Guanabara e do palácio Laranjeiras, era 

importante pro governo do estado estrategicamente colocar forças nesta áreas.   

Isso aqui era um projeto da década de 80 que era para ser um hotel, 

construido por contraventores que foi embargado, ficou um tempo abandonado, e 

aqui começou a ser uma fortaleza do tráfico, que exercia influência na comunidade 

da Tavares Bastos, e eles tinham controle em todos os espaços, em todos os 

acessos. 

 

2- Qual a importância para a comunidade a existência do BOPE? 

O BOPE foi a primeira politica de pacificação, e a única até o momento foi 

consolidada, como o BOPE já tem mais 10 anos aqui, já formamos uma geração de 

crianças que nasceram, e até os adolescentes que não sabem o que é tiro de fuzil,   

guerra de quadrilha,  não sabem o que é ter uma transformador furado por um 

projétil. Então a gente conseguiu consolidar esta trabalho   e a comunidade aceita o 

BOPE por que com a vinda do BOPE a Tavares Bastos passou de um local 

marginalizado para um local com serviços. 
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A comunidade acreditou e confia no nosso trabalho, tanto é que o Sgt Soares, 

que trabalha conosco aqui no setor de comunicação social, ele é uma espécie de 

prefeito da Tavares Bastos, em tudo que precisa, de uma ação do governo ou algo 

que a associação de moradores não conseguem resolver eles vem até aqui, até  

para  mediar o conflito entre vizinhos, tanto a coisa mais básica, até uma 

necessidade com o governo eles vem aqui no BOPE. Então existe uma integração 

do BOPE com a comunidade. 

 

3- Qual foi a reação da população com o ínicio da presença do BOPE pela 

comunidade? 

Como toda comunidade no primeiro momento ela fica com desconfiança, por 

que como a policia militar entrava nas comunidades e tinha aquele enfretamento, 

aquele embate, e nem sempre infelizmente tinha só marginais, presos  ou feridos, 

muitas vezes a população sofria  com esses problemas que a gente acompanha até 

hoje no noticiário . No primeiro momento ela viu com desconfiança, mas com o 

desevolvimento, com o desenrolar , ela viu o trabalho que nos realizamos, a 

princÍpio alguns representantes da comunidade viram que dava frutos e em segundo 

momento abraçou o BOPE. 

Em segundo momento ela abraçou a comunidade, no entanto houve a 

probabilidade de em 2010 nos sairmos da comunidade, muito pelo crescimento do 

BOPE, hoje é uma unidade que tem 500 homens, maquinário pesado, e 

acessibilidade aqui é muito ruim. esse local já não mais atende, toda Zona Sul já 

está pacífica, e teve a possibilidade de irmos pra Ramos. A comunidade fez uma 

passeata, esse é o maior exemplo de consolidação e aceitação, essa é a resposta. 

 

Pergunta extra: Mas a tendência de pacificação, ela nasceu com o BOPE? 

Tanto é que o BOPE é a força de mudança inicial , o BOPE entra primeira e 

depois passa pra UPP, pois temos o know-how. uma coisa que era incipiente, hoje 

pra nós já é um conhecimento consolidado, com as práticas que realizmos na 

Tavares Bastos, nos levamos para as areas que estavam sofrendo esse  processo 

de mudança por que pacificação precisa de uma força policial para garantir a paz,  

os direitos básicos das pessoas, o direito de servir, o direito de ir e vir trabalhar  e 

propiciar que as forças e o serviço do governo trabalhem na plenitude e aqui 

acontece isso. 
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4- O BOPE trabalha em projetos sociais e políticas públicas dentro da favela?  

Nós realizamos ações como luta para crianças, somente tendo boas notas da 

escola, o instrutor não é do BOPE, e sim um instrutor da secretaria de esporte e 

lazer, que nos indicamos, que é um profissional que nos conhecemos. temos uma 

ginastica da 3ªidade, todos os dia, ás 6h30 da manhã aqui no pátio do batalhão, 

quando não faz atividades externas do profissional do BOPE formado em ed.física. 

fazemos campeonato de luta, abrimos o batalhao para o dia das crianças, algumas 

atividades que acontecem na Tavares Bastos são sobre nossa tutela em termos de 

possibilitar em termos de segurança . o projeto do volei do bernadinho, existe o 

futebol e ginástica da 3ªidade da prefeitura, são serviços ofertados para a 

comunidade que passam primeiro por nós, a gente faz o contato com a Associação 

e a gente faz esse ajuste fino. 

 

5- De que forma ele ajuda também com a vinda de outros projetos? 

O BOPE, é aquele história, são necessidades básicas do  ser humano além 

das questões fisiológicas, existe também a questão da segurança, tudo que vem 

depois se não tiver bem alicerçado (a segurança), a coisa não acontece. 

Como o BOPE hoje, ele conseguiu fazer com que as pessoas que olhavam 

com desconfiança, e o projeto dentro da comunidade hoje fez com que a 

comunidade de Botafogo, Laranjeiras, também confiasse, isso acaba virando um 

local de fomentador de trabalho, há também uma fomentação do comércio, que 

antigamente orbitava ou precisava do tráfico para a realização de bailes hoje você 

tem alguns eventos, toda primeira quarta feira do mês tem um show de blues, de um 

inglês chamado Bob feito no hostel. Isso é um exemplo de que com segurança, a 

comunidade pode sim que se auto-sustente com o comércio sem necessitar da 

questão do tráfico. 

 

6- Você considera que com a presença do BOPE, o turismo aumentou com 

isso? 

Consideravelmente, nós aqui temos vários exemplos, que deram mais 

visibilidade e  também os engraçados. Aqui foi feito filme da Xuxa, novela da 

Record, inclusive  a Record já tem uma parceira com a BOPE. Teve o filme Hulk i e 

ii, inclusive nos cedemos parte do batalhão para set de filmagem, a sala de 

musculação que eles pagaram e que não tinhamos verba e era o nosso desejo. 
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Teve aqui um clipe do Snoop Dogg que foi na laje do hostel do Bob. Tivemos tropa 

de elite, e tivemos até o ensaio nu da Mulher-melancia, então são exemplos de que 

o turismo aumenta. E outra forma também acontece nessa parte do ano (começo do 

ano) muitos austríacos, alemães, ingleses, dormem na pousada do Bob, e eles 

visitam aqui, eles querem respirar o ar da favela, eles não querem passar no Rio 

onde todo mundo passa, ele quer respirar o dia-a-dia do carioca e vivenciar, é uma 

questão de exotismo.  

 

7- O BOPE pode ser considerado também um atrativo para a vinda de 

turistas/visitantes na Tavares Bastos? 

O BOPE tambem é legal de destacar, aqui virou um local turístico, aqui virou 

local de visita, e dá pra marcar a visita pelo email para registrar na agenda de visitas 

. Muito militares, policiais de outra localidade vem conhecer o BOPE. Com o filme 

tropa de elite, o BOPE ficou mundialmente conhecido, nos temos visitas aqui  do 

cônsul americano , até os vizinhos de Botafogo. A gente gosta disso, a gente 

precisa, por que é  uma questão importante estratégica de comunicação, para 

mostrar o BOPE como ele é, que é um batalhão de profissionais, que além das 

atividades de rua, também tem um trabalho técnico, científico, social e você acaba 

quebrando paradigmas.  

 

8- Vocês tem reconhecimento das associações, da população e da delimitação 

geográfica presente nesta comunidade? 

A Tavares Bastos ela fica no bairro de Laranjeiras, ela é  limítrofe com a 

comunidade de Santo Amaro, ela fica toda nesse maçiço do Morro Nova Cintra,  e 

quando a BOPE veio ela construiu casas populares para assentar a população para 

delimitar a fronteira verde, pois ela tinha invadido a APA. A Tavares Bastos tem dois 

acessos: uma pela rua Tavares Bastos e a outra é o acesso pelo BOPE na rua 

Campo Belo. Na parte baixa a ocupação pelos casario antigo já remonta  ao começo 

do séc xx, a parte alta, que é a mata, foi ocupada em meados da decada de 60/70 

principalmente de origem nordestina e a maioria eram trabalhadores do laranjeiras e 

do catete. 
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9- Fala aberta sobre segurança, turismo e a BOPE na Tavares Bastos. 

Na verdade, o turismo, ele é mais um reflexo do trabalho consolidado da 

segurança, em especial do trabalho que o BOPE realizou. Quando a gente fala de 

UPP, a gente tem o BOPE como norte, quando a gente “quebra” Chapéu-Mangueira, 

Vidigal, Rocinha, Babilônia, são comunidades que tem um potencial turístico 

enorme, isso na Zona Sul. Providência na Zona Portúaria, estamos também na 

Mangueira e tantas as outras. 

E o que faz  as comunidade que não tenha uma história de turismo, não 

aquele turismo pontual, mas aquela ideia consolidada quando a comunidade já vem 

e abraça é por causa da falta do alicerçe, entao entendemos que o trabalho de 

turismo ainda está muito incipiente nessas áreas pelo potencial existente,a gente 

entende que com a fomentação do turismo, vai abraçar mais a UPP, por ser 

fomentadora de trabalho e dinheiro, é uma adaptação. 
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APÊNDICE G – Levantamento Fotográfico da Área de Estudo (Todas as fotos 

são de elaboração própria do autor) 

 

  

Figura 14. Entrada principal pela rua Tavares Bastos. Figura 15. Subida pela sinuosa rua Tavares Bastos. 

Figura 16. Subida pela rua Tavares Bastos e a vista do Pão de 
Açúcar 

Figura 17. Elementos urbanos constrastando com a 
natureza. 
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Figura 18.  Viela da Tavares Bastos. Figura 19. A comunidadeTavares Bastos e APA São José logo 
atrás. 

Figura 20. Vista da quadra com  as casas. 
Figura 21. Projeto social: Escolinha de Vôlei do Bernadinho 

com apoio da AMCTB e da UPP. 
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Figura 22. Entrada do hostel The MAZE. Figura 23. Vista panorâmica do município de Niterói. 

Figura 24. Vista do Pão de Açúcar. Figura 25. Pão de Açúcar e uma casa da Tavares Bastos. 


