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RESUMO 
 
 

 
É esperado que o desenvolvimento da atividade turística em uma determinada 
localidade gere uma série de impactos econômicos, sociais e culturais que afetam, 
de alguma forma, a população anfitriã. Desta forma, este trabalho tem por objetivo 
analisar as percepções da comunidade em relação ao favela tour na Rocinha, 
segmento que surgiu no início da década de 1990 e que atrai, basicamente, 
turistas estrangeiros ávidos por consumir a alteridade. Para isso, foi realizada 
pesquisa in loco com a aplicação de questionários semi-estruturados com a 
população local da Rocinha, envolvida ou não com a atividade turística, além de 
tour com a agência Be a Local, em que foi realizada observação participante. Os 
resultados obtidos demonstram que o maior benefício percebido pela população 
local em relação ao turismo de favela é de viés social e não econômico, 
relacionado, principalmente ao aumento da visibilidade no cenário internacional e 
possibilidade de desmontagem de estigmas e ao aumento da auto-estima.  
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Favela Tour. Turismo na Rocinha. Identidade Cultural. Impactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

It is expected that the development of tourism in a given locality manages a 
number of economic, social and cultural impacts that affect, somehow, the host 
population. Thus, this study aims to examine the perceptions of the community in 
relation to the Rocinha favela tour, segment that began in the 1990s and which 
attracts, mostly,  foreign tourists eager to consume the otherness. To achieve the 
goal, a research was conducted in loco with the application of semi-structured 
questionnaires with the local population, involved or not with tourism, besides a 
tour with the agency Be a Local, which was held in participant observation. The 
results show that the greatest benefit perceived by the local population is social not 
economic, related primarily to the increase of visibility in the international arena 
and the possibility of stigma disassembly and increased self - esteem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desejo de conhecer outros modos de vida e novas culturas foi 

satisfeito no momento em que o homem, através de uma revolução tecnológica, 

econômica e social, se possibilitou o tempo livre, o aumento de renda e um 

deslocamento cada vez mais veloz e barato. A expansão do turismo foi facilitada 

por esses fatores. E um dos atrativos da viagem era a curiosidade de conhecer o 

outro, de vivenciar novas experiências. O turismo transforma-se em fenômeno 

social relevante. 

Thomas Cook tornou o turismo o seu grande negócio, lançando o 

primeiro pacote turístico em 1841 (LICKORISH e JENKINS, 2000), um marco 

importante que deu origem ao turismo como conhecemos hoje. O turismo 

moderno conheceu, nos anos pós-guerra, de 1945, um grande aumento em 

escala, originando as viagens em massa. Quando o apelo comercial dos produtos 

em massa entra em declínio, é preciso conceber uma nova forma de turismo. É 

preciso inovar. 

Segundo Bauman (2008) estamos vivendo, atualmente em uma 

sociedade de consumidores, em que a relação de consumo é a mais importante 

interação humana. A “sociedade de consumidores” é uma sociedade em que os 

seus membros são julgados basicamente pela condição de consumidores e, como 

resultado, a cultura consumista é “o principal fator de estratificação e o maior 
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critério de inclusão e exclusão” de seus membros, isto é, é uma questão de 

afiliação social (ibidem, p. 71).  

Nesse contexto, como não há consumidor sem mercadoria, tudo 

pode ser transformado em produto: até mesmo a miséria alheia. A indústria do 

turismo também se apropriou dessa cultura para se promover junto aos 

consumidores. A produção em massa foi substituída (parcialmente) por produtos 

segmentados para atender o turista mais exigente. Surgiu o turismo alternativo, 

que se propõe a realizar “viagens mais curtas, mais individualizadas, voltados para 

o contato com a natureza e com as comunidades locais”. (FRATUCCI, 2000, p. 

54). É um tipo de turismo sem pressa ou Slow Travel, que propõe ao turista 

conhecer menos destinos com mais profundidade, mergulhando na cultura local. É 

um turismo de conviver em contraponto com o turismo de ver. Nesse contexto, 

surge o turismo de favela ou favela tour, que é uma dessas inovações do turismo.  

Esse segmento da atividade turística surgiu no início da década de 

1990 e atrai, basicamente, turistas estrangeiros seduzidos pela glamourização das 

comunidades cariocas em filmes, novelas e músicas, tendo seu ápice com o 

lançamento do filme Cidade de Deus, em 2002. 

Para Lickorish e Jenkins (2000) e para a Organização Mundial de 

Turismo (OMT, 2001) a atividade turística gera uma série de impactos positivos e 

negativos em termos econômicos, ambientais e socioculturais.  Por isso é 

importante que a comunidade seja participante no que se refere ao 

desenvolvimento desta atividade em seu espaço.  

Se um dos aspectos positivos é a força propulsora do turismo como 

gerador de emprego e renda e de desenvolvimento, é esperado que grande parte 

da comunidade seja beneficiada com esse tipo de atividade. O turismo pode 

amplificar a movimentação do comércio local (artesanato, bares, restaurantes, 

etc), proporcionar intercâmbio cultural entre visitantes e visitados, gerar empregos 

diretos e indiretos, desenvolver capacitação profissional para atuar na atividade, 

entre outros.  
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Em relação ao nosso tema de pesquisa, é necessário explicar que o 

termo favela já traz consigo muitos estigmas que remetem ao estado de carência 

– moral, econômica, social - do indivíduo que lá habita e que omitem a pluralidade 

desses espaços. O termo favelado, portanto, é considerado pejorativo e seu 

significado reitera o preconceito que existe entre os não-habitantes desses 

espaços. O morador desses espaços, assim, não gosta de ser chamado como tal.  

Valladares (2005), nos ensina que existem alguns dogmas sobre as 

favelas que são passíveis de questionamento. O primeiro deles é a  

 

forte identidade desses espaços, marcados não apenas pela geografia 
própria, mas também pelo estatuto de ilegalidade da ocupação do solo, 
pela obstinação de seus moradores em permanecer na favela (...) e por 
um modo de vida cotidiano diferente, capaz de garantir a sua identidade. 
(ibidem, p. 150) 

 

O segundo dogma é a caracterização da favela como locus da 

pobreza, como território urbano dos pobres. O terceiro, é sobre a unidade da 

favela descaracterizando a sua diversidade. 

O objetivo principal do nosso trabalho é a análise da percepção da 

comunidade local em relação aos impactos do favela tour e para isso investigamos 

o caso do turismo na Rocinha, comunidade localizada na Zona Sul da cidade do 

Rio de Janeiro. 

O foco é sobre o orgulho de ser morador da Rocinha e objeto dos 

olhares curiosos do turista e se o turismo afeta a sua auto-estima. Acreditamos 

que a percepção acerca dos impactos do favela tour pode variar conforme a 

percepção que cada um tem sobre si e sobre o seu lugar, ou seja, sua identidade. 

Partimos do pressuposto que os impactos sociais, culturais e 

econômicos trazidos pelo desenvolvimento do turismo na Rocinha não são 

percebidos ou não se sucedem com a exploração do favela tour na Rocinha, em 

que os impactos positivos são limitados a uma pequena parcela de moradores da 

comunidade. 
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Como objetivos específicos do presente trabalho pretendemos 

analisar a construção da favela como destino turístico, assim como a construção 

das identidades culturais, identificar os impactos econômicos e socioculturais do 

turismo e, por fim, revermos o conceito de segmentação do mercado turístico. 

Como metodologia do trabalho apresentado foi realizado o 

levantamento bibliográfico sobre os temas concernentes ao estudo de caso. 

Foram consultados livros de Introdução ao Turismo, Economia do Turismo, 

Origem das Favelas, História da Rocinha, Marketing Turístico, além de artigos 

científicos e de jornais e revistas. Em seguida, foi escrita a parte teórica embasada 

nos conceitos apresentados pelos autores pesquisados. 

Além disso, foi agendado um tour na Rocinha com as agências que 

exploram esse nicho, onde foram realizadas observações, principalmente no que 

se refere aos temas de interesse dos turistas durante a visita. Toda a análise da 

visita foi descrita no trabalho. 

Por último, foi realizada uma pesquisa in loco de natureza descritiva 

com a aplicação de questionários semi-estruturados com a população local da 

Rocinha, envolvidos ou não com a atividade turística. Os resultados foram 

tabulados e apresentados em forma de gráfico para melhor análise e exposição 

das conclusões. 

Para identificarmos a percepção da comunidade da Rocinha em 

relação ao favela tour, o trabalho foi organizado da seguinte forma: capítulo 2: A 

origem das favelas e sua construção como destino turístico; capítulo 3: Os 

Impactos do turismo e a sua relação com a construção das identidades; capítulo 4: 

O mercado turístico; capítulo 5: Metodologia; capítulo 6: Conclusões; e capítulo 7: 

Considerações Finais. 
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2 A origem das favelas e sua construção como destino turístico 

 

Para analisarmos a construção da favela como destino turístico, é 

necessário recorrermos ao estudo sobre a gênese das favelas, sobre a 

turistificação de um lugar e, por fim, sobre o turismo e sua relação com a mídia. 

 

2.1  A Origem das favelas 

 

Existem diferentes versões para o surgimento das favelas. A primeira 

versão remonta à Guerra do Paraguai. A segunda versão, à Guerra de Canudos. 

A terceira versão, à ideologia higienista. Para Campos (2005, p 63-64), o espaço 

quilombola é o embrião da favela. 

 

No século XX, a favela representa para a sociedade republicana o 
mesmo que o quilombo representou para a sociedade escravocrata. Um 
e outro, [...] vêm integrando as classes perigosas: os quilombolas por 
terem representado, no passado, a ameaça ao Império; e os favelados 
por se constituírem em elementos socialmente indesejáveis após a 
instalação da República. 

 

Em outras palavras, Campos (2005) compreende a favela como uma 

transmutação do espaço quilombola. Ainda segundo o autor, o quilombo 

representava “recursos radicais de sobrevivência grupal, com uma forma comunal 
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de vida e modos próprios de organização” (p. 32). O quilombo era, também, uma 

designação de quem não os habitava. Os negros o chamavam de “cerca” ou 

“mocambo”. É importante ressaltar também que os quilombos estavam localizados 

no interior do país ou até em morros dentro da metrópole carioca. (CAMPOS, 

2005). 

Abreu (1998 apud Campos, 2005) fornece a informação de que a 

população do Rio de Janeiro teve um grande aumento entre 1808 e 1870 a partir 

da chegada da Família Real: de 60.000,00 para 250.000,00 habitantes. Para 

Campos (2005) a conseqüência desse crescimento foi que a Cidade passou por 

uma crise habitacional em que a população pobre procurava os cortiços e as 

casas de cômodos para permanecer perto da área central da cidade, onde havia 

maior geração de empregos. Nesse período, 50% da população servia-se desse 

tipo de moradia. Havia, também, os quilombos próximos às áreas periurbanas.  

A definição de cortiço para Beckheuser (1906 apud VALLADARES, 

2005, p. 24) é: 

 

Uma habitação coletiva, geralmente constituída por pequenos quartos de 
madeira [...], algumas vezes instalados nos fundos de prédios e outras 
vezes uns sobre os outros; com varandas e escadas de difícil acesso; 
sem cozinha [...] com aparelho sanitário e lavanderia comum. Também 
são considerados cortiços prédio de construção antiga, onde 
clandestinamente são construídas divisões de madeira (construção 
proibida pela Prefeitura), formando quartos ou cubículos [...] habitados, 
geralmente, por indivíduos de classe pobre [...].  

 

Alguns autores consideram o cortiço, portanto, a gênese da favela. 

O Rio de Janeiro, no período entre 1870 e 1890, concentrava grande 

número de escravos urbanos, que por sua vez, permaneciam livres a maior parte 

do tempo, para vender ou alugar serviços em troca de um salário diário, com o 

qual pagavam aos seus senhores. O que sobrava, era utilizado para alugarem 

quartos em cortiços, diminuindo a dependência em relação aos seus senhores na 

provisão de moradia. É importante ressaltar que muitos negros fugidos e forros 

integravam-se também aos quilombos periurbanos (CAMPOS, 2005). 
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A proliferação dos cortiços na cidade do Rio se deu a partir das 

décadas de 1850 e 1860 devido, além do crescimento do número de alforrias, ao 

aumento do fluxo de imigrantes portugueses. (CHALHOUB, 1996). É importante 

ressaltar que a importação de trabalhadores brancos dificultava a integração do 

negro como trabalhador livre no sistema produtivo (CAMPOS, 2005).  

É patente que na década de 1870, a cidade do Rio de Janeiro 

passava por uma crise habitacional. Por ocasião da Guerra do Paraguai (1864 – 

1870), o governo imperial havia alforriado multidões de escravos para combater. 

Os que retornaram, sem ter para onde voltar, ergueram acampamento nas 

proximidades do Ministério da Guerra como solução provisória, assim como foi 

provisória a ocupação dos cortiços e das encostas da área central da cidade. 

(CAMPOS, 2005). Nessa versão, a favela preexistia à Abolição da escravatura. 

A segunda versão nos remete à Guerra de Canudos, que durou de 

1896 a 1897, na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia, 

no Brasil. Foi dada autorização pelo Ministério da Guerra para que os praças que 

retornaram desta campanha ocupassem provisoriamente os Morros da 

Providência e de Santo Antônio. E ali permaneceram na expectativa de receberem 

seus soldos em atraso. De local de moradia provisória, os morros da área central 

da cidade se tornariam a solução ideal para o problema da habitação popular do 

Rio de Janeiro e se transformariam em opção de residência permanente. (ABREU, 

1998 apud CAMPOS, 2005). Nessa versão, o mito fundador de Canudos na 

gênese da favela carioca é reforçada com a obra clássica de Euclides da Cunha, 

chamada de Os sertões. 

O Morro da Providência foi rebatizado como Morro da Favella pelos 

antigos combatentes da Guerra de Canudos. Existem duas versões sobre a 

adoção desse nome pelos novos moradores (VALLADARES, 2005, p. 29): 

 

A maior parte dos comentaristas apresenta duas razões para essa 
mudança de nome:1ª) a planta favella, que dera seu nome ao Morro da 
Favella – situado no município de Monte Santo no Estado da Bahia – ser 
também encontrada na vegetação que recobria o morro da Providência; 
2ª) a feroz resistência dos combatentes entricheirados nesse morro 
baiano da Favella, durante a Guerra de Canudos, ter retardado a vitória 
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final do exército da República, e a retomada dessa posição 
representando uma vitória decisiva da batalha. 

 

A obra de Euclides da Cunha os Sertões, lançada em 1902, foi lida 

por toda a intelectualidade da época, tornando a Guerra de Canudos muito 

presente na memória coletiva. As imagens fortes e marcantes transmitidas em sua 

obra serviram como base para que os intelectuais interpretassem a favela que se 

formava na Capital da República. Para exemplificar, vale lembrar algumas 

características de Canudos percebidas por Euclides da Cunha (CUNHA, 1902 

apud VALLADARES, 2005):   

 Crescimento rápido, precário e desordenado; 

 Topografia de uma região de morros, de acesso muito difícil; 

 Ausência de Estado e de Instituições Públicas; 

 Espaço capaz de integrar os recém-chegados à identidade 

coletiva, homogênea e uniforme do grupo (Euclides da Cunha 

percebe o povoado de Canudos como uma comunidade de 

miseráveis marcada por uma identidade comum); 

 Um perigo para a ordem social; 

 Uma cidadela de miseráveis. 

Da mesma forma, os observadores descreviam as favelas que se 

formavam. 

Uma terceira versão se apóia a partir da ideologia higienista que se 

firmava em fins do século XIX, comandada pelo Prefeito Barata Ribeiro. 

Em 26 de janeiro de 1893, na Rua Barão Félix, nº 154, o Cabeça de 

Porco – o mais famoso cortiço carioca do período, que chegou a abrigar mais de 4 

mil pessoas – foi demolido sob o comando do ex-prefeito, pois ali era tido como 

antro de classes perigosas, valhacouto1 de desordeiros, focos de 

                                                 
1 Refúgio, abrigo. 
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enfermidades/irradiação de epidemias, terreno fértil para a propagação de vícios 

de todos os tipos, entre outras denominações funestas (CHALHOUB, 1996).  

Valladares (2005, p. 24) descreve muito bem o que era o cortiço na 

visão da classe dominante no período: 

 

Considerado o locus da pobreza, no século XIX era local de moradia 
tanto para trabalhadores quanto para vagabundos e malandros, todos 
pertencentes à chamada classe perigosa. Definido como um verdadeiro 
inferno social, o cortiço carioca era visto como antro da vagabundagem e 
do crime, além de lugar propício às epidemias, constituindo ameaça à 
ordem social e moral. Percebido como espaço propagador da doença e 
do vício, era condenado através do discurso médico e higienista [...].  

 

Os cortiços, de maneira geral, eram um mal que deveria ser 

combatido.  

Alguns moradores desabrigados, então, ergueram casinhas no morro 

que havia atrás do cortiço (CHALHOUB, 1996, p. 17): 

 

O prefeito Barata (Ribeiro), num magnânimo rompante de generosidade, 
mandou “facultar à gente pobre que habitava aquele recinto a tirada das 
madeiras que poderiam ser aproveitadas” em outras construções. De 
posse do material para erguer pelo menos casinhas precárias, alguns 
moradores devem ter subido o morro que existia lá mesmo por trás da 
estalagem. 

 

A destruição do famoso Cabeça de Porco marcava o fim da era dos 

cortiços e o início do século das favelas na cidade do Rio de Janeiro. 

Mais tarde, Pereira Passos (1902-1906), foi autor de grande reforma 

urbana, com o objetivo, entre outros, de sanear e civilizar a cidade erradicando as 

habitações populares.  Várias caricaturas sobre o assunto apareceram nos jornais 

da época retratando a política higienista em voga, conforme mostram as figuras 

retiradas do Jornal do Brasil de 1907 (figuras 1 e 2). Grande parte da população 

desabrigada passou a ocupar as encostas. 
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Figura 1: Saneamento dos Morros 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21 abr 1907a 
Figura 2: Higiene dos Morros 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 abr 1907b 

 

Para Tomé Machado (2006, p. 213), um dos planos de Pereira 

Passos era “tornar o Rio de Janeiro mais bonito, moderno e saudável [...] 

possibilitando o turismo”. O que está implícito nesse desejo, é o de se construir 

uma cidade européia nos trópicos. Para a construção da Avenida Central, marco 

da modernidade da capital, foi necessária a demolição de mais de 500 prédios e o 

despejo de grande número de famílias pobres das áreas centrais da cidade que 

não receberam nenhuma indenização ou sequer foi proposto plano de construção 

de habitações populares. A crise habitacional só se agravava. 

É importante apontar que a existência das favelas precede o 

aparecimento da categoria favela. Foi apenas durante a segunda década do 

século XX que a palavra favela se tornou um substantivo genérico que não se 

referia apenas ao Morro da Favella, mas para designar um “habitat pobre, de 
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ocupação irregular, sem respeito às normas e geralmente sobre encostas”. 

(VALLADARES, 2005, p. 26). 

O Plano Diretor do Município do Rio de Janeiro (lei complementar nº 

16/1992) adotou, em seu art. 147 a seguinte definição para a favela: 

 

Art. 147 – Para fins de aplicação do Plano Diretor Decenal, favela é a 
área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação da 
terra por população de baixa renda, precariedade da infra-estrutura 
urbana e de serviços públicos, vias estreitas e de alinhamento irregular, 
lotes de forma e tamanho irregular e construções não licenciadas, em 
desconformidade com os padrões legais”. Deve-se acrescentar a esta 
visão, a idéia de que o surgimento da favela se dá a partir de uma 
ocupação (espontânea ou planejada) de terrenos de propriedade alheia 
(pública ou particular). 2 

 

Por tudo o que foi exposto, a favela ficou registrada no imaginário 

popular como o “lugar da carência, da falta, do vazio a ser preenchido pelos 

sentimentos humanitários, do perigo a ser erradicado [...]. Vista pelos olhos das 

instituições e dos governos, é o lugar da desordem (ZALUAR e ALVITO, 2004). 

Com a chegada do tráfico de drogas, houve um reforço da imagem da favela como 

covil de bandidos, zona franca do crime, habitat das classes perigosas. É assim 

até os dias de hoje. Vemos todos os dias nos jornais as seguintes manchetes:  

 ESGOTO VAZA EM ESCOLA E É O TRÁFICO QUE 

RESOLVE; 

 CONFRONTO NA ROCINHA DEIXA UM MORTO E SEIS 

FERIDOS; 

 ESPECIALISTA CRITICA BLINDAGEM DE CASAS E 

DEFENDE REURBANIZAÇÃO DE FAVELAS: “É UM 

BURACO DO INFERNO”; 

 TRÁFICO PREPARA INVASÃO À ROCINHA. 

                                                 
2 Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/sabren/index.htm. Acessado em 02/10/2008. 



 19

São exemplos de reportagens como estas que vemos nos jornais e 

passam a fazer parte do imaginário coletivo de brasileiros e estrangeiros sobre o 

que seria a favela.  

Apesar de a favela, desde o seu surgimento até os dias de hoje, ser 

estigmatizada como o lugar da violência, da pobreza e do abandono, é o lugar 

onde se produziu o samba, a escola de samba, o bloco de carnaval, a capoeira, o 

pagode de fundo de quintal, o pagode de clube. Onde se faz o funk, onde se 

escrevem livros, onde se montam peças de teatro, onde se praticam todas as 

modalidades esportivas, enfim, um mix de atividades que também poderiam defini-

la. 

Em 2002, já foram identificadas mais de 752 favelas na cidade do 

Rio de Janeiro, com 18,7% de população residente do total de moradores da 

cidade. (VALLADARES, 2005). Essas áreas de segregação socioespacial crescem 

mais do que a cidade do Rio de Janeiro. Paradoxalmente, a favela, no final do 

século XX, passa a se transformar em destino turístico. 

A favela da Rocinha, localizada no Rio de Janeiro, transformou-se 

em destino preferido de turistas que procuram os reality tours3 como oportunidade 

de vivenciar uma experiência autêntica do Outro na cidade. A seguir, serão 

apresentadas diferentes versões sobre a gênese da Rocinha. 

A versão oficial, de acordo com o relatório do Sistema Multimídia 

sobre os Assentamentos de Baixa Renda do Município do Rio de Janeiro4 

(SABREN ), é a seguinte: 

 

Em 1927, a área era uma grande fazenda. Em 1935 o único acesso, a 
atual Estrada da Gávea, teve o sistema de iluminação implantada. Com 
a aquisição pela Cia GUIDON de parte da área em 1937, oitenta lotes 
sem infra-estrutura, foram vendidos. Os primeiros moradores foram 
comerciantes portugueses e operários. Em 1938 com a Estrada da 
Gávea asfaltada, acelerou-se a ocupação por pessoas que acreditavam 
que o local era constituído por terras públicas, invadindo áreas próximas. 

                                                 
3 Os Reality Tours são uma modalidade de turismo cuja motivação é a fixação na autenticidade, ou seja, é 
uma forma de turismo em que a possibilidade do encontro com a comunidade local é elemento fundamental 
da composição do produto turístico (FREIRE-MEDEIROS, 2006). 
4 Idem nota 2. 
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Em 1960 houve um segundo surto de expansão, modificando as feições 
do loteamento da parte plana (bairro Barcelos), remoção de favelas da 
Zona Sul e construção do túnel Dois Irmãos. 

 

As outras versões que iremos relatar foram extraídas do livro Varal 

de Lembranças: Histórias da Rocinha, que é uma coletânea de relatos de antigos 

moradores da comunidade5. 

Em 1925 ou 1926, no Morro Dois Irmãos, houve um loteamento a 

cargo da Companhia Castro Guidon no qual foram traçadas plantas da Rocinha 

embrionária. Nesse projeto havia a demarcação de ruas que existem até hoje: 

Ruas 1, 2, 3, 4. 

Mas, a favela, em si, só surge a partir da década de 1950, quando 

aumenta a migração de nordestinos para o Rio. Quanto à origem do nome, o 

morador Ismael Elias da Silva relata que na região residiam umas mulheres que 

eram espanholas, plantadoras de hortaliças. A região era uma chácara e a atual 

da Estrada da Gávea era um caminho por onde passavam vendedores de frutas 

vindos de Jacarepaguá. A atenção desses feirantes era interrompida quando 

essas mulheres os chamavam a visitar a “rocinha” de hortaliças. Daí surgiu o 

nome Rocinha, por causa da roça que elas tinham. 

Outra versão, segundo o médico, Mário Dufles (UNIÃO PRÓ 

MELHORAMENTOS DOS MORADORES DA ROCINHA, 1983) é que a 

necessidade de uma campanha sanitária nas matas da Barra da Tijuca originou a 

instalação de um núcleo de guardas sanitários nos terrenos da Companhia Castro 

e Guidon. Em torno desse núcleo, a companhia permitiu a plantação de hortas de 

verduras e legumes. Surgiram as primeiras roças da região, de onde os 

agricultores vendiam seus produtos na feira da Praça do Jóquei. 

Para o morador Jerônimo Agripino (UNIÃO PRÓ 

MELHORAMENTOS DOS MORADORES DA ROCINHA, 1983), os guardas 

sanitários eram, na verdade, guardas florestais que tinham a missão de impedir a 

                                                 
5 A História Oral é uma metodologia muito usada em pesquisas históricas e sociológicas. Surgida como forma 
de valorização das memórias e recordações de indivíduos, é um metódo de recolhimento de informações 
através de entrevistas com pessoas que vivenciaram algum fato ocorrido. Fonte: Wikipédia. 
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construção de barracos no local. Mas mediante recompensa em dinheiro, muitos 

nordestinos começaram a construir seus barracos no final da década de 1940 com 

a permissão dos guardas e com o material que conseguiam nas obras onde 

trabalhavam. 

Ainda segundo o relato do senhor Jerônimo (UNIÃO PRÓ 

MELHORAMENTOS DOS MORADORES DA ROCINHA, 1983), a Castro Guidon 

vendeu seus terrenos a uma companhia de construção. Esta, por sua vez, passou-

os ao candidato a vereador Renato Caruso que, para conseguir votos, cedeu 

muitas terras aos seus eleitores em potencial. A partir daí, a favela cresceu. Com 

a construção da Estrada da Gávea, durante o governo do Prefeito Mendes de 

Morais, a comunidade se expandiu ainda mais rapidamente (1983). 

Atualmente, a Rocinha é uma das maiores favelas do Brasil com 

864.479,24 m2 de área ocupada.6 

A construção da Rocinha ou de qualquer outra favela como destino 

turístico, na concepção de Freire-Medeiros (2006, p. 2), está inserida em um duplo 

contexto: 

 

Na conjuntura de expansão dos chamados Reality Tours mundo afora; e 
no fenômeno de circulação e consumo, em nível global, da favela como 
trademark7, como um signo a que estão associados significados 
ambivalentes que a colocam, a um só tempo, como território violento e 
local de autenticidades preservadas. 

 

Os Reality Tours são uma modalidade de turismo cuja motivação é a 

fixação na autenticidade, ou seja, é uma forma de turismo em que a possibilidade 

do encontro com a comunidade local é elemento fundamental da composição do 

produto turístico (MEDEIROS, 2006). Existem dois tipos de reality tours: tours 

sociais e tours sombrios. 

                                                 
6 Idem nota 2. 
7 Trademark: Marca registrada. Nome, símbolo, lema ou desenho que identifica legalmente uma 
organização, um bem de consumo ou serviço. 
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A história dos tours sociais começa com a Organização não-

governamental (ONG) Global Exchange, sediada em San Francisco que, “para 

atender às demandas dos indivíduos desejosos por localizar o seu papel nos 

problemas sociais” leva turistas de nações desenvolvidas aos países onde 

imperam a conflitos sociais e instabilidade política. (FREIRE-MEDEIROS, 2006, p. 

4). Através dessa ONG é possível, por exemplo, passar uma semana no Brasil 

vivendo em um dos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST).  

A partir daí, outras ONGs passaram a oferecer esse tipo de serviço: 

“atuam fornecendo crédito, treinando pessoal, intermediando a relação entre os 

que trabalham com turismo e os moradores das localidades visitadas, sempre com 

uma orientação supostamente educacional e conscientizadora”.  (IDEM, 2006, p. 

4). Os tours sociais então, têm como destinos privilegiados localidades em 

desvantagem econômica. É chamado também de pro-poor tourism ou pitty 

tourism. (IBIDEM, 2007). 

Os tours sombrios são viagens para lugares associados ao 

sofrimento. Esse tipo de turismo atrai pessoas “ávidas por consumir mortes, 

desastres e misérias espetacularizadas”. Chamados também de dark tourism, 

essa modalidade é procurada por turistas que buscam experiências inusitadas, 

aventureiras e autênticas em destinos “cujo apelo reside na antítese daquilo que 

se convencionou tratar como turístico” (MEDEIROS, 2007, p. 4). 

Através dos dark tourism é possível, por exemplo, visitar os campos 

radioativos de Chernobyl, avaliar os estragos provocados pelo furacão Katrina em 

passeio por New Orleans ou passear pelos lugares onde morreram as vítimas de 

Jack, o estripador, em Londres. 

A favela que é formatada como destino turístico possui 

características dos dois tipos de reality tours: ao mesmo tempo em que permite 

engajamento politicamente correto diante da paisagem social, motiva um 

sentimento de experimentar o autêntico, exótico e do risco em um só lugar 

(MEDEIROS, 2006; 2007). 
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Outra hipótese levantada pela autora é a transformação da favela 

como marca, como sinônimo de mundo exótico através dos mais variados 

produtos. Esse fenômeno é conseqüência da produção de símbolos fabricados 

pelos agentes promotores. Voltaremos a essa discussão mais tarde. 

Para finalizar, o sucesso da Rocinha como favela turística deve-se 

ao fato dela ser vendida com o título de “maior favela do Brasil”. Além disso, a 

Rocinha se localiza em região privilegiada, próxima ao centro hoteleiro da cidade, 

na Zona Sul; oferece uma vista deslumbrante da região e apresenta o contraste 

entre os ricos e pobres do Rio de Janeiro compartilhando quase o mesmo espaço: 

uma oportunidade de entender a complexidade do Brasil, conforme mostrado 

abaixo (figura 3). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: A favela da Rocinha 
Fonte: Acervo pessoal 

 
 
2.2      A escolha de um lugar turístico 
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Todos sabemos que a humanidade possui necessidades e desejos 

ilimitados. O homem precisa de ar, comida, água, roupas, educação, lazer, entre 

outros. Esse sentimento de carência leva-nos ao conceito de produto, que para 

Kotler (1980, p. 31) é definido como “tudo aquilo capaz de satisfazer a um desejo”, 

ou “qualquer coisa capaz de prestar um serviço [...] isto inclui pessoas, lugares, 

organizações e idéias”.  

Desta forma, Kotler amplia o conceito de produto, incluindo, também, 

os serviços. Mas não devemos desprezar as diferenças entre produtos e serviços, 

pois elas existem. O produto é tangível e o serviço, intangível (não se pode pegar, 

é abstrato). A frase, “os bens são produzidos e os serviços prestados ou 

realizados, resume bem as diferenças entre os serviços e os bens-produto” (OMT, 

p. 275).  

O turismo, essencialmente, é uma atividade do setor de serviços. 

Lemos (2001, p. 97) define produto turístico como: 

 

Conjunto de bens e serviços que envolvem a informação do turista 
acerca do local a ser visitado, seu deslocamento, sua estada naquela 
localidade, as mercadorias por ele adquiridas, os locais de visitação, os 
fatores socioculturais, climáticos e geográficos e os elementos das infra-
estruturas geral e específica a ele ofertados e por ele consumidos nas 
localidades-destino. 

 

O conceito de Lemos nos leva à reflexão acerca da imagem dos 

destinos turísticos. A informação do turista acerca do local a ser visitado produz 

uma imagem da localidade que nem sempre coincide com a realidade. Urry diz 

que o olhar do turista “é construído através de signos, e o turismo abrange uma 

coleção de signos”. (URRY, 1996, p. 18). Assim, os turistas saem em busca dos 

lugares-comuns (estereótipos), como os pubs tradicionais ingleses quando vão à 

Inglaterra, do comportamento do italiano típico, do povo alegre e festeiro quando 

vêm ao Brasil, ou o sofrimento e a miséria alheia quando visitam as favelas 

cariocas. 
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É importante ressaltar que a imagem de uma localidade não é a sua 

identidade. O que entendemos dessa afirmação é que muitos destinos turísticos 

são construídos através de estereótipos que escondem a complexidade de uma 

realidade diversa. E a linguagem midiática tem grande influência na construção 

desses símbolos. Veremos a relação entre turismo e mídia mais adiante. 

Para Ruschmann (2002, p. 75) o produto turístico “compõe-se de 

elementos e percepções intangíveis e é sentido pelo consumidor como uma 

experiência, vivida desde o momento em que sai de casa para viajar até o 

retorno”. Ainda segundo a autora, do ponto de vista do turista, os componentes do 

produto turístico são as atrações do núcleo receptor, as facilidades que lhe são 

oferecidas e as vias e meios de acesso.  

Ao falarmos da favela como produto turístico, é o componente 

“atrações do núcleo receptor” que, para a autora, tem importância fundamental 

para a escolha de uma destinação em detrimento de outra. É o elemento 

motivacional. E que a imagem que o turista tem das destinações é determinante 

para essa escolha.  

Para Fratucci (2000, p. 33), “é o território, na escala do lugar, 

acrescido de um certo valor (simbólico) que se transforma em produto e, como tal, 

é vendido”. Ainda segundo o autor, o lugar turístico pode ser definido como: 

 

É o território onde o turismo se realiza e onde há a ocorrência de 
interações e interelações temporárias entre o anfitrião e o turista, aos 
quais irão permitir um contato direto, sem barreiras (físicas ou 
simbólicas) entre eles e o reconhecimento da existência do outro, 
recíproca e simultaneamente. (p. 56) 

 

O lugar turístico é o locus da produção e do consumo do produto 

turístico.  

Assim, o lugar turístico deve ser o lugar de descoberta de si e do 

outro, mas essa experiência pode ser tão superficial e efêmera que as barreiras 

não conseguirão ser transpostas e os preconceitos, desse modo, reforçados, pois 

provavelmente não existirá intercâmbio cultural.  
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Por tudo o que foi exposto, é o turista que, em última análise, 

escolhe quais lugares serão considerados turísticos, e que a mídia é fator 

determinante para essa escolha, para essa construção.  

2.3     O turismo e sua relação com a mídia 

 

Para a maioria das pessoas, um destino turístico representa um local 

que nunca foi visitado, ou seja, muitos turistas viajam pela primeira vez a um 

destino. Como não tem conhecimento do destino, fazem sua escolha baseados 

em recomendações de amigos ou da indústria do turismo, ou através de 

informações da mídia, seja pela internet, jornais, cinema, televisão, folders, entre 

outros. “A motivação para a viagem é estimulada pela propaganda e pelo 

fornecimento de informações” (LICKORISH e JENKINS, 2000, p. 84). A 

disseminação de informação acerca de um determinado destino turístico para o 

bem ou para o mal é apenas um dos efeitos da mídia. 

O termo mídia se refere aos vários modos de comunicação de 

domínio público como a mídia impressa (jornais, revistas, folhetos, periódicos, 

mala direta, boletins informativos, etc), de radiofusão (rádio e televisão) e a 

internet. A mídia de massa é um meio com a finalidade de “circular a mesma 

mensagem aproximadamente ao mesmo tempo para um grande número de 

pessoas” (NIELSEN, 2002, p. 29). 

Para Urry (1996, p. 23),  

 

Ao longo do tempo, através dos anúncios e da mídia, as imagens 
geradas pelos diferentes olhares do turista passam a constituir um 
sistema de ilusões, fechado, que se autoperpetua e proporciona a esse 
turista uma base para que ele selecione e avalie os lugares potenciais 
que ele visitará. 

 

Ainda segundo o autor, o turismo envolve necessariamente a 

expectativa de novas e diferentes experiências, diversas às experimentadas na 

vida cotidiana. E tais expectativas envolvem o trabalho com a propaganda e outros 
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conjuntos de signos, normalmente gerados pela mídia. Urry (1996) nos explica 

que o olhar do turista é construído através de práticas não-turísticas de 

experiência, tais como o cinema, as revistas, a televisão, a música, os jornais, 

entre outras formas de mídia. Citaremos alguns exemplos de construção de 

imagens através da mídia.  

Em seu estudo, Fratucci (2000) nos revela a construção da cidade de 

Búzios como lugar turístico. Em dezembro de 1961, a atriz francesa Brigtte Bardot 

visitou a cidade e sua estada tornou-se destaque na imprensa internacional, em 

especial na revista Vogue e no jornal Le Monde, ambos da França, atraindo a 

atenção de turistas do mundo inteiro.  Em 1964, com a segunda visita da atriz, 

“Armação dos Búzios começou a assistir o desenvolvimento da atividade turística 

mais sistemática e constante” (p. 117).  

Da mesma forma, em seu livro O Rio de janeiro que Hollywood 

Inventou, Medeiros (2005, p. 58), após analisar 8 filmes8, conclui que as imagens 

construídas por Hollywood refletem: 

 

Reencenações [...] ligados à suposta formação histórica do país (o Brasil 
como paraíso perdido), à idealização de uma suposta alteridade (as 
mulheres sensuais, a democracia racial), e até mesmo à redução jurídica 
(o Rio como um lugar além das restrições da lei). Não por acaso, 
diversos filmes americanos mostram o Brasil como destino escolhido por 
criminosos para fugir da perseguição da polícia [...]. 

 

No filme O Sabor da Paixão (2000), o Brasil é definido pela 

personagem Mônica pelas palavras Heart, Sensation, Carnaval! Há uma cena em 

que a personagem joga o relógio de um estrangeiro pela janela e o ensina a sentir 

o movimento de uma dança.  Essa cena é emblemática no sentido de definir o 

Brasil como um país movido pela emoção em oposição ao racionalismo. Ela 

também fala sobre o candomblé, que também é um dos focos do filme. Iemanjá 

acaba sendo um dos protagonistas. Isso também demonstra a visão estereotipada 

do Brasil no exterior, como sendo um país místico - novamente em oposição ao 

                                                 
8 Os filmes são: Boca (1994), Feitiço do Rio (1984), Kickboxer 3 (1992), Meu Amor Brasileiro (1953), 
Orquídea Selvagem (1990), Os Reis do Rio (1947), Uma Noite no Rio (1941) e Voando para o Rio (1933).  
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racionalismo. E o que seria uma visão estereotipada do Brasil sem o carnaval? 

Parece que o carnaval no Brasil ocorre diariamente. O Carnaval não é visto pelos 

estrangeiros apenas como um momento extraordinário do cotidiano dos 

brasileiros, isto é, uma alternância entre a rotina do trabalho e o lazer. 

Ainda sobre o mesmo filme, a escolha dos figurinos, cenários e trilha 

sonora procuram caracterizar os brasileiros como um povo sensual. O cenário, 

com as frutas tropicais, as cores quentes, cristaliza a imagem construída do Brasil 

no exterior desde a "baiana" Carmem Miranda. A trilha sonora é exclusivamente 

brasileira, em português, e o país é citado, durante a projeção do filme, como 

sendo a terra da bossa nova. 

Outro filme, a superprodução Hulk (2008), também utilizou a favela 

como cenário. Sobre o filme, fala o diretor Louis Leterrier, em um site 

especializado em cultura pop9:  

Precisávamos de um lugar no mundo em que Bruce Banner pudesse 
realmente desaparecer. Não sei se você já foi a uma favela, mas é...Tem 
uma certa beleza naquele caos. Há muita beleza naquilo. É muito limpo 
e organizado. Eu fiquei surpreso. Eu achei que fosse me deparar com 
lixo por todos os lados, fezes, sei lá. Mas é muito limpo. Eles têm TV a 
cabo! É uma loucura e servia aos nossos propósitos de ter um lugar em 
que ele pudesse sumir. É um lugar um pouco à margem da lei, com 
tanta gente empilhada. Levou um tempo para convencer a Marvel disso, 
um estúdio dos Estados Unidos, a ir para o Brasil. Porque pra eles, 
sabe, o Brasil é meio terra de ninguém. Você vai levar um tiro se for pra 
lá. [...] É nosso helicóptero sobrevoando a favela da Rocinha durante 
dois minutos. O lugar é imenso. É incrível. 

 

A novela da Globo Duas Caras, exibida entre outubro de 2007 e maio 

de 2008, possuía como um dos cenários a favela fictícia Portelinha. A personagem 

da atriz Letícia Spiller trabalhava com turismo dentro da Portelinha. 

O filme Cidade de Deus (2002), grande propulsor do Turismo de 

Favela, é “uma obra que retrata um cenário de pobreza, violência, abandono e 

desqualificação ética dos moradores” que constituem os interesses centrais dos 

turistas interessados no turismo de favela”. (MACHADO, 2007, p. 69).  

                                                 
9 www.omelete.com.br, acessado em 26/06/2008 
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Para Shaolin, Secretário Geral da União Pró-Melhoramentos de 

Moradores da Rocinha, em entrevista concedida à autora em 08/11/2008, em 

relação à imagem que os turistas têm da Rocinha, disse: 

A imagem (da Rocinha) que vai para o mundo todo tem um lado bom e 
ruim, mas o mais propagado é o lado ruim. As pessoas vêm para ter um 
sentimento do cotidiano, do ruim, como as pessoas vivem naquele 
ambiente, naquele ambiente periculoso, naquele ambiente, entendeu, 
com muita insalubridade, esse lado ruim é que gera prejuízo. As 
pessoas são atraídas pelo lado ruim. 

 

Sobre a motivação dos turistas, continua:  

 

Todo turista busca o prazer. O prazer, de olhar para a diferença que não 
é cultura, eles estão olhando para uma diferença não de cultura, mas 
entre riqueza e pobreza, bairros pobres da Europa e bairros pobres da 
América Latina. Bairros pobres da Europa e bairros pobres do Rio de 
Janeiro. Há uma espécie de comparação. [...] Como é que num local 
deste existe tanta pobreza, (como) eles conseguem sobreviver, através 
do gato, se tem água, se são limpos. E as casas que não são mais de 
palafita, mas continuam uma em cima das outras, em cima da pedra, de 
qualquer jeito e eles vem ver isso. 

Escolas de má qualidade, falta de saneamento, falta de cultura, de 
educação, falta de médicos. Aqui é onde tem o maior índice de 
tuberculose e eles (os turistas) ficam empolgados com isso. 

 

Para Freire-Medeiros (2007, p. 5), “o filme (Cidade de Deus) logrou a 

produzir uma imagem paradoxalmente realista e estilizada de uma favela violenta”. 

Para a autora, o filme não foi o único responsável pela imagem estilizada da favela 

carioca. 

Em Paris, Londres e Glasgow, Favela Chic, um club decorado em 

estilo eclético, serve comida brasileira enquanto toca música latina. Em Tóquio, o 

Restaurante Favela serve feijoada e caipirinha em salão que mistura elementos 

rústicos e requintados. O Favelité, uma instalação montada na estação de trem de 

Luxembourg, apresentou as favelas cariocas aos franceses através de uma 

colagem de fotos do Morro da Providência no ano do Brasil na França. (FREIRE-

MEDEIROS, 2007). 
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Uma maquete de 300m2 construída ao ar livre, constituída de restos 

de tijolos e diferentes materiais reciclados reproduz em forma e conteúdo as 

favelas cariocas, conforme mostrado na figura abaixo (figura 4). A réplica que está 

situada na comunidade Vila Pereira da Silva, o Pereirão, no bairro de Laranjeiras, 

Zona Sul do Rio de Janeiro, é vendida como produto turístico. O interesse pela 

réplica é tão grande que já houve exposições não só pelo Brasil, mas também em 

países como Itália, Espanha, Alemanha e França. 

 

Figura 4: Pereirão 
Fonte: http://www.morrinho.com/ acessado em 01/10/2008  
 
A favela, portanto, tornou-se uma marca capaz de promover o que é 

brasileiro e tudo o mais que pretenda ser alternativo, exótico, reciclado. (FREIRE-

MEDEIROS, 2006 e 2007). 
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3 Os impactos do turismo e sua relação com a construção das 

identidades 

 

Toda ação humana gera impactos positivos e negativos. A seguir, 

analisamos os impactos da atividade turística e a construção das identidades. 

 

 3.1  Turismo e seus impactos econômicos e sócio-culturais 

 

Segundo Coelho, Fernandes e outros autores utilizados, é notória a 

força do turismo como gerador de emprego e renda e de desenvolvimento 

regional, porque a “criação de postos de trabalho no setor de turismo exige 

investimentos de menor vulto se comparados com outros setores da atividade 

econômica” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2003, p. 5), pois por integrar o setor de 

serviços, apresenta uma relação de mão-de-obra empregada e capital investido 

relativamente elevada, principalmente se compararmos a setores que empregam 

alta tecnologia, como, por exemplo, o setor petrolífero  (COELHO e FERNANDES, 

2002).  

Por isso, o Ministério do Turismo (Mtur) aposta que a atividade 

poderá ampliar a oferta “de novos empregos e ocupações, proporcionando uma 

melhor distribuição de renda e melhorando a qualidade de vida das comunidades”. 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2003, p. 8 ). Ainda segundo a Organização Mundial 
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de Turismo, OMT, “a atividade é responsável por 6 a 8% do total de empregos no 

mundo” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2006, p. 32). 

A percepção pelo governo brasileiro de que o turismo contribui para 

ajudar nos esforços para o desenvolvimento econômico, gerando produção, renda 

e empregos a custos relativamente baixos foi a criação da EMBRATUR (Instituto 

Brasileiro de Turismo) em 196610 (COELHO; FERNANDES, 2002). Além dos 

empregos diretos gerados pelo turismo, a atividade impacta outros setores da 

economia, gerando diversas outras ocupações indiretas. É o chamado efeito 

multiplicador da atividade turística. São 50 atividades relacionadas. (COELHO e 

FERNANDES, 2002, p. 96): 

ATIVIDADES 

1. Produtos Agropecuários Não-Elaborados 

2. Alimentos e Bebidas Elaboradas 

3. Fumo 

4. Combustíveis Minerais 

5. Extração de Minerais 

6. Material de Construção 

7. Vidro 

8. Produtos Metálicos 

9. Máquinas em Geral e Equipamentos de Transporte 

10. Produtos Eletrodomésticos 

11. Outros Manufaturados Intermediários 

12. Outros Manufaturados Finais 

13. Indústria de Móveis 

14. Indústria Editorial e Gráfica 

15. Indústria de Borracha 

16. Refino de Petróleo 

                                                 
10 A EMBRATUR (antiga Empresa Brasileira de Turismo) foi criada pelo Decreto-Lei 55, de 18 de 
Novembro de 1966. 
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17. Indústria Farmacêutica 

18. Indústria de Perfumaria, Sabões e Velas 

19. Fabricação de Plásticos 

20. Produtos Têxteis 

21. Artigos de Vestuários e Acessórios 

22. Couros e Peles 

23. Calçados 

24. Energia Elétrica 

25. Saneamento e Abastecimento d´Água 

26. Construção Civil 

27. Comércio 

28. Transporte Rodoviário de Passageiros 

29. Transporte Rodoviário de Cargas 

30. Transporte Ferroviário de Passageiros 

31. Transporte Ferroviário de Cargas 

32. Transporte Hidroviário de Passageiros 

33. Transporte Hidroviário de Cargas 

34. Transporte Aéreo de Passageiros 

35. Transporte Aéreo de Cargas 

36. Comunicações 

37. Meios de Hospedagem 

38. Meios de Hospedagem de 1 a 3 Estrelas 

39. Outros Meios de Hospedagem 

40. Serviços de Alimentação 

41. Serviços de Apoio Turístico 

42. Recreação 

43. Instituições de Seguros 

44. Instituições Financeiras 
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45. Saúde 

46. Educação 

47. Outros Serviços Pessoais/Empresariais 

48. Aluguel de Imóveis 

49. Administração Pública 

50. Dummy (Residual) 

Figura 5: Atividades impactadas pelo turismo 
Fonte: Adaptado de Coelho e Fernandes, 2002. 
 

Com isso, o turismo interage com os três setores econômicos 

gerando um processo de irradiação de benefícios que transcendem seus próprios 

limites, fomentando negócios não apenas no setor terciário (serviços), como 

também nos setores primário e secundário (COELHO; FERNANDES, 2002). Daí a 

importância do turismo como propulsor do desenvolvimento regional. 

O efeito multiplicador de produção é definido por Coelho e Fernandes 

(2002) como o montante de produção adicional gerada na economia como 

conseqüência de um aumento do gasto turístico. O multiplicador de renda é 

entendido como a renda adicional gerada da economia devido a um aumento no 

gasto turístico e, finalmente, o multiplicador de empregos mede o total de 

empregos gerados em conseqüência de uma unidade adicional de gasto turístico. 

Para a OMT (2001, p. 201), o desenvolvimento da atividade turística 

“não só contribui com divisas, como, também, suaviza o problema do 

desemprego”. Ainda segundo a OMT, um dos principais benefícios do turismo na 

economia de uma região são: 

 Criação de empregos e renda; 

 Desenvolvimento da atividade empresarial; 

Podemos acrescentar, também, o estímulo ao desenvolvimento 

regional com a diversificação da economia local, o aperfeiçoamento da infra-

estrutura local (saúde, transportes, comunicação, saneamento, iluminação, etc) e 
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criação de instalações recreativas que também poderão ser utilizadas pelos 

moradores. 

No que tange à geração de empregos e renda, o número total é 

calculado pelo número de emprego diretos e indiretos. O número de empregos 

diretos é definido pela quantidade de postos de trabalho que são criados 

especificamente pela necessidade de atender aos turistas. (LICKORISH e 

JENKINS, 2000, p. 97). Um exemplo é o número de empregos criados com a 

inauguração de um hotel. Porém, para atender adequadamente aos turistas, o 

hotel deverá dispor de serviços de alimentos e bebidas, gerando empregos no 

setor de alimentação, agropecuária, entre outros. São os empregos indiretos. 

Existe também a criação de empregos induzida, resultado dos 

gastos dos moradores devido às entradas procedentes do turismo, ou seja, a 

renda (impostos, salários, aluguéis, etc) gerada pelos gastos dos turistas também 

são utilizadas para o consumo local, contribuindo para a geração de emprego nos 

mais diversos setores. 

Para a OMT (2001, p. 201), o turismo “suaviza o problema do 

desemprego e, a longo prazo, pode fornecer um substituto das exportações 

tradicionais [...]”. Em geral, é uma atividade intensiva de mão-de-obra 

(LICKORISH e JENKINS, p. 98): 

 

Por unidade de capital empregado, o turismo cria mais postos de 
trabalho do que uma unidade de capital investida em outro setor. Essa 
relação é expressa com freqüência como sendo o custo por trabalho de 
um setor comparado ao de outro.Nessas indústrias, com operações em 
grande escala de processos tecnologicamente sofisticados, grandes 
investimentos podem criar poucos postos de trabalho. Um exemplo 
padrão é uma refinaria de petróleo [...]. 

 

 

É importante ressaltar que, tradicionalmente, o turismo caracterizou-

se por requerer um grande número de trabalhadores, sem muita qualificação 

(OMT, 2001). 
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Para finalizar, o conceito econômico de turismo está baseado no fato 

de que o viajante gasta dinheiro no destino visitado, o qual é ganho fora de tal 

localidade ou de tal país. Assim, o turismo representa uma injeção externa de 

riqueza e receitas consideráveis para a área que recebe esse turista. Esse é um 

impacto a ser destacado. (LICKORISH e JENKINS, 2000). 

Assim, os benefícios econômicos gerados pelo desenvolvimento da 

atividade turística em uma localidade são percebidos pela comunidade receptora 

mediante aumento de renda e geração de empregos diretos e indiretos na 

localidade. 

Se sob o prisma econômico o turismo é tido, principalmente, como 

uma atividade que traz impactos positivos – como impactos negativos podemos 

destacar a inflação, a escassez de mercadorias, a especulação imobiliária, entre 

outros -, não se pode dizer o mesmo em relação aos aspectos sócio-culturais. Na 

literatura consultada, muitos autores ressaltam os impactos negativos do turismo 

sobre a sociedade. Muito se tem esquecido do lado social, enfatizando apenas o 

sucesso da questão econômica. 

Para Goeldner, Ritchie e McIntosh, (2002, p. 217) “o turismo tem 

importância significativa na construção das identidades”. Isto significa que o 

comportamento dos visitantes e seus relacionamentos com os cidadãos da 

localidade anfitriã “costumam ter um efeito profundo sobre o modo de vida e as 

atitudes das pessoas locais” (p. 218). 

Barreto (2004, p. 136) nos explica que quando a comunidade 

receptora é mais pobre e ocupa um status inferior no cenário mundial, o 

relacionamento será assimétrico. Um dos impactos sociais negativos é o 

surgimento de ressentimentos da comunidade local em relação ao turista, 

principalmente se for visível a distância entre as condições econômicas de ambos. 

Esse ressentimento pode gerar xenofobia e tensão social, o que leva à rejeição do 

turismo naquela determinada localidade. 

Cohen (1984 apud Barreto, 2004, p 136-137) classifica os encontros 

entre visitantes e visitados como “essencialmente transitórios, assimétricos e sem 
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repetição, onde os participantes procuram gratificação imediata em lugar de 

continuidade”. Acrescenta que a efemeridade das relações “propicia a exploração, 

o engano, a hostilidade e a desonestidade [...] porque nenhuma das partes 

envolvidas se sente comprometida com as conseqüências da sua ação”. 

Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002, p. 219), relaciona alguns efeitos 

sociais negativos em uma comunidade anfitriã: 

 O chamado “efeito demonstração”, no qual as pessoas locais 

desejam os mesmos luxos e bens importados que são 

consumidos pelos turistas; 

 A perda do orgulho cultural, se a cultura for vista pelo visitante 

como um costume ou entretenimento estranho; 

 Mudanças muito rápidas em modos de vida locais, devido à 

sufocante presença de grande número de turistas; 

 A introdução de atividades indesejáveis, como o jogo, a 

prostituição, o alcoolismo ou outros excessos; 

 A transformação das artes e artesanato em banalidades, para 

produzir volumes de suvenires para o comércio turístico. 

Por outro lado, visitantes e visitados podem aprender uns com os 

outros quando o turismo é bem organizado. Goldner (2002, p. 218) ressalta que “o 

contato social benéfico e visitas planejadas para observar a vida local e a cultura 

fazem muito no sentido de construir uma auto-estima”. Ao mesmo tempo, o 

interesse dos visitantes pelo seu modo de viver propicia aos visitados um 

sentimento de orgulho por suas realizações. Ainda segundo o autor, a interação 

entre anfitriões e turistas pode acabar com estereótipos, “que são o ato de 

categorizar grupos de pessoas com base em uma única dimensão” (p. 219), 

desconsiderando os individualismos. 

Machado (2007) acredita que, por ser depreciativa a natureza do 

favela tour, a atividade contribui para a manutenção de uma auto-percepção 
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negativa por parte dos moradores, reforçando e enfatizando estigmas sociais que 

diminuem a auto-estima dos membros das comunidades pobres. 

Para Lickorish e Jenkins (2000), a grande dificuldade de interação 

entre visitantes e visitados é a existência da barreira do idioma, que por si só, 

pode representar um fator importante de limitação de intercâmbio cultural. 

Para Barreto (2004) a relação econômica é a que prevalece 

suplantando a relação social, em que o turista é um mero consumidor e o morador 

é parte da mercadoria consumida por ele. 

A seguir, um quadro-resumo dos impactos socioculturais para a OMT 

(2001). 

Fatores associados com o 
turismo 

Impactos positivos Impactos negativos 

O uso da cultura como 
atração turística 

Revitalização das artes 
tradicionais, festivais e 
línguas. Acréscimo das 

culturas tradicionais. 

Mudança nas atividades 
tradicionais. Invasão de 

privacidade. 

Contatos diretos entre 
turistas e moradores 

Ruptura dos estereótipos 
negativos. Aumento das 
oportunidades sociais. 

Aumento da 
comercialização. Introdução 

de doenças. Efeito 
demonstração. 

Mudanças na estrutura 
econômica e papéis sociais 

Maiores oportunidades 
econômico-sociais. 

Diminuição de 
desigualdades sociais. 

Conflitos e tensão na 
comunidade. Perda da 

linguagem. 

Desenvolvimento de infra-
estruturas 

Aumento das oportunidades 
de lazer. 

Perda de acesso às 
atividades de recreio e 

lazer. 

Aumento da população de 
turistas 

Melhora das condições 
sanitárias, educação e 

melhora na qualidade de 
vida. 

Congestionamento, 
multidão, aumento da 

criminalidade. 

Figura 6 . Resumo dos impactos socioculturais do turismo. 
Fonte: OMT, 2001, p. 223 
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É importante comunicar que não consideramos como relevantes para 

o nosso trabalho os impactos do “efeito demonstração”, pois os moradores da 

Rocinha já convivem diariamente com o contraste entre a sua situação e a do 

morador de extrato social mais elevado de São Conrado. Assim como, a 

“introdução de atividades indesejáveis” também não pode ser considerada 

relevante, pois o tráfico de drogas preexiste à introdução do turismo na 

comunidade. 

 

2.2 Turismo e Identidade 

 

De forma a analisar a percepção da comunidade em relação ao 

turismo de favela, torna-se necessário avaliarmos de que modo a própria 

comunidade se percebe. Analisar o sentimento que os moradores experimentam 

ao serem objetos de curiosidade de turistas cuja motivação é conhecer uma 

realidade distante de si mesmos, a curiosidade por consumir misérias 

espetacularizadas, como denomina Freire-Medeiros (2007). 

Sendo a pobreza um dos temas principais do favela tour, de que 

forma isso afeta a auto-estima dos moradores? Para isso, é relevante recorrermos 

ao estudo sobre a identidade cultural dos moradores da Rocinha, como eles se 

percebem, como eles valorizam a sua história e os seus laços sociais. 

Ao entramos na discussão sobre a identidade, é importante 

destacarmos que o conceito em questão é “demasiadamente complexo, muito 

pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social 

contemporânea” (HALL, 1999, p. 8). Portanto, as concepções de identidade 

utilizadas neste trabalho serão simplificações baseadas no trabalho de Hall (1999). 

Não entraremos no debate sobre o contexto cultural da pós-modernidade 

amplamente debatida pelo autor. 

Hall aponta três concepções de identidade (1999, p. 10): 

 Do sujeito do Iluminismo; 
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 Do sujeito sociológico; 

 Do sujeito pós-moderno. 
 

A definição de Hall (1999) sobre o sujeito do Iluminismo é a seguinte: 

 

[...] baseado numa concepção da pessoa humana com um indivíduo 
totalmente centrado, unificado [...], cujo “centro” consistia num núcleo 
interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele 
se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – 
contínuo ou idêntico a ele – ao longo da existência do indivíduo. (p. 10-
11 ) 

 

O centro seria a identidade de uma pessoa. E teríamos uma 

identidade unificada ao longo da vida, desde o nascimento até a morte. Essa 

concepção de sujeito pode ser considerada individualista, uma vez que as suas 

relações sociais não seriam capazes de transformar a identidade de um indivíduo. 

Assim, o discurso do sujeito do Iluminismo visava legitimar a construção de um 

sentimento de pertencimento a um Estado-Nação, pois todas as outras 

identidades se subordinavam a ela11.  

Sobre o sujeito sociológico: 

 

A noção do sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do 
mundo e a consciência de que este núcleo interior (identidade) do sujeito 
não era autônomo e auto-suficiente, mas era formado na relação com 
“outras pessoas importantes para ele”, que mediavam para o sujeito 
valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 
habitava. (HALL,1999, p. 11) 

 

Essa concepção de sujeito considera que, apesar da existência de 

uma essência nata, a identidade toma forma pela interação entre o eu e a 

sociedade; o interior e o exterior. O indivíduo, de alguma forma, é 

continuadamente modificado pelas suas relações sociais, pelo contato com 

culturas diferentes.  

                                                 
11 http://www.pos.eco.ufrj/modules.php?name=content&pa=showpage&pid=13. 
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Já o sujeito pós-moderno não é composto de uma identidade única, 

imutável, estável, essencial ou permanente, mas de várias identidades, isto é, “o 

sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos”. (HALL, 1999, p. 

13).   

A transformação identitária do sujeito pós-moderno ocorre conforme 

somos confrontados com sistemas de significações e representações culturais 

múltiplos, cada um com o qual poderíamos nos identificar. Como as sociedades 

pós-modernas estão em constante mudança, rápida e permanente, o sujeito 

poderia, então, assumir várias identidades, algumas vezes contraditórias, em 

contínuo processo de formação. 

A identidade de um indivíduo “é definida historicamente, e não 

biologicamente”, argumenta Hall (1999, p.13). Somos uma pluralidade de 

identidades de raça, gênero, classe social, orientação sexual, posição política, 

nacionalidade, etc. Assim, sei que sou a Erika, brasileira, mulher, solteira, 

estudante de turismo, flamenguista, moradora do Méier, entre muitas outras 

identidades. A identidade relevante para a composição desse trabalho é a 

identidade cultural.  

Podemos definir cultura como código, ou seja, “um conjunto de 

regras de interpretação da realidade, que permitem a atribuição de sentido ao 

mundo natural e social” (VELHO, VIVEIROS, 1978, p. 17). Estes códigos que 

constituem a cultura consistem em símbolos. Neste sentido, o comportamento 

humano é visto como simbólico. Este comportamento simbólico aponta para a 

natureza social do comportamento: estes símbolos são decodificados a partir de 

um código comum a um grupo. Desta forma, a limitação de uma fronteira cultural é 

o exame da capacidade ou não de um símbolo ser decodificado de maneira igual 

por dois grupos.  

Para Da Matta (1986), quando um antropólogo social fala em 

“cultura”, ele usa a palavra como um conceito para a interpretação da vida social, 

isto é, como um conjunto de “regras” que diz como um grupo deve se comportar, 

pensar e agir. Cultura é, portanto, um “código” que um conjunto de indivíduos de 
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uma região compartilha que permite relacionar indivíduos entre si. Todas as 

nossas ações, desse modo, fazem parte da nossa cultura. 

Geertz (1966 apud LARAIA,1986, p. 63), define cultura um “conjunto 

de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções [...] para governar 

o comportamento.” 

A identidade cultural mais relevante para a compreensão do texto é a 

identidade nacional, que é o sentimento de pertencimento como membro de uma 

nação, sociedade, grupo, território, capaz de gerar identificação, lealdade, orgulho, 

ligação especial. Ela não está, portanto, impressa em nossos genes. 

Para Hall, “a cultura nacional é um discurso – um modo de construir 

sentidos [...]. Ao produzir sentidos com os quais podemos nos identificar, (a cultura 

nacional) constrói identidades” (1999, p. 51). Esses sentidos estão contidos nas 

histórias contadas sobre as origens das nações, na Bandeira, nos Hinos, e nas 

Armas Nacionais, que são símbolos através dos quais os países proclamam sua 

identidade e soberania (HOBSBAWN, 1984) e dos quais devemos respeitar e nos 

orgulhar.  

A cultura nacional, portanto, é um sistema de representações 

nacionais que define as identidades (sexualidade, classe social, etnia, língua, etc) 

de uma nação. Então, como definir a nação brasileira, por exemplo?  

Chauí (2001), enumera algumas representações do que os 

brasileiros possuem do país e de si mesmos: 

 O Brasil é um dom de Deus e da Natureza, porque não 

possuímos catástrofes naturais (furacões, terremotos, vulcões, etc); 

 Somos um povo pacífico, ordeiro, generoso, alegre, sensual, 

mesmo quando sofredor; 

 É país sem preconceitos, pois somos formados pela mistura 

de três raças valorosas; 
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 É um país acolhedor para todos os que aqui desejam 

trabalhar, não havendo por isso discriminação de classe e sim 

repúdio pela vagabundagem; 

 É um país dos contrastes regionais, destinado por isso à 

pluralidade econômica e cultural. 

Essa representação torna-se contraditória quando dizemos que os 

nordestinos são atrasados, as mulheres são inferiores, que na favela só existe 

bandido, que pobre não tem educação, ou quando aplaudimos o massacre da 

população carcerária.  

Acontece que a cultura nacional não é homogênea. Há uma grande 

diversificação de interpretação desses símbolos nacionais gerando, por vezes, 

comportamentos quase antagônicos. Não é somente a divisão social do trabalho 

(capital x trabalho) que gera experiências sociais e visões de mundo diferentes, 

mas a própria coexistência de grupos de origens étnicas, regionais ou políticas 

muito variadas. A cultura nacional buscaria unificar essas diferenças para garantir 

a coesão social e legitimar instituições. Por esse motivo, a sociedade inventa 

tradições e símbolos nacionais (bandeiras, hinos, etc), mas estes devem ser 

aceitos pela população para garantir-lhes legitimidade.  

Da Matta (1984) nos ensina que para definirmos o que é o Brasil, 

então, é necessário conhecermos o conceito de brasilidade, isto é, conhecermos o 

conjunto de valores referenciais ou símbolos, escolhas, memórias e ideais de vida 

do povo da nação Brasil. Precisamos conhecer nossa noção de religião, nossas 

relações sociais, nosso “jeitinho”, nossa gastronomia, enfim, tudo o que faz parte 

do nosso patrimônio cultural. 

Ainda segundo o autor isso que confere caráter a nossa brasilidade, 

a nossa identidade que é construída através de nossas próprias experiências e da 

nossa própria história. É o brasileiro que constrói o Brasil.  

É importante ressaltar que a palavra nação “refere-se tanto ao 

moderno estado-nação quanto a algo mais antigo e nebuloso – a natio – uma 
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comunidade local, um domicílio, uma condição de pertencimento”, (BRENNAN, 

1990 apud HALL, 1999, p. 58) que são as identidades locais.  

O conceito de comunidade, segundo Barreto (2004, p. 135) é 

definido como “associação de pessoas que tem fins ou interesses comuns e se 

sujeitam a regras específicas”. A autora também explica a respeito dos critérios 

utilizados para definir uma comunidade, que podem ser geográficos, outras 

comunidades podem ser definidas pela cultura ou por sua função social. Assim, 

podemos falar de uma comunidade rural, comunidade dos lojistas, comunidade 

religiosa, etc.  

Sobre identidade local, utilizaremos o trabalho de Castells (1999) 

sobre “O poder da identidade” como referência.  

Para Castells, não é impreciso afirmar que os ambientes locais (a 

cidade, o bairro, a vila, a comunidade, etc) induzam um padrão específico de 

comportamento, pois é nesses ambientes que as pessoas se socializam e 

interagem ou, ainda, justamente por isso, criem uma identidade distintiva, 

comunal. 

Ainda segundo o autor, um grande número de comunidades de baixa 

renda em todo mundo construiu seus próprios “estados de bem-estar social” (na 

ausência de políticas governamentais responsáveis para fazê-lo), “à base de 

redes de solidariedade e reciprocidade, não raro em torno das igrejas, sustentadas 

por Organizações Não Governamentais (ONGs) financiadas por recursos 

internacionais e, às vezes com o auxílio de intelectuais de esquerda” (CASTELLS, 

1999, p. 79 ). Na maioria dos casos, surge efetivamente uma identidade comunal 

relacionada à consciência de ser o explorado e/ou o excluído; aqueles que sofrem 

com abandono do governo. 

O autor finaliza dizendo que “as comunidades locais, construídas por 

meio da ação coletiva e preservadas pela memória coletiva, constituem fontes 

específicas de identidades”. (Castells, 1999, p. 83). 

É importante ressaltar que, o próprio universo da favela não pode ser 

tratado de forma singular, conforme nos explica Valladares (2005 p. 152): 
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Falar da favela no singular tem implicações importantes, por exemplo, a 
adoção da homogeneidade como pressuposto, e o desinteresse pela 
diversidade, de tal maneira que as diferenças internas ao mundo das 
favelas se tornam automaticamente secundárias. Ocultam-se a 
diversidade, a pluralidade das formas, das relações e das situações 
sociais. [...] Assim, “a” favela é obrigatoriamente um morro, uma zona 
ocupada ilegalmente, fora da lei, um espaço subequipado, lugar de 
concentração dos pobres da cidade. 

 

Para Fratucci (2000, p. 57), a importância do turismo para o 

habitante de uma destinação é a consolidação de sua identidade com o seu lugar, 

pois “a interação com o turista, torna-se fator de fortalecimento e de recriação da 

sua noção de pertencimento ao seu lugar”. 
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4 O mercado turístico 

 

Para discutirmos sobre a segmentação do mercado turístico, é 

necessário revisarmos alguns conceitos básicos como marketing, troca, mercado, 

turismo, e segmentação. 

 

4.1 Segmentação do mercado turístico 

 

O termo marketing em inglês significa algo como ação no mercado 

ou ainda, criar mercado (LAS CASAS, 1997). Para Kotler (1980, p. 31) marketing é 

“atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através 

dos processos de troca”. 

Em termos conceituais, as necessidades são uma combinação de 

desejos dos quais o consumidor pode ou não estar consciente (“Estou com sede”, 

ou “Preciso descansar”). Os desejos são sempre conscientes e específicos (“Vou 

beber Pepsi” ou “Vou a Paraty”). (OMT, p 66). 

Las Casas (1997, p. 26) define marketing como: 

 

A área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes 
às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e 
necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados 
objetivos de empresas ou indivíduos e considerando o meio ambiente de 
atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar da 
sociedade. 
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Podemos perceber que nas definições de marketing ambos autores 

citados utilizam o conceito de troca. Portanto, o homem a utiliza para satisfazer 

seus desejos e necessidades12.  Kotler (1980) define troca como um processo de 

criação de valor, em que existem duas partes e cada parte tem algo de valor para 

oferecer a outra, mas para isso é preciso que haja comunicação entre ambas e a 

possibilidade de entrega desses valores. Cada parte é livre para aceitar ou rejeitar 

a oferta. 

O conceito de troca leva, invariavelmente, ao conceito de mercado. A 

definição de mercado segundo Mota é a seguinte: 

 

O mercado consiste em um conjunto de pessoas que compartilham de 
uma necessidade ou desejo específico, dispostos e habilitados a realizar 
transações que satisfaçam a sua necessidade. Por isso, o tamanho do 
mercado depende do número de pessoas que mostram a mesma 
necessidade, que tenham recursos e que estejam dispostas a oferecer 
estes recursos em troca do que desejam.(2001, p. 61) 

 

Desse modo, para existir mercado, os requisitos básicos a serem 

considerados são a necessidade ou desejo e poder aquisitivo para adquirir o 

produto. Sem eles o mercado inexiste, pois não há maneira de concretização da 

negociação. 

Para Kotler (apud Moraes, 1999, p. 14), o mercado é “o grupo de 

compradores reais e potenciais de um produto” ou serviço. O comprador, na sua 

expressão coletiva é, portanto, o mercado. O turista é o cliente que consome os 

serviços turísticos, formando o mercado turístico. 

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT, 2001, p. 38), 

 
O turismo compreende as atividades realizadas pelas pessoas durante 
suas viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, 
por um período consecutivo inferior a um ano, por lazer, negócios ou 
outros. 

                                                 
12 Kotler afirma que há quatro alternativas para obtenção da satisfação: a autoprodução, a coerção, a súplica e 
a troca, que é a que nos interessa na produção desse trabalho. 
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A importância dessa definição de turismo deve-se ao fato da inclusão 

e da flexibilização de elementos motivadores da viagem, como lazer, negócios ou 

outros. E o turista é aquele que busca coisas que não são realizadas no seu 

cotidiano. Ou como argumenta Urry: 

 

O olhar do turismo (turista) é direcionado para aspectos da paisagem do 
campo e da cidade que os separam da experiência de todos os dias. 
Tais aspectos são encarados porque, de certo modo, são considerados 
como algo que se situa fora daquilo que nos é habitual. (1996, p 18) 

 

Ou seja, o turista é o tipo de cliente que necessita ou deseja 

consumir a alteridade, a diferença. 

Os mercados são formados por consumidores que diferem entre si 

em termos de desejos e necessidades de acordo com “o meio em que estão 

inseridos, pela cultura local, pelo poder de compra, localização geográfica, 

atitudes e práticas de compra, classe social, dentre outros” (MOTA, 2001, p. 65). 

Portanto, a melhor maneira de estudar o mercado turístico “é por meio da sua 

segmentação, que é a técnica estatística que permite decompor a população em 

grupos homogêneos [...]” (BENI, 2003, p. 153).  

Para Las Casas a segmentação pode ser definida como:  

 

O processo de agregação de consumidores com características 
homogêneas, diferenciadas de outros grupos, com o objetivo de planejar 
programas de marketing que se aproximem mais da satisfação de 
desejos e necessidades do grupo ou grupos escolhidos como mercado-
alvo. Cada um destes diferentes agrupamentos é o chamado segmento. 
(1997, p. 106-107) 

 

O mercado-alvo é o grupo de interesse no qual o administrador de 

marketing focará seus esforços. 

A segmentação de mercados é uma estratégia de marketing, pois 

“nenhuma oferta ou enfoque ao mercado satisfará a todos os compradores” 
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(KOTLER, 1980, p. 88). Ao decompor o mercado em grupos menores, a empresa 

poderá se especializar e conhecer com mais profundidade seus consumidores 

através da obtenção de informação direcionada ao mercado-alvo selecionado e, 

assim, formatando produtos e serviços de maneira mais adequada. Essa é a 

melhor estratégia para empresas com pouca capacidade de investimentos, como 

as agências de viagens, por exemplo.  

Outro benefício da estratégia de segmentação para Kotler (1980) é 

que numa época de alta competitividade (e maior nível de exigência por parte dos 

consumidores), “as empresas que desenvolverem produtos específicos para um 

mercado-alvo, cujas necessidades não estão sendo satisfeitas pelas ofertas 

existentes no mercado de massa, poderão prosperar” (p. 180). 

Dias e Cassar (2005) apontam outro benefício como a comunicação 

mais eficaz junto ao cliente-alvo, uma vez que as informações coletadas são mais 

precisas ao longo do tempo, como hábitos, costumes e comportamento econômico 

(quanto o turista gasta, quanto tempo permanecerá, quais são as suas exigências, 

etc) otimizando os recursos empregados em marketing, no processo de 

distribuição, política de preços, propaganda, etc.  

Kotler define três exigências básicas para uma segmentação eficaz 

(1980): a mensurabilidade, a acessibilidade e a substancialidade do mercado 

consumidor. Moraes (1999) define o que são essas exigências: 

 Mensurabilidade: relaciona-se com o grau de mensuração do 

poder de compra dos segmentos selecionados; 

 Acessibilidade: relaciona-se com a possibilidade de os 

segmentos-alvo serem atingidos; 

 Substancialidade: relaciona-se com o tamanho e a 

lucratividade a ser obtida dos segmentos-alvo selecionados. 

Moraes (1999) acrescenta mais uma: 
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 Acionabilidade: relaciona-se com a possibilidade de 

desenvolvimento de programas que possam atingir e/ou atrair 

de forma efetiva os segmentos analisados. 

Dias e Cassar (2005) apresentam, além deste, outros dois requisitos: 

 Durabilidade: ou seja, o mercado deve se manter com o 

passar do tempo. Aqueles segmentos muito efêmeros não 

justificariam o esforço de marketing; 

 Competitividade: os benefícios percebidos pelos clientes 

devem proporcionar vantagem sobre a concorrência. 

Qualquer mercado pode ser fragmentado em segmentos, nichos e, 

até mesmo em indivíduos. Se segmentos de mercado são grupos identificáveis 

dentro de um mercado, nichos são grupos menores que podem estar à procura de 

uma combinação especial de benefícios (KOTLER, 1994 apud MOTA, 2001). 

Quanto maior for a fragmentação, maior será a especialização da empresa e 

capacidade de resposta de atender as expectativas dos clientes com produtos e 

serviços mais personalizados. 

O mesmo autor definiu as principais bases de segmentação para os 

mercados consumidores em geográfica, demográfica, psicográfica e 

comportamental, relacionando seus desdobramentos por meio de uma série de 

variáveis, conforme figura abaixo (figura 7)13: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Vale lembrar que essa é apenas uma base para segmentação, existindo diversos outros 
modelos, inclusive da OMT, que difere muito pouco do modelo utilizado neste trabalho. 
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Figura 7: Bases para segmentação 
Fonte: Reproduzido de Mota, 2001. 
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A segmentação geográfica se caracteriza pela divisão do mercado 

de consumo considerando as diferentes regiões, centros urbanos, rurais, cidades, 

municípios, estados, ou seja, “onde o turista vive” (SWARBROOKE e HORNER, 

2002, p. 121).  

A segmentação demográfica possui variáveis a serem consideradas 

como sexo, idade, raça, renda, educação, ocupação, tamanho da família, ciclo 

familiar, etc. Assim, algumas empresas fazem seu marketing dirigido a crianças, 

adolescentes, adultos ou idosos; ou campanhas diferentes para homens e 

mulheres; ou com base no poder aquisitivo, ocupação, etc. Assim, a Disney lançou 

o canal Disney Channel voltado para o público infanto-juvenil. 

A divisão do mercado também pode se dar da maneira pela qual as 

pessoas pensam e levam as suas vidas. É a segmentação psicográfica que leva 

em consideração a personalidade, o estilo de vida, opinião, valores, atitudes do 

consumidor, etc. Assim, o ecoturismo seria voltado para aqueles que possuem 

consciência ecológica e se identificam com essa causa (DIAS e CASSAR, 2005, p. 

145). 

A segmentação por comportamento de consumo baseia a sua 

análise nos hábitos de compras dos consumidores quanto a sua freqüência, 

fidelidade, lealdade, compras de impulso, situação dos usuários, motivação de 

consumo, etc. Assim, o mercado turístico pode ser segmentado por 

comportamento de consumo quando um destino, por exemplo, sai em busca 

daquele turista que já visitou a localidade, a fim de empreender esforços para que 

ele volte. (DIAS e CASSAR, 2005; LAS CASAS, 1997).  

É amplamente aceito que o comportamento de consumo é um 

resultado da combinação de dois ou mais desses critérios e não apenas de um. 

(SWARBROOKE e HORNER, 2002, p. 121). A motivação, entretanto, é o principal 

meio de segmentar o mercado turístico (BENI, 2003). Com isso, as empresas 

turísticas têm se especializado em determinados segmentos de mercado como 



 53

turismo de negócios, de aventura, religioso, GLS, de saúde, gastronômico, 

náutico, de pesca, de esportes, de sol e praia, turismo de favela, entre outros14.  

Swarbrooke e Horner (2002) dividem os fatores motivacionais em 

turismo em dois grupos: 

 Os que motivam uma pessoa a tirar férias. (“Vou tirar férias”).  

 Os que motivam uma pessoa a tirar determinadas férias em 

determinado lugar. (“Para onde vou?”). 

A seguir, os principais meios de caracterizar os 

principais fatores motivacionais em turismo (figura 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Principais fatores motivacionais do turismo 
Fonte: Reproduzido de Swarbrooke e Horner, 2002 

 

                                                 
14 A possibilidade de enumerar outros segmentos são grandes, considerando os diversos subsegmentos (ou 
nichos) que poderiam surgir da combinação das variáveis citadas. 
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Para Machado (2007), a natureza da motivação do turista em relação 

ao consumo do turismo de favela, de acordo com a classificação de Swarbrooke e 

Horner, seria “vivências de outras culturas”: 

 

O desejo de conhecer o modo de vida das pessoas [sem, naturalmente, 
discutir o que faz deste particular “modo de vida” um objeto a ser 
conhecido], uma curiosidade sobre a vida em comunidade [igualmente 
sem discutir o que significa viver em favela] e o desejo de conhecer 
aquela comunidade especificamente. (p. 59) 

 

Para Machado (2007) a busca do prazer do turista ao escolher a 

favela como destino turístico é conhecer a outra cultura para confirmar percepções 

pré-estabelecidas. Decorre daí, as principais escolhas temáticas para as 

fotografias, que são: 

 Pés descalços de crianças sujas, brincando em locais 

inadequados e o casario precariamente construído (como 

evidência da pobreza); 

 Fiação elétrica emaranhada, o lixo jogado ao ar livre, esgotos 

abertos (como evidência do abandono do Estado). 

Urry (1996) nos ensina que, à medida em que nos transformamos em 

fotógrafos, nos transformamos em semióticos amadores. Dessa forma, isto 

permite concluir que a natureza da motivação do turista, que sua busca esteja 

associada “às idéias de aventura, acesso ao desconhecido e curiosidade a 

respeito de um universo social [...] identificado com a pobreza, violência, 

abandono e desqualificação ética” (MACHADO, 2007, p. 66). Neste contexto, o 

turismo de favela pode significar algo degradante para a comunidade, em que as 

principais atrações associadas a ela sejam negativas e preconceituosas.  
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3.2 O favela tour 

 

O turismo de favela ou Favela Tour pode ser definido como o 

deslocamento de pessoas para espaços denominados de favela cujas motivações 

estejam associadas à satisfação de conhecer o modo de vida dos moradores 

desses espaços (definição minha). 

Ironicamente, o maior expoente do turismo de favela, conhecida pela 

alcunha de “maior favela do Brasil”, a Rocinha se transformou em bairro desde 18 

de junho de 1993, pela Lei nº 1995. Porém, se considerarmos a definição utilizada 

pelo próprio município (ver capítulo 2) podemos admitir que a Rocinha tem 

características mais semelhantes ao Morro da Providência do que ao bairro de 

Parada de Lucas15, por exemplo, apesar de possuir infra-estrutura melhor do que 

outras favelas, como agências bancárias e dos correios, redes de fast-food, entre 

outros.  

O turismo de favela é um fenômeno mundial e tem iniciativas 

semelhantes no Brasil, como o turismo sertanejo, atividade realizada na região 

semi-árida do país e que é veiculada na mídia como uma área marcada pela 

miséria, analfabetismo, fome e doenças. E são essas características conhecidas 

pelo público que os consumidores turistas querem, em primeira análise, usufruir. 

A prática do turismo de favela no Rio de Janeiro iniciou-se 

espontaneamente em 1992, por ocasião da Rio Eco-92 (Rio Conference on 

Environmente and Sustainable Development). Esse é o marco fundador da favela 

como destino turístico (FREIRE-MEDEIROS, 2006, 2007). A história é contada 

para Freire-Medeiros por um dos seus entrevistados e é reproduzida abaixo: 

 

Na ECO 92 foi quando surgiu a Jeep Tour. A gente estava fazendo o 
passeio pela floresta [da Tijuca] e, na volta, a gente estava passando por 
São Conrado, onde os turistas tiveram a curiosidade de ver a favela. Na 
época estava tendo aquela coisa de segurança, carro blindado para todo 
lado, e os turistas filmaram, fotografaram. A gente entrou na favela, e 

                                                 
15 Parada de Lucas é um bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro considerado pobre, mas possui 
arranjo espacial diferente da Rocinha. O bairro está localizado no “asfalto”. Esta dualidade carioca (favela x 
asfalto) é explorada por Zaluar e Alvito (2004) 
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surgiu todo o contraste entre o jipe com os turistas e os canhões 
apontando para as favelas. Aí foi legal, as agências compararam a 
coisa, e a coisa foi tomando forma. Então assim foi como surgiu o 
passeio na favela, da curiosidade de um grupo... As pessoas foram 
comprando a idéia, a idéia foi crescendo, foi aumentando, foi tomando 
forma. A coisa foi crescendo por si só, não foi nada programado, 
simplesmente foi surgindo de forma gradativa ao longo dos anos... 

 

Como dito anteriormente, o boom da favela como destino turístico 

ocorreu em 2002, quando do lançamento do filme Cidade de Deus, vencedor de 

26 prêmios internacionais, e indicado ao Oscar, em 2004, nas categorias direção, 

edição, roteiro adaptado e fotografia. O filme retrata de forma quase documental o 

crescimento do crime organizado na favela homônima, entre os anos 60 e o início 

dos anos 80. A estória é baseada em fatos reais. 

Atualmente, há oito agências que oferecem o Favela Tour: Jeep 

Tour, Indiana Jungle Tour, Exotic Tours, Be a Local, Forest Tour, Favela Tour, 

Private Tour, Rio Adventures. Todas oferecem a Rocinha.  

Vendida pelas agências como a maior favela da América Latina, a 

Rocinha é divida em 11 subzonas delimitadas, e são elas16: 

 Área Central  

 Bairro Barcelos  

 Vila Verde  

 Dionéia / Cachopa  

 Paula Brito  

 Portão Vermelho  

 Laboriaux  

 Vila Cruzado  

 199  

 Macega  

                                                 
16 Decreto nº. 28.341, de 21 de agosto de 2007. 
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 Roupa Suja 

 

Figura 9: Planta de delimitação de subzonas da Rocinha 
Fonte: Decreto nº. 28.341, de 21 de agosto de 2007 

 

A Riotur promove o turismo de favela em seu website e o classifica 

como Turismo Especial. Embora reconheça a existência desse turismo, a Riotur 

não exerce qualquer tipo de controle sobre ele. Um dos problemas dessa 

desorganização é a suposta apologia ao crime e a glamourização do tráfico de 

drogas, denunciada pelo jornal Folha de São Paulo, em 4/05/2008: 

 

Muito além daqueles jipes que promovem passeios à moda de safáris na 
favela da Rocinha, a maior da zona sul do Rio de Janeiro, uma agência 
de turismo oferece agora outra modalidade de pacote, incluindo bate-
papo com traficantes armados. 

 

A agência Private Tours, até a data da reportagem, constava no 

catálogo oficial da Riotur. O passeio pela boca-de-fumo fazia parte do pacote e as 

atrações vendidas pela agência incluíam, além do bate-papo com o “soldado” do 
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tráfico, a contemplação de barracos com paredes crivadas de marcas de bala e 

com pichações com a sigla ADA (Amigos dos Amigos, facção que comanda o 

tráfico de drogas da Rocinha, atualmente) e uma fotografia ao lado de traficantes 

armados. Tudo por R$ 90,0017. A agência continua em pleno funcionamento. 

O Favela Tour é alvo de muitas críticas, especialmente no que tange 

à irradiação de benefícios para a comunidade. Nossa impressão ao iniciar esse 

trabalho é de que trata-se de uma forma de turismo de natureza exploradora, em 

que impera a comercialização da miséria alheia e a manutenção desse status quo 

é fundamental para a sobrevivência dessa atividade. Antônio Shaolin, Secretário 

Geral da UPMMR (União Pró-Melhoramentos dos Moradores da Rocinha) 

concorda com nossas impressões: “É a indústria da miséria”, “não traz benefício 

nenhum para a comunidade”. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio 

de Janeiro (SEBRAE/RJ), através do Instituto Idéias, realizou um estudo sobre as 

Potencialidades Turísticas da Rocinha. Nesse estudo, é apresentado o diagnóstico 

atual do favela tour com o objetivo de organizar essa forma de turismo. As 

conclusões foram as seguintes18: 

 É uma atividade ainda desorganizada, que não gera retorno 

social ou econômico para a comunidade e que é explorada de 

forma unilateral pela maioria das empresas e prestadores de 

serviço.  

 O foco do tour são os aspectos negativos tais como o 

narcotráfico, a miséria, a pobreza, a falta de saneamento 

básico e a iluminação improvisada.  

 Pouco ou nenhum destaque à riqueza de sua história, à 

diversidade de sua cultura, às relações da comunidade e a 

sua importância para a cidade do Rio de Janeiro. 

                                                 
17 Valor em 04/05/2008. 
18 Palestra realizada em 29/10/2008 com o título de “Estudo das Potencialidades Turísticas da Rocinha”, na 
Acadêmicos da Rocinha. 
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Em relação aos benefícios concretos que a Rocinha tem obtido com 

o turismo, o SEBRAE concluiu o seguinte: 

 Muito pouco ou nenhum. Poucos são aqueles que enxergam 

algum tipo de benefício, em geral associado com o “aumento 

da visibilidade” alcançada pela comunidade no cenário 

internacional e ao intercâmbio cultural19.  

No que tange à percepção da comunidade em relação ao turismo, 

alguns percebem que é uma atividade importante, enquanto outros se percebem 

excluídos do processo e os comerciantes locais se dizem pouco beneficiados.  

Em relação à geração de emprego, a participação da comunidade ainda 

é tímida e de cunho mais social e cortês e a geração de negócios dentro da 

comunidade é incompatível com o volume de receita gerada externamente. 

Assim, o SEBRAE conclui que atualmente o turismo na Rocinha é 

contemplativo, isto é, não há troca de experiências entre turistas e a comunidade, 

mas a observação passiva daquilo que o turista buscou conhecer que, nesse 

caso, são os aspectos negativos da favela.  

Analisando o estudo do SEBRAE, percebemos , em primeira análise, o 

limite alcançado por essa atividade na Rocinha. De acordo com o Código Mundial 

de Ética do Turismo da OMT, aprovado em 1999, o turismo deve ser uma 

atividade benéfica para os países e para as comunidades de destino: 

 

As populações e comunidades locais devem estar associadas às 

atividades turísticas e participar eqüitativamente nos benefícios 

econômicos, sociais e culturais que geram, e sobretudo na criação de 

emprego direto ou indireto resultante. 

 

                                                 
19 A palestra ocorreu durante a confecção da nossa pesquisa. A opção pela continuidade da mesma deveu-se, 
sobretudo, a diferença de metodologia adotada pelo SEBRAE, com 20 participantes pré-selecionados para 
responder o formulário. A amostra do presente trabalho foi aleatória. Assim, buscamos comprovar os 
resultados do SEBRAE. É importante ressaltar que encontramos resultados opostos, o que ratificou a 
necessidade da continuidade da pesquisa. 



 60

Com uma visão diferente, Adriana Ferrarini, em reportagem para a 

revista Época conclui que o turismo é lucrativo para todas as partes envolvidas20: 

 

As empresas faturam com os passeios. Os turistas ganham uma aula de 
Geografia e Sociologia. A comunidade fica menos estigmatizada. E além 
disso acaba recebendo ajuda de grandes empresas, como Citröen e 
Faber Castel, que acham em empresas como a Jeep Tour uma forma de 
entrar em contato com a Rocinha para fazer doações.  

 

Os benefícios para a comunidade assinalados pela reportagem nos 

remete à discussão sobre a relação entre visitantes e visitados. Para Barreto 

(2004, p. 139), “não havendo verdadeiros contatos (entre moradores e turistas), 

não há intercâmbio cultural, mas reforço de preconceitos”. Sobre as doações 

recebidas, a reportagem reforça nossa percepção de que os benefícios 

econômicos são insuficientes e, geralmente, através da caridade. Concordamos 

com Yunus (2004) quando sugere que a caridade apenas perpetua a pobreza, 

retirando dos pobres a iniciativa de buscarem um futuro mais próspero. Porém, há 

na Rocinha alguns empreendedores que vislumbraram uma oportunidade de 

ganhar ou complementar sua renda com a inserção do favela tour, como os 

artesãos, donos de laje21, comerciantes, entre outros. 

Freire-Medeiros (2007), nos esclarece que durante as visitas à 

Rocinha os turistas são incentivados a fazerem doações a creches, assim como o 

aluguel de lajes que funcionam como mirantes geram renda para alguns 

moradores. Uma das agências pesquisadas por ela contribui com uma creche na 

Roupa Suja (área mais precária da Rocinha) e outra desenvolve um programa de 

formação de guias mirins.  

Durante os tours há pelo menos quatro pontos de vendas de 

souvenirs onde o turista encontra uma variedade de produtos “by Rocinha”: 

                                                 
20 http://epoca.globo.com/especiais_online/2003/08/25_epuc/17favela2.htm, em 15/09/2007. 
21 Alguns moradores alugam os espaços de suas casas para que turistas possam vislumbrar a 
paisagem da favela e tirar fotos, como a figura 3, tirada do alto de uma laje. As lajes fazem parte 
do tour e esses moradores complementam a sua renda com essa atividade. 
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camisetas, quadros, bolsas, bordados, esculturas, CDs. Mas, ainda assim, Freire-

Medeiros (2007, p. 10) conclui que: 

 

O fato é que os passeios não oferecem à Rocinha a chance de usufruir, 
em pé de igualdade, os benefícios econômicos gerados com o turismo. 
Os turistas gastam muito pouco durante a visita e, como não há nenhum 
tipo de distribuição dos lucros, os capitais suscitados pelo turismo são 
reinvestidos apenas minoritariamente na favela e sempre pela via da 
caridade. 

 

Para Machado (2007), o tema central da visitação é a pobreza, e por 

isso, a natureza do favela  tour é depreciativa. Portanto, o turismo de favela, da 

forma como ele é explorado atualmente: 

 

Contribui para a manutenção de uma auto-percepção negativa por parte 
dos moradores, reforçando e enfatizando estigmas sociais que diminuem 
a auto-estima dos membros das comunidades pobres. No mínimo, 
podemos afirmar que o Turismo de Favela não favorece a construção de 
uma identidade positiva para as populações.(p. 50) 

 

O Secretário Geral da UPMMR, Shaolin, parece concordar com 

Machado:   

Esse turismo bizarro ou safári, que é o turismo voyeur, porque nem 
turismo de experiência é, já que os turistas vêm e passam 1 hora e 
depois vão embora, a experiência deles é praticamente nenhuma, pois 
vêm somente olhar os defeitos que na terra deles não tem. Esses 
defeitos trazem satisfação para eles. [...] Se você não tem uma visão 
critica, acha que está bom - estou sendo fotografado, minha imagem vai 
para o estrangeiro - está bom.                                                                                                 

 

Esse turismo de ver, (ou Voyeur) não propicia intercâmbio cultural 

entre visitantes e visitados e, é provável que os moradores se sintam como 

membros de um zoológico cultural. 

Sobre a questão da geração de renda, Shaolin faz uma denúncia 

importante a respeito do favela tour: 
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O dono da laje não tem a percepção (visão crítica) porque ele esta 
contribuindo para o voyeur e tem uma renda, porque a questão da renda 
é importante, ela substitui qualquer outra demanda. Ele não percebe que 
descendo da laje está pisando no lixo, na vala, porque está ganhando 
seus R$ 30, R$ 50,00 por dia, então para ele está ótimo. 

Existe orientação das agências e dos hotéis para que os turistas não 
gastem dinheiro no comércio de alimentos e bebidas na Rocinha para 
não correrem o risco de se contaminarem. 

 

Na palestra do SEBRAE em 29/10/2008, alguns moradores 

compartilharam suas percepções em relação ao favela tour: 

 

Morador 1: Sinto incômodo (pelos turistas) por subirem e descerem 
rapidinho. Me sinto numa jaula. Esse turista que quer ver lixo, violência... 
Não queremos.  
Morador 2: Ok. (Esse turismo) nos fez sermos reconhecidos 
internacionalmente. Mas não queremos somente isso. 

Morador 3: Temos que construir um novo modelo de turismo. Existem 
lugares mais pobres. Não nos beneficiamos. O que atrai o turista não é 
só lixo. É subir na laje no Laboriaux e ver a paisagem. 
Morador 4: Tenho orgulho de ser nascido e criado na Rocinha. Ver os 
jipes imensos fazendo safári é muito triste.Fico indignado ao ver os jipes 
subindo a Estrada da Gávea sem conhecer o conteúdo da Rocinha, o 
lado cultural, a história. 

 
Manifestou-se contrariamente uma guia, não residente da Rocinha: 

 
Muitos turistas olham a arquitetura que, de certa forma, conta a história 
da Rocinha. Não é verdade que o turista só vê o lado negativo. 

 

Machado (2007, p. 55 - 56) aponta as vantagens e desvantagens 

percebidas pelos moradores da Rocinha. A grande vantagem seria a possibilidade 

de uma percepção diferenciada dos turistas em relação à vida social da 

comunidade. As desvantagens seriam a invasão de privacidade e o limitado 

retorno econômico para a própria comunidade. 

É claro que a percepção dos moradores da Rocinha quanto aos 

benefícios gerados pelo turismo de favela é diferenciada ao compararmos aqueles 

que estão e aqueles que não estão diretamente envolvidos com desenvolvimento 

desse negócio. Para uns, é uma prática benéfica que deveria, inclusive, ser 

ampliada no seu alcance. Para outros, uma atividade deletéria que deveria ser 
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abolida. Ainda, há aqueles que acham que o turismo não deveria ser abolido, mas 

que o seu desenvolvimento deveria contar com a participação da comunidade e 

não apenas com as decisões unilaterais de agentes externos (FREIRE-

MEDEIROS, 2007). 

Apesar de todas as críticas apontadas pelas lideranças, moradores e 

pesquisadores do tema, não podemos desconsiderar que o turismo de favela está 

associado a empreendimentos pequenos e, portanto, não é capaz de realizar 

grandes transformações. 
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5 METODOLOGIA 

 

Como metodologia do trabalho apresentado foi realizado o 

levantamento bibliográfico sobre os temas concernentes ao estudo de caso. 

Foram consultados livros de Introdução ao Turismo, Economia do Turismo, 

Origem das Favelas, História da Rocinha, Marketing Turístico, além de artigos 

científicos e de jornais e revistas.  

Em seguida, foi realizado um tour na Rocinha com a agência Be a 

Local, em 16 de Novembro de 2008, onde foram realizadas observações 

devidamente relatadas, principalmente no que se refere aos temas de interesse 

dos turistas durante a visita. É importante ressaltar que as imagens registradas 

nesse tour foram elaboradas por uma das visitantes, de origem britânica.  

Ainda como parte da metodologia do presente trabalho, foi realizada 

uma pesquisa in loco de natureza exploratória22 com a aplicação de formulários 

semi-estruturados com a população moradora da Rocinha, envolvidos ou não com 

a atividade turística. A escolha de perguntas qualitativas surgiu em função da 

possibilidade de não esgotarmos todas as questões nesse trabalho de conclusão 

de curso. 

O primeiro questionamento que tivemos em relação à pesquisa de 

campo foi sobre a segurança dos entrevistadores. Para isso, achamos necessário 

                                                 
22 Pesquisa exploratória: quanto à coleta de dados, é feito levantamento bibliográfico e entrevistas como, por 
exemplo, os estudos de caso. 
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solicitar autorização para realização das entrevistas pelo grupo de pesquisadores, 

devidamente identificados com uniformes e crachás especialmente 

confeccionados para a ocasião. Na realidade, essa foi uma necessidade que o 

nosso contato inicial na Rocinha, o Sr. Nilton, do SEBRAE, nos evidenciou. Como 

justificativa, citou a presença de algumas equipes de reportagens que teriam 

denegrido a imagem da Rocinha. 

Em 8 de novembro de 2008, conseguimos uma entrevista com 

Secretário Geral da União Pró-Melhoramentos de Moradores da Rocinha, Sr. 

Antônio Ferreira de Melo, ou Shaolin, para a obtenção da autorização, uma 

necessidade que revelou-se imprescindível, em algumas ocasiões. Foi-nos 

facultado o acompanhamento de um morador da Rocinha enquanto realizássemos 

as entrevistas.  

O encontro com o Sr. Shaolin foi fundamental para definição da 

versão final do formulário de perguntas, pois ele mostrou-se profundamente 

conhecedor e crítico em relação ao tema de pesquisa. Foi realizada entrevista, 

que foi amplamente utilizada no referencial teórico do presente trabalho e que foi 

totalmente transcrita e disponibilizada no anexo A. 

Inicialmente, havíamos optado por visitarmos a Rocinha durante 

quatro dias distintos para realizarmos vinte e cinco entrevistas por dia. Para cada 

formulário, utilizamos, aproximadamente, sete minutos para concluí-lo. 

As entrevistas foram realizadas por cinco pesquisadores em quatro 

datas diferentes: 22/11/2008 (25 entrevistas), 29/11/2008 (36 entrevistas), 

17/01/2009 (22 entrevistas) e 28/02/2009 (16 entrevistas), totalizando 99 

entrevistas A quantidade de pesquisas realizadas durante o dia era definida pela 

saturação dos entrevistadores. 

As datas foram escolhidas de acordo com a disponibilidade e 

conveniência dos participantes. Todas foram realizadas no sábado. Nas duas 

primeiras visitas recebemos o acompanhamento de uma moradora da Rocinha. 

Observamos que a presença de um entrevistador do sexo masculino foi delicada, 

por isso dispensamos nos últimos dois dias sua presença. 
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Foi realizado um breve treinamento sobre a aplicação dos 

questionários e sobre os objetivos da pesquisa. Não houve supervisão durante as 

entrevistas. 

Escolhemos como roteiro para a pesquisa de campo a Estrada da 

Gávea e adjacências e a região em torno da Associação de Moradores. 

Inicialmente, o objetivo era realizar as pesquisas nas mesmas localidades onde 

ocorrem os tours, mas fomos demovidos da idéia por questões de segurança.  

A amostragem foi escolhida por conveniência. A abordagem foi feita 

a todos os passantes, porém foram descartadas crianças e não-moradores da 

comunidade por questões de metodologia. Para isso, escolhemos duas perguntas-

filtro antes de iniciarmos a aplicação do questionário: É morador da Rocinha? Qual 

a sua idade? 

Iniciados os trabalhos, a grande dificuldade encontrada foi o uso 

inadequado de linguagem em algumas perguntas, fato que confundiu alguns 

entrevistados. 

Alguns itens do questionário foram previamente escolhidos a partir 

de contato com pessoas ligadas à associação de moradores da Rocinha 

(UPMMR) e a partir do referencial teórico. 

Na pergunta “Por que você sente orgulho de morar na Rocinha?”, 

definimos as categorias solidariedade, religiosidade, história/cultura e 

receptividade. 

A categoria Solidariedade foi selecionada devido à condição de que 

por causa do abandono dos governos, grande número de comunidades de baixa 

renda constroem seus próprios estados de bem-estar social à base de redes de 

solidariedade, segundo Castells (1999). Ainda segundo o autor, essas redes giram 

em torno das Igrejas, que são grande fonte de socialização. Dessa forma, a opção 

Religiosidade foi escolhida. Castells também nos ensina que a memória coletiva 

constitui fontes específicas de identidades locais. A categoria História foi escolhida 

baseada nessa teoria. A última opção, a categoria Receptividade foi escolhida 
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após a observação de que na Rocinha, apesar do domínio do tráfico de drogas, é 

possível passear com relativa segurança. 

Na pergunta “Por que você não sente orgulho de morar na 

Rocinha?”, definimos as categorias tráfico de drogas, pobreza, abandono do 

governo e falta de saneamento. 

A categoria tráfico de drogas foi escolhida porque a favela é vista 

pelos olhos das instituições e dos governos, como o lugar da desordem e covil de 

bandidos, principalmente após a chegada do tráfico de drogas. A favela também é 

conhecida como locus da pobreza, daí a importância da categoria pobreza. A falta 

de saneamento foi escolhida, pois um dos temas da visitação e escolha temática 

para as fotografias dos turistas é a falta de saneamento: lixos e esgotos a céu 

aberto. 

Na pergunta “Você é contra ou a favor do favela tour?” alguns itens 

também foram previamente escolhidos, como geração de emprego e renda, 

aperfeiçoamento de infra-estrutura,  desenvolvimento de políticas sociais, 

intercâmbio cultural, aumento da visibilidade e aumento da auto-estima.  

Essas categorias foram selecionadas porque segundo Coelho, 

Fernandes (2002) e outros autores utilizados, é notória a força do turismo como 

gerador de emprego e renda. Podemos acrescentar também como impactos 

econômicos, o aperfeiçoamento da infra-estrutura local (saúde, transportes, 

comunicação, saneamento, iluminação, etc).  Para Goeldner (2002) o turismo 

organizado é capaz construir uma auto-estima. O aumento da visibilidade e o 

intercâmbio cultural foram dois fatores apontados pelo estudo do SEBRAE (2008). 

Sob a ótica dos aspectos negativos, as categorias foram: é um 

safári, é feito de maneira superficial, é uma invasão de privacidade, a comunidade 

não tem participação, há concentração de benefícios e é uma indústria da miséria. 

Todos os itens foram escolhidos com base em Machado (2007) e Freire-Medeiros 

(2006 e 2007) e no recente estudo do SEBRAE. 

Os dados quantitativos obtidos no questionário foram contabilizados 

e transformados em tabelas no software Excel para análise simples. Os dados 
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qualitativos obtidos através das perguntas abertas foram analisados e 

categorizados de acordo com a interpretação de palavras-chave. Outras falas 

foram reproduzidas na íntegra para a conclusão do trabalho, sem perda de 

informação. 

 

5.1 O TOUR: AGÊNCIA BE A LOCAL 

 

No dia 16/11/2008, fizemos o tour na Rocinha pela Be a Local (figura 

10). A agência opera desde janeiro de 2003 e, além do passeio na Rocinha, 

oferece também o baile funk no Castelo das Pedras em Rio das Pedras, 

comunidade localizada no Itanhangá, e o dia de jogo no Maracanã. Todos os 

passeios têm como público-alvo o turista estrangeiro.  O preço do passeio é R$ 

65,00 e o tempo de duração do tour é de duas horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Agência Be a Local 
Fonte: www.bealocal.com acessado em 15/11/2008 
 
Após a chegada de van à Rocinha recebemos algumas explicações 

e alertas da guia responsável. Um dos alertas era para não oferecermos dinheiro 

às crianças; que não seríamos obrigados a comprar nada, somente se o objeto 

nos fosse de real interesse para aquisição; e que não era permitida a compra de 

drogas em nenhuma hipótese.  
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Após as explicações introdutórias, iniciamos o percurso de moto-táxi 

pela Estrada da Gávea até a parte alta da favela, próximo à Rua 1. Pelo percurso 

os moto-taxistas recebem R$ 2,00 por turista (incluído no pacote), o mesmo valor 

cobrado para qualquer visitante ou morador que requeiram seus serviços.  

Na parte alta, recebemos algumas explicações a respeito do modo 

de vida da população da comunidade. Aprendemos que as correspondências para 

os moradores da Rocinha chegam para o edifício dos Correios oficial e são 

encaminhadas para o correio comunitário onde as cartas são encaminhadas para 

os moradores. 

No mesmo local, a guia nos chama a atenção a respeito de uma 

pichação em um dos muros com a sigla ADA, conforme mostrado na figura 11. 

Explica aos turistas que é da facção que domina o tráfico de drogas na Rocinha 

chamada Amigos dos Amigos. Ressalta que os traficantes são minoria e impõem 

as suas próprias leis à maioria trabalhadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Pichação da facção Amigos dos Amigos 
Fonte: Foto tirada por turista a pedido da autora 
 
Sobre a forma de trabalho dos moradores, nos é informado sobre a 

vantagem de viver na Rocinha, pois sua localização privilegiada permite que o 
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empregador somente tenha gastos com duas passagens por dia (ida e volta), o 

que confere aos moradores preferência em relação à contratação. 

A respeito da expansão da “maior favela da América Latina”, foi 

informado aos visitantes que, atualmente, o crescimento da Rocinha tem sido de 

maneira vertical. Os moradores vendem a sua laje e outro andar é construído para 

abrigar a nova família. 

Descemos a Rua 1 e paramos para tirar fotos em cima de uma laje. 

É comum que moradores aluguem esse espaço para a visitação do turista. Nesse 

lugar fica o atelier, local de nova parada. No atelier são vendidos quadros 

produzidos pelos próprios moradores da Rocinha, conforme mostrado na figura 

12. Os temas dos trabalhos exibidos foram a violência, a capoeira, o samba e 

reproduções da favela. São trabalhos que reproduzem a identidade local. Segundo 

um dos artistas, é possível vender até 5 quadros por dia de visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: A arte e a identidade 
Fonte: Foto tirada por turista a pedido da autora 
 

A próxima parada foi em uma padaria, também na Rua 1. Por R$ 

2,00 é possível comprar pães, bolos, doces e água. A lata de refrigerante custa R$ 

2,50. Chamamos atenção aos valores para reforçar que os turistas gastam muito 

pouco durante o passeio. 
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No caminho para a Roupa Suja, passamos por dois integrantes da 

Escola Mirim da Acadêmicos da Rocinha que fizeram uma pequena apresentação. 

Ao final, a guia orientou os turistas que somente dessem uma contribuição se 

fosse de sua própria vontade. Caso não quisessem, não haveria problema. 

Já na Roupa Suja, paramos numa barraquinha onde se vendem 

pulseiras feitas de fios coloridos de telefone, entre outros trabalhos. Cada pulseira 

custa R$ 3,00. Três custam R$ 5,00. A barraca somente é montada quando há 

visitantes na favela. 

Sobre a Roupa Suja, a guia explicou que é a parte mais carente da 

favela, pois o lixo desce da parte mais alta e fica acumulado nessa localidade em 

dias de chuva. Paramos na creche União de Mulheres Pró-Melhoramento da 

Roupa Suja (fechada, pois era domingo) e a guia nos explicou a respeito do 

trabalho social da agência. Segundo informações obtidas nesse dia, seis por cento 

de toda a arrecadação é reinvestida na favela.  

Outro tema importante na visitação é a imagem do emaranhado de 

fios, conforme mostrado na figura 13. Foi observado também o interesse dos 

turistas pelo acúmulo de lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Emaranhado de fios 
Fonte: Foto tirada por turista a pedido da autora 
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As impressões a respeito da visitação foram: 

 O alcance social é limitado, pois a empresa é de pequeno 

porte. 

 A geração de emprego inexiste. 

 A geração de renda é pequena, mas importante. 

 Pela duração (2 horas), é feita de maneira superficial. 

 Os turistas gastam pouco ou quase nada. 

 A maior curiosidade dos turistas gira em torno do tráfico de 

drogas. 

 Os moradores foram bastante receptivos com o grupo. 

 Os principais temas do tour foram o tráfico de drogas, a 

pobreza e alguns aspectos do modo de vida da população da 

favela. 

 A opinião da autora é a de que o tour não foi degradante para 

a comunidade, pois não houve invasão de privacidade, 

desrespeito aos moradores ou exagero nos aspectos 

negativos. 
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6 Conclusões: Resultados da pesquisa de campo 

 

A primeira parte da pesquisa versa sobre o perfil dos entrevistados.  

O primeiro item, a categoria Localidade, foi escolhida para que se 

pudesse estabelecer alguma diferença de percepção entre os moradores e não-

moradores das subzonas da Rocinha onde ocorrem os tours. Porém, deveríamos 

ter fechado os itens, conforme delimitação oficial, a saber: Área Central, Bairro 

Barcelos, Vila Verde, Dionéia / Cachopa, Paula Brito, Portão Vermelho, Laboriaux, 

Vila Cruzado, 199, Macega e Roupa Suja. A pergunta aberta gerou vinte e oito 

diferentes respostas, cada qual informando nome da rua onde reside ou a forma 

popular de se referir à localidade. Podemos, dessa forma, inferir que os moradores 

talvez desconheçam a delimitação oficial. Essa pergunta foi excluída da análise 

final. 

Sobre a categoria Sexo, houve certo desequilíbrio na proporção entre 

homens e mulheres entrevistados, mas não consideramos o sexo um fator 

determinante na percepção sobre o turismo (foram 89,39% dos homens a favor do 

tour e 84,84% das mulheres também a favor da atividade). A desproporção deu-se 

ao fato de - como a amostragem era aleatória e a abordagem feita por 

conveniência - os homens serem mais solícitos que as mulheres perante o grupo 

de pesquisadores. Foram 66,67% de entrevistados do sexo masculino e 33,33% 

de entrevistados do sexo feminino. 
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Em relação à Idade dos participantes, uma opção metodológica foi a 

não-inclusão de menores de 15 anos nas entrevistas. A distribuição das idades 

ficou em 30,30 % (entre 15-27 anos), 43,4% (entre 28-45 anos), 24,24% (entre 46-

65 anos) e 2,02% (entre 66 anos ou mais). 

Na categoria Grau de Instrução, elaboramos o seguinte gráfico 

(figura 14): 

Grau de Instrução
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Figura 14: Grau de Instrução dos Entrevistados 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Sobre o nível de escolaridade, constatamos que, quanto maior o 

grau de instrução maiores as críticas em relação ao favela tour, mesmo porque os 

temas principais das visitas são os aspectos negativos. Dos que possuem nível 

superior, 57,14% dos entrevistados são a favor da atividade e 42,85% são contra. 

Do universo de entrevistados, apenas 9,09% são contra o favela tour, como 

veremos adiante. 

A categoria Ocupação Principal apresentou grande diversidade, 

sendo que nenhum entrevistado respondeu ser professor, administrador ou 

empresário, algumas das ocupações previstas. Além disso, a segunda resposta 

mais freqüente foi a opção Outros, com o entrevistado especificando sua 
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ocupação. Todas as respostas com freqüência igual a um, que não pudemos 

incluir na categoria Autônomo, Comerciante ou Vendedor foram contabilizados 

como Outros, que ficou com 24,24% das opções, considerado um percentual 

muito alto. Mas o mais importante que pudemos constatar é que apenas duas 

pessoas trabalham com turismo (2,02%) na Rocinha e a maioria declarou ser 

Autônomo (36,36%). 

Sobre a categoria Renda Bruta Mensal, verificamos que as 

estratificações do formulário poderiam ter ocorrido em intervalos menores, pois a 

maioria absoluta respondeu possuir renda entre R$ 415,00 e R$ 2.075,00 

(63,64%). Deveríamos ter desmembrado essa faixa salarial em mais duas ou três 

opções. 

A segunda parte do questionário tem como objetivo estabelecer se 

existe relação entre sentido de pertencimento, ou seja, a identidade, e percepção 

acerca do turismo de favela. Sendo a pobreza um dos temas principais do favela 

tour, de que forma isso afeta a auto-estima dos moradores? Acreditamos, em 

primeiro lugar, que quanto maior o sentido de Identidade, maior o orgulho de ser 

morador da Rocinha, maior auto-estima e, por fim, melhor a aceitação pelo Favela 

Tour mesmo que o tema da visitação seja concentrado nos aspectos negativos. A 

assunção deve-se ao fato de que se há orgulho por parte dos moradores em 

relação a sua vida na comunidade, o caso de haver turistas interessados nesse 

modo de viver contribui pela aceitação do turismo.  

A pergunta elaborada foi: “Sente orgulho de morar na Rocinha?”. 

Dos 99 entrevistados, 81,82% sentem orgulho de morar na Rocinha 

e 18,18% não sentem orgulho de morar na Rocinha. Dos que não sentem orgulho 

de morar na Rocinha, 66,66% dizem ser a favor do turismo e 33,33% dizem ser 

contra. A conclusão a que chegamos é de que a identidade (ou o orgulho de 

pertencer à comunidade) não influenciou o entrevistado a ser contra a favor do 

turismo, isto é, atividade não afeta a auto-estima dos moradores. Ao contrário, a 

aumenta, como veremos adiante. 
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É importante ressaltar que, dentre o grupo majoritário, dois têm 

orgulho, mas com ressalvas, por causa do abandono da favela e outro por causa 

do tráfico de drogas. Outra pessoa que foi contabilizada como "NÃO" é, na 

verdade, completamente indiferente a essa pergunta. 

A segunda parte desta pergunta é: “Por que você sente Orgulho ou 

Por quê você não sente Orgulho?” e as respostas foram analisadas e 

categorizadas da seguinte forma: 
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Figura 15: Por que Sente Orgulho de Morar na Rocinha? 
Fonte: Elaboração da autora 

 
Como essa é uma questão aberta, qualitativa, procedemos da 

seguinte forma: Análise de conteúdo, procura por palavras-chave e produção de 

categorias para análise. 

A categoria “nascido e criado” retrata o sentimento de pertencimento 

que o morador tem pela Rocinha. Na categoria “Conveniência”, incluímos todos os 

entrevistados que disseram que a Rocinha é “perto de tudo”, lugar onde tem lazer, 

bancos, supermercados, etc. Na categoria “Emprego”, incluímos todas as 

respostas que enfatizavam que a Rocinha ficava perto do local de trabalho. A 

categoria “Convívio Social” incluiu aqueles que dizem ser conhecidos e/ ou 
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respeitados por todos na Rocinha, que possuem familiares também moradores da 

comunidade, ou sobre a hospitalidade da favela, ou que ressaltam as amizades e 

a solidariedade do povo. 

É importante lembrar que 80 pessoas disseram sentir orgulho de 

morar na Rocinha e, como a resposta é aberta, houve mais de duas categorias de 

resposta por pessoa, totalizando as 85 respostas. 

Dentre os que disseram não sentir orgulho de morar na Rocinha, as 

principais justificativas foram a "violência e o tráfico de drogas", a "falta de 

condição financeira para sair da favela" e que a favela é o "lugar da carência" – 

falta tudo: segurança, saúde e educação. Outras pessoas responderam que o 

"favelado é discriminado", "há falta de solidariedade entre os moradores", "há falta 

de respeito das pessoas", "moro há pouco tempo" e "moro muito lá em cima", o 

que caracteriza a falta de acesso às conveniências da Rocinha (bancos, 

supermercados, lazer, etc). Três pessoas não souberam responder porque não 

sentiam orgulho. Uma delas acrescentou: 

 “Há moradores que só conhecem a Rocinha. Não conhecem o 

mundo lá fora. Não fazem idéia da pobreza que é isso aqui”. 

Dentre os itens previamente escolhidos sobre características da 

Rocinha de que os moradores deveriam ou não sentir orgulho. Na aplicação dos 

questionários, perguntávamos se os itens pré-selecionados eram motivo de 

orgulho (verdadeiro) ou não (falso) para os moradores. As respostas tiveram a 

seguinte configuração: 

 Solidariedade: Verdadeiro (72,73%); Falso (26,26%); Não 

Sabe/ Não Respondeu (1,01%). 

 Religiosidade: Verdadeiro (77,78%); Falso (21,21%); Não 

Sabe/ Não Respondeu (1,01%). 

 História/Cultura: Verdadeiro (76,77); Falso (21,21%); Não 

Sabe/ Não Respondeu (2,02%). 
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 Receptividade: Verdadeiro (85,86%); Falso (12,12%); Não 

Sabe/ Não Respondeu (2,02%). 

É importante ressaltar que, das categorias pré-estabelecidas, apenas 

as categorias Solidariedade e Receptividade (hospitalidade) tiveram respostas 

espontâneas (poucas) e foram agrupadas na categoria Convívio Social.  

A maior parte dos entrevistados, 85,86%, respondeu que o maior 

motivo de orgulho da comunidade é a receptividade e que todas as pessoas, 

residentes ou não da Rocinha poderiam ir e vir em segurança, diferente do que 

ocorre em muitas comunidades do Rio de Janeiro e, por isso, os turistas também 

teriam esse direito de ir e vir. Consideramos essa característica fundamental para 

a manutenção do favela tour na Rocinha. 

Sobre os aspectos negativos, chegamos aos seguintes resultados: 

 Tráfico de Drogas: Verdadeiro (64,65%); Falso (21,21%); Não 

Sabe/ Não Respondeu (14,14%). 

 Pobreza: Verdadeiro (79,79%); Falso (18,18%); Não Sabe/ 

Não Respondeu (3,03%). 

 Abandono do Governo: Verdadeiro (84,85%); Falso (14,14%); 

Não Sabe/ Não Respondeu (1,01%). 

 Falta de Saneamento: Verdadeiro (88,89%); Falso (10,10%); 

Não Sabe/ Não Respondeu (1,01%). 

Uma das questões mais polêmicas do trabalho foi a respeito do 

tráfico de drogas. Foi a pergunta com o maior percentual de pessoas que não 

quiseram opinar, com 14,14% de omissões. Outrossim, foi a pergunta com o maior 

número de “falsos”, com 21,21% das respostas. Muitos moradores concordam que 

o tráfico de drogas lhes confere segurança. Isso é refletido pelo grande número de 

pessoas que concordam que a comunidade sofre com o abandono do governo - 

84,85% das respostas. O Estado não cumpre com suas obrigações constitucionais 

de prover segurança para a população e é o tráfico que substitui o Estado, nesse 

caso. 
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Outra pergunta que reflete o abandono do Estado, mas é um pouco 

mais específica, é a Falta de Saneamento, pergunta com o maior número de 

“verdadeiros” – com 88,89% de respostas. Essa pergunta diz respeito a temas 

como lixo encontrado nas ruas da favela, valões, etc.  

A terceira parte do formulário é sobre o turismo de favela. 

A pergunta “Conhece alguma política de responsabilidade social das 

agências de turismo que fazem o favela tour?” é fundamental para atestar se a 

comunidade percebe os benefícios econômicos e sociais que as agências que 

exploram a imagem da Rocinha trazem para os moradores. 

Houve um número muito reduzido de respostas afirmativas, as quais 

vou enumerá-las a seguir (uma pessoa deu duas respostas.): 

 Creche na Roupa Suja: 5 respostas 

 Comunidade Vila Verde: 1 resposta 

 Cesta Básica para Associação de moradores: 3 respostas 

O baixo número de respostas afirmativas à questão revela que a 

comunidade não percebe benefícios oriundos das empresas que as exploram. 

A principal pergunta do presente trabalho é: “Você é contra ou a 

favor  do Favela Tour?”, com a seguinte configuração: 
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Figura 16: Você é contra ou a favor do Favela Tour? 
Fonte: Elaboração da autora 

Dos 89 que responderam a favor, três tem ressalvas. Estes são 

contra o Turismo de Favela praticado nos moldes atuais: 

 “Sou contra nos moldes atuais, porque não vejo benefício. 

Tem de se mostrar o lado positivo da favela”. 

 “A favor, mas não nesses moldes, voyeur”. 

 “A favor, desde que os guias sejam da Rocinha” 

Outros são a favor, mas não sabem porquê e não opinaram e outros 

são indiferentes, com respostas como ”não atrapalha a minha vida”, “não interfere 

no meu cotidiano”, “não me incomoda”.  O mais importante a ser observado nessa 

pergunta é que, apesar da relação assimétrica e efêmera dos turistas (geralmente 

estrangeiros) em relação aos moradores, o turismo não foi rejeitado e nem 

provocou tensão social ou xenofobia nessa localidade. Ao contrário, o turismo é 

aceito por ampla maioria dos entrevistados. 

A pergunta “Você é contra ou a favor do Favela Tour? Por quê?” teve 

respostas espontâneas. Essa é uma pergunta aberta (qualitativa) e algumas 

respostas foram incluídas em mais de uma categoria.  
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As justificativas foram categorizadas da seguinte forma: 
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Figura 17: Você é contra ou a favor do favela tour? Por quê? 
Fonte: Elaboração da autora 

 

A categoria “Permitir que o turista conheça o modo de viver da 

comunidade”, inclui respostas do tipo: 

 “eles têm curiosidade de conhecer a favela”; 

 “eles vêm conhecer a realidade da favela”;  

 “é uma novidade para os turistas”;  

 “mostram a verdadeira Rocinha do dia-a-dia”; 

  “eles precisam ver o que é a pobreza”;  

 “é uma oportunidade do turista conhecer outras culturas”;  

 “eles conhecem a desigualdade social e a arquitetura”; 

  “é uma oportunidade de conhecer a realidade adversa da 

comunidade”, etc. 

A arquitetura da Rocinha, com casas “umas em cima das outras” e o 

crescimento vertical da comunidade são itens que, para os entrevistados, têm 

importância para os turistas. 



 82

A categoria “Geração de emprego e renda” foi a mais votada e a que 

menos teve margem de interpretações para classificação. Alguns entrevistados 

ainda não percebem nenhuma vantagem, mas acham que a atividade tem 

potencial para futuros benefícios. As respostas foram bastante diretas (sem 

margens para interpretações), tais como: 

 “porque o turismo tem ajudado algumas pessoas”, 

 “para trazer divisas (algum dia)” 

 “traz rendimento para a favela” 

 “ajuda os moradores e a comunidade” 

 “gera dinheiro, eles entram e gastam” 

 “traz renda para o comércio” 

 “melhora o comércio” 

 “pode vir ajuda externa para a Rocinha” 

 “gera emprego” 

 “pode ser que, ao conhecerem a realidade, nos ajudem” 

 “melhora a Rocinha e traz renda para a população” 

 “pode gerar renda” 

 “porque vivo disso”, etc. 

 

Entrevistamos alguns artesãos (incluídos na categoria autônomos) e 

todos eles (foram quatro artesãos entrevistados) foram a favor do favela tour 

porque é modo de ganhar a vida dessas pessoas. Isto nos permite afirmar que, 

apesar do pequeno alcance econômico, o fato de haver pessoas vivendo 

exclusivamente do turismo comprova a importância dessa atividade na Rocinha. 

Na categoria “Aumento da Visibilidade” cabe a divulgação negativa e 

positiva. A positiva, pelo motivo de mudar a imagem que o turista tem da favela. A 

negativa também pode ser positiva porque, ao perceberem a realidade da 

Rocinha, há esperança de vir algum tipo de ajuda do exterior, diante da inércia do 

Estado. Nesse caso, o turismo é visto como agente capaz de promover mudanças: 
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 “É bom para divulgação da comunidade. Pode vir uma ajuda 

externa”. 

 “Eles trazem as pessoas para mostrar ao mundo a situação 

da favela. De repente, algo muda”. 

 ”É bom para eles verem que aqui não é assim como dizem. 

Tem perigo, não. O problema aqui é só quando a polícia 

atrapalha a paz tentando entrar! Se a polícia não vem fica 

tudo certo (SIC)”.  

 “Porque ajuda o povo a conhecer mais a Rocinha e eles vêem 

o lado positivo”. 

 “Mostra a comunidade para o mundo” 

 “Porque representa nosso país (no exterior)” 

 “Porque melhora a imagem da favela” 

 “Para eles verem que a Rocinha não é tão perigoso”. 

 “A Rocinha fica bem falada no exterior. Os turistas vêm aqui e 

vêem que as coisas são diferentes”. 

 “As pessoas ficam mais bem vistas”. 

 “A Rocinha fica mais conhecida”. 

 “Quanto mais pessoas conhecerem, melhor, porque tira a 

imagem ruim da favela”. 

 “Os turistas saem com outra visão da Rocinha”. 

A categoria “Intercâmbio Cultural” foi citada por apenas três pessoas. 

Pode-se presumir que o idioma é uma barreira fundamental. Incluímos também 

nessa categoria mais três pessoas que disseram que simplesmente gostam dos 

turistas, que são pessoas simpáticas. “É uma felicidade ver pessoas de fora”.  

Por outro lado, apenas nove pessoas disseram ser contra o favela 

tour: 

 “Os turistas nos exploram. Tiram foto de tudo e mostram lá 

fora”. 

 “Não beneficia o morador”. 
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 “Sou contra da maneira como é feita porque os turistas não 

vêm para admirar positivamente e não traz benefício para a 

comunidade” 

 “Sou contra porque não é seguro para os turistas”. 

 “Não acrescenta nada para a comunidade”. 

 “O turista não gasta nada na Rocinha, pois os agentes pedem 

para não gastarem. O turismo tinha que ser negociado com a 

comunidade”. 

 “Pobreza não é espetáculo. É ridículo (o turismo de favela)!” 

 “O morro pertence à comunidade”. 

 “Não gera renda para a comunidade”. 

Assim, a maioria dos entrevistados percebe o turismo como uma 

atividade que traz benefícios principalmente em termos de renda e emprego e 

aumento da visibilidade da comunidade. 

Na pergunta “Você é contra ou a favor do favela tour? Por quê?” 

alguns itens também foram previamente escolhidos, como geração de emprego e 

renda, aperfeiçoamento de infra-estrutura e desenvolvimento de políticas sociais. 

Nessa parte explicávamos que os itens pré-selecionados eram benefícios ou 

malefícios esperados com o advento da atividade turística na comunidade. 

Perguntávamos, então, se os moradores percebiam (verdadeiro) ou não (falso) 

esses impactos, com a seguinte configuração: 

 Geração de Emprego: Verdadeiro (51,52%), Falso (44,44%), 

Não Sabe/ Não Respondeu (4,04%). 

 Geração de Renda: Verdadeiro (69,70%), Falso (28,28%), 

Não Sabe/ Não Respondeu (2,02%). 

 Aperfeiçoamento da infra-estrutura: Verdadeiro (43,43%), 

Falso (54,55%), Não Sabe/ Não Respondeu (2,02%). 
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 Desenvolvimento de políticas sociais: Verdadeiro (28,28%), 

Falso (66,67%), Não Sabe/ Não Respondeu (5,05%). 

É importante ressaltarmos que, durante a entrevista, definimos com 

exemplos para os moradores a diferença entre infra-estrutura e políticas sociais 

(educação, saúde, segurança, etc).  

No que tange aos impactos sócio-culturais, as seguintes categorias 

foram selecionadas:  

 Intercâmbio cultural: Verdadeiro (56,57%), Falso (39,39%), 

Não Sabe/ Não Respondeu (4,04%). 

 Aumento da visibilidade: Verdadeiro (86,87%), Falso 

(10,10%), Não Sabe/ Não Respondeu (3,03%). 

 Aumento da auto-estima: Verdadeiro (66,67%), Falso 

(29,29%), Não Sabe/ Não Respondeu (4,04%). 

A maioria não sabia o significado de “Intercâmbio Cultural”. Para 

isso, tivemos que definir o conceito para os entrevistados. 

A categoria com o maior número de “verdadeiros” foi o “aumento da 

visibilidade”, com 86,87% das respostas, à frente da “geração de emprego e 

renda”. Essa categoria de resposta foi citada apenas uma vez na pergunta aberta 

com a frase “(sou a favor do turismo de favela porque) valoriza a favela”.  

Desse modo, concluímos que o maior benefício percebido pela 

população da Rocinha em relação ao turismo de favela é de viés social e não 

econômico, relacionado, principalmente ao aumento da visibilidade no cenário 

internacional (e possibilidade de desmontagem de estigmas) e ao aumento da 

auto-estima. Porém, os impactos econômicos não são percebidos por apenas 

poucas pessoas, como veremos a seguir. 

A segunda maior opção selecionada foi a “geração de renda”, com 

69,70% das respostas. Pudemos observar que algumas pessoas vivem, 

exclusivamente, do turismo de favela montando barracas e vendendo seus artigos 
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aos turistas, como é o caso, dentre outras, dos quatro artesãos entrevistados na 

Estrada da Gávea. 

A pergunta com o maior número de “falsos” foi “políticas sociais” com 

66,67% das respostas. Em segundo lugar, a “melhoria de infra-estrutura”, com 

54,55% das respostas.  

Em termos de investimentos em infra-estrutura de transportes, 

saneamento, iluminação, comércio e de políticas sociais em educação, saúde, 

segurança, por causa da introdução do turismo, não há percepção da comunidade 

em relação a esses benefícios.  

Sob a ótica dos aspectos negativos, a opção com o maior número de 

“verdadeiros” é sobre se o morador concorda que o turismo de favela “concentra 

benefícios”, com 88,89% das respostas. Os outros itens com que a população 

considerou como “verdade” foram que a atividade é “feita de maneira superficial” e 

que a “comunidade não tem participação” no processo de desenvolvimento do 

turismo, conforme observamos a seguir: 

 É um safári: Verdadeiro (38,38%), Falso (57,58%), Não Sabe/ 

Não Respondeu (4,04%). 

 É feito de maneira superficial: Verdadeiro (65,66%), Falso 

(30,30%), Não Sabe/ Não Respondeu (4,04%). 

 É uma invasão de privacidade: Verdadeiro (18,18%), Falso 

(79,80%), Não Sabe/ Não Respondeu (2,02%). 

 A comunidade não tem participação: Verdadeiro (61,62%), 

Falso (30,30%), Não Sabe/ Não Respondeu (8,08%). 

 Há concentração de benefícios (econômicos): Verdadeiro 

(88,89%), Falso (6,06%), Não Sabe/ Não Respondeu (5,05%). 

 É a indústria da miséria: Verdadeiro (47,47%), Falso 

(48,48%), Não Sabe/ Não Respondeu (4,04%). 
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É importante comentarmos esse resultado da pesquisa. Apesar de 

por um lado a comunidade perceber como um dos maiores benefícios a 

possibilidade de os turistas mudarem a imagem prévia que eles têm da favela e do 

favelado, o fato de o favela tour ser feito de maneira superficial pode não contribuir 

para a desmontagem desses estigmas. 

Uma das maiores dificuldades dessa entrevista foi a respeito da 

analogia do turismo de favela na Rocinha com um safári, pois a maioria dos 

entrevistados desconhecia o significado da palavra. Por isso, tivemos que dar 

breve explicação, mas alguns entrevistados permaneceram confusos. 

Podemos concluir pelos resultados, que a maior parte da população 

percebe os impactos socioeconômicos do turismo, contradizendo o estudo do 

SEBRAE. Os itens “é um safári?”, “é uma invasão de privacidade?” e “É a indústria 

da miséria?”, tiveram grande número de “falsos”, isto é, a população considera 

que o turismo de favela traz mais benefícios do que malefícios, contrariando 

nossas expectativas. 

A última pergunta do formulário é “Como imagina que os turistas 

vêem a favela?, isto é, qual a imagem da Rocinha para os turistas ou o que eles 

querem conhecer. 

Conforme vimos, o objetivo do turista em relação ao turismo de 

favela é confirmar percepções pré-estabelecidas, como evidências de pobreza, 

violência e abandono. A maior parte das respostas nos mostra que a percepção 

dos moradores é que o turista está interessado em conhecer o modo de vida da 

população, mas a ênfase dada ao passeio é em torno dos aspectos negativos. 

Porém, esse fato não afeta a auto-estima da comunidade. A seguir, 

reproduziremos algumas respostas: 

 

 “Os turistas só vêem o lado negativo. Não gosto quando tiram 

foto”. 
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 “A Rocinha é uma favela diferente. É uma das maiores favelas 

da América Latina. Eles querem conhecer nosso modo de 

vida, comportamento, o que fazemos no dia-a-dia”. 

 “Eles querem ver a paisagem”. 

 “Eles querem ver os pobres e tirar fotos dos casebres”. 

 “Querem ver como são as casas, os valões, a fiação”. 

 “Eles querem uma aventura”. 

 “Querem conhecer a arquitetura e o como vivem os 

moradores”. 

 “Querem conhecer o lado pobre da cidade”. 

 “Querem saber como é o terceiro mundo”. 

 “Copacabana não tem mais graça”. 

 “Querem conhecer as drogas e os traficantes”. 

 “Querem conhecer a miséria”. 

 “Não dá para entender. Tem tanta coisa bonita no Rio e eles 

vêm para cá”. 

 “A Rocinha tem nome. E eles vêm ver a miséria e a presença 

de violência”. 

 “É uma realidade diferente. Até de pé de jaca eles tiram fotos, 

de fios da Telemar e de crianças pobres”. 

 “Querem ver a paisagem e é seguro”. 

 “Querem ver se as coisas ruins são verdade ou não”. 

 “Querem conhecer as coisas boas e ruins da favela”. 

 “Tem curiosidade de conhecer como as pessoas vivem, 

trabalham e a arquitetura.” 

 “Eles querem ver a aglomeração de casas”. 

 “Eles vem e nem sabem a história da Rocinha”. 

 “Vem ver a desigualdade social”. 

 “Eles se hospedam em Ipanema e vem visitar a nossa 

pobreza”. 
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 “Eles vem ver a maior comunidade da América Latina e o lado 

negativo transcende o positivo. Tem banco. Isso é positivo, 

mas a ênfase é o lado negativo”. 

 “Eles tiram a foto da sujeira e mostram no exterior. Americano 

não come (na Rocinha) porque tem medo da contaminação”. 

 “Vem ver a pobreza, mas acabam conhecendo coisas boas. 

Artes, capoeira”. 

 “Admira o comércio, a beleza e a pobreza”. 

 “Querem ver uma casa em cima da outra”. 

 “Aqui tem uma vista maravilhosa, uma realidade totalmente 

diferente. As pessoas são receptivas. Todo mundo se 

conhece”. 

 “Buscam adrenalina”. 

 “Aqui é bonito e tranqüilo”. 

 “No país deles não tem o que a gente tem. A realidade é 

diferente”. 

 “Ver como os “bichos” sobrevivem”. 

 “Procuram as coisas feias e tiram fotos sem pedir permissão. 

Os turistas procuram drogas”. 

 “Querem ver traficante, casa em cima da outras; tudo o que 

não tem lá”. 

 “Querem drogas, ver como são as coisas, a cultura”. 

 “Eles vêem a união das pessoas”. 

 “A situação de precariedade e como é a convivência”. 

 “Eles vem ver a pobreza e acabam se enganando. Eles param 

para beber e compram tudo o que se oferece”. 

De acordo com os resultados, o fato de o turismo praticado na 

Rocinha ser feito de maneira superficial pode não propiciar aos turistas o 

intercâmbio cultural necessário para a mudança dos estigmas gerados pela mídia, 

porém, esse fato não altera a percepção dos moradores de que o favela tour é 
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uma atividade benéfica, principalmente em termos de aumento de visibilidade, e 

que os benefícios econômicos sejam concentrados, mas importantes para a fatia 

de população que vive exclusivamente ou complementa a renda através da 

exploração do turismo. Dessa forma, o favela tour é uma atividade desejada pela 

comunidade.  

Esse fenômeno tem iniciativas semelhantes no Brasil, como o 

turismo sertanejo, atividade realizada na região semi-árida do país: uma região 

que é conhecida pelo grande público pela miséria, seca, analfabetismo, fome e 

doenças. E são essas características conhecidas pelo público que os 

consumidores turistas querem, em primeira análise, usufruir. 

A favela, desde o seu surgimento até os dias de hoje, é 

estigmatizada como o lugar da violência, da pobreza e do abandono. Mas também 

é o lugar onde se produziu uma série de manifestações culturais como o samba, o 

funk, entre outras atividades pelas quais as favelas também poderiam ser 

definidas . 

A percepção da comunidade sobre a ênfase nos aspectos negativos 

pelos agentes promotores do favela tour pode, em uma primeira análise, fazer 

acreditar que a atividade associa a favela a um “zoológico de pobre” , mas pode 

ser, na verdade, uma oportunidade para esses turistas saírem um pouco do lugar-

comum, de conhecerem algo além do que é mostrado na mídia. Porém, para surtir 

o efeito desejado, esse turismo deve deixar de ser apenas contemplativo, 

superficial.  

No caso do turismo na Rocinha, o impacto social mais importante na 

percepção dos moradores é a oportunidade de aumentar a visibilidade da 

comunidade e, concomitantemente, devido a essa exposição, a possibilidade de 

serem promovidas mudanças sociais e econômicas. 

 Quanto aos aspectos econômicos, é fato que a geração de emprego 

e renda é limitada, apesar de ser uma atividade rentável para seus promotores. 

Porém, é muito importante, pois há famílias que vivem exclusivamente dessa fonte 

ou a tem como complemento de renda. Apesar de a população achar que é pouco 
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beneficiada em termos econômicos devido à concentração de benefícios para 

poucos, há esperança de que o turismo vá gerar mais benefícios para mais 

pessoas algum dia. Inclusive, na forma de ajuda social vinda do exterior.  

Além disso, o turismo de favela está associado a pequenos 

empreendimentos - agências de turismo de pequeno porte - e não a grandes 

operadoras de turismo, sendo incapazes de promover grandes mudanças.  

A conclusão do trabalho é que o favela tour encontra apoio na 

população da Rocinha. Grande parte da população sente orgulho de morar na 

favela e saber que há gente interessada em conhecer seu modo de vida aumenta 

a auto-estima da maior parte dos moradores.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos no potencial da favela turística em outras comunidades 

do Rio de Janeiro. 

Vejamos o sucesso do Dona Marta. Com a expulsão do tráfico de 

drogas em dezembro de 2008, muitos turistas e moradores da própria cidade do 

Rio de Janeiro têm visitado a comunidade para conhecer seu o estilo de vida. A 

favela Tavares Bastos é palco de diversas produções cinematográficas atuais, 

como Hulk (2008), Tropa de Elite (2007) e a nova produção de Silvester Stallone, 

os Mercenários, entre outras, e também recebe a visitação de turistas. A demanda 

pela favela é grande. 

Esse potencial deverá ser explorado de forma mais igualitária em 

outras comunidades que desejem a inserção do turismo em seu território. Esse 

trabalho é apenas uma contribuição nessa direção. 

Ainda assim, parece haver espaço para os dois tipos de turismo de 

favela: o voyeurista, mais contemplativo, e o alternativo, mais social. A verdade é 

que o turismo de favela já existe e está consolidado. É uma atividade que não 

deve ser abolida, pois o direito de ir e vir nunca deve ser cerceado. Porém, com 

apoio institucional e senso critico por parte da população, essa forma de turismo 

pode ser aprimorada para gerar uma melhor distribuição de recursos e maior 

participação da comunidade local.  
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ANEXO A 
 

Entrevista com Secretário Geral da Associação de Moradores da Rocinha – 
UPMMR em 08/11/2008, Sr. Antonio Ferreira, o Shaolin. 

 
 

Érika: A questão da identidade e da geração de emprego e renda... 

Shaolin: A relação das agências e dos guias, a relação destes guias autônomos e 

destes guias aqui na Rocinha é uma relação apenas de exploração do turismo, 

apenas de exploração, unicamente numa direção só. Eles, somente eles, se 

beneficiaram com o turismo. Isso durante 10 anos. A partir da nossa gestão, nós 

geramos um debate, desde janeiro (um ano) nós geramos um debate, um conflito. 

A partir deste conflito, gerou um diálogo. Tivemos que ganhar a associação de 

forma democrática, voto a voto. A partir daí geramos uma discussão sobre  

turismo na Rocinha, pois este turismo voyer, de mão única, a gente discorda dele, 

discorda, mas concorda também com a apresentação de novos projetos, novos 

caminhos.  

Érika O Sebrae gerou um estudo, no dia 29 de outubro.   

Shaolin: Você estava lá? Eu também estava. Passaram 9 anos tentando estudar 

um novo tipo de turismo, mas não conseguiram. Agora a gente vai incentivar um 

novo tipo de turismo. Talvez não acabe com esse, porque o sistema é cruel, o 

capitalismo é cruel, é tudo por dinheiro, mas pelo menos fazer com que o turista 

escolha, opte. E (devemos) mostrar para o turista que as agências estão erradas, 

quando a gente mostrar para o turista via internet, que as agências, esse 

comportamento está errado, pode ser que ele comece a escolher. Aliás ele vai ter 

noção de escolha, não só fazer turismo de voyer, ele vai ter escolha. 

Érika: A respeito, eu queria passar este questionário. 

Shaolin: Tem aqui, né, os malefícios, né? 

Érika: Não deu para colocar todos, nem sei se são esses os malefícios. Ou só 

esses benefícios. Isso é o que quero comprovar na pesquisa 

Shaolin: Malefícios, todos, se faltar algum até acrescento.  

Érika: Eu estudei e tal, vi alguns artigos sobre favela tour e listei os que vi. 
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Shaolin: Gostei que você falou, os pontos críticos, não ficou só (nos aspectos 

positivos). 

Erika: Eu vou fazer o tour hoje. O que eu estou tentando fazer... Vou ver os 

lugares em que a gente passa. Nesses lugares eu vou contar, bater na primeira 

casa... É isso que pretendo fazer, eu quero só pra diminuir a amostra... Eu vou 

pegar só as pessoas que moram onde o pessoal passa para diminuir a amostra 

Vou me identificar, mandei fazer essa camisa aqui... 

Shaolin: Eu sou um divulgador da UFF. 

Erika: Só para identificar. Eu queria, bater , contar 5 casas, bater na outra casa... 

Shaolin: São quantos pesquisadores? 

Erika: Eu quero 5. 

Erika: Estão confirmados, eu, minha mãe e duas amigas. 

Shaolin: É gratuito, os pesquisadores, só família. 

Shaolin: Eu ia perguntar se está preocupada com geração de renda e emprego, 

porque não pegou os nossos? 

Erika: ... 

Shaolin Tem que usar mesmo os parentes: mãe, pai, os amigos. 

Erika; Vou ver se consigo mais amigos, para poder passar o questionário. Eu 

quero usar um dia só, entendeu? 

Shaolin: Se sobrar uma camisa você pode trazer que eu vou usar com muito 

orgulho. 

Erika: Meu contato aqui na Rocinha foi o Nilton, no Sebrae, falei que queria fazer 

a pesquisa. Ele disse: “tem que falar com o Shaolin”. 

Shaolin: Ele é meu contato. 

Erika: Ele falou que houve algumas ocasiões em que o pessoal veio aqui fazer 

pesquisa e acabaram denegrindo a imagem da Rocinha. Daí, ele falou que tem 

que falar com você. Se der pra fazer isso daí... 

Shaolin: Claro que dá, como você quer iniciar?  Iniciar um bate papo comigo? 

Erika. Já que você quer colaborar, vou aproveitar! 

Shaolin: Você pode até colocar pra mim, que a gente vai trocando, interagindo, 

trocando idéias. 
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Erika: Essas pesquisas serão impessoais. Não vou perguntar pra ninguém nome, 

endereço, não interessa. 

Shaolin: Não tem aqui, nome endereço 

Erika: Só as sub regiões. 

Shaolin: Sub-regiao. Que sub regiões são essas? 

Erika: Na Rocinha, se é Laborioux, 199... 

Shaolin: A gente chama sub bairro, o bairro é Rocinha, tem o sub bairro, são as 

localidades, você está aqui, por exemplo, comigo. Que sub bairro é esse? Rua 4, 

sub bairro, localidade, uns chamam localidade, outros sub bairro. 

Erika: .Quer responder idade? 

Shaolin: 56. 

Érika: Estou desconsiderando a opinião das crianças. 

Erika: Quer responder esse aqui: A renda? 

Shaolin: Não quero responder 

Érika: Tem orgulho de morar aqui?  

Shaolin: Sou um lutador comunitário, tenho orgulho, mas eu sou um insatisfeito. 

Tenho orgulho por umas coisas, mas outras eu tenho que lutar por elas.Tenho 

orgulho por ser uma pessoa querida muito respeitada na Rocinha, mas não tenho 

o orgulho de pular em cima de vala toda hora. Não tenho orgulho de ver esse 

turismo, que eu chamo de turismo bizarro, que é um turismo que entra nas casas 

das pessoas sem pedir licença, fotografa senhoras que estão escovando os 

dentes, trocando fraldas de crianças com diarréia. E depois elas vem aqui 

reclamar comigo: “Poxa, invadiram minha casa sem pedir licença, não me 

pagaram por isso”. 

Érika: Como começou esse turismo aqui?  

Shaolin: É o que eu te falei, no inicio nunca foi questionado. Passaram-se 10 

anos com as gestões anteriores indiferentes ou não sei se apoiando, mas 

indiferente, com certeza, e a nossa gestão entrou e passou a questionar. Por isso 

que agora está surgindo outra forma de turismo, porque esse turismo bizarro ou 

safári, que é o turismo voyer, porque nem turismo de experiência é, já que os 

turistas vem e passam 1 hora, depois vão embora, a experiência dele é 
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praticamente nenhuma.  Eles vêm somente olhar os defeitos que na terra deles 

não tem, esses defeitos trazem satisfação para eles. É como os filmes de Fellini, 

muita gente gosta deste tipo de filme, até eu gostei, porque o bizarro passa a ser 

bonito, o feio passa a ser bonito, tudo que é de ruim passa a ser  bonito, porque 

na terra deles não tem isso. Por isso se passaram 10 anos. Até que surgiu uma 

visão critica. Se você não tem uma visão critica, acha que está bom, estou sendo 

fotografado, minha imagem vai para o estrangeiro, está bom. Mas se você tiver 

senso critico...  

Erika: O dono da laje vai achar bom. 

Shaolin Ah, o dono da laje não tem a percepção porque ele está contribuindo para 

o voyeur e tem uma renda, porque a questão da renda é importante, ela substitui 

qualquer outra demanda. Ele não percebe que descendo da laje está pisando no 

lixo, na vala, porque está ganhando seus R$ 30, R$ 50,00, por dia. Então para ele 

está ótimo. Também não critico porque é a questão da sobrevivência. O cara  

precisa vender numa laje porque ele não tem outra renda, ele precisa comer, 

vestir. É a questão da sobrevivência, pois ele não tem outra renda. 

Erika: O que você acha de positivo aqui na Rocinha. Eu enumerei algumas. 

Shaolin: A questão do orgulho.  

Erika: Essa questão do orgulho está aberta. Vai haver monte de respostas. 

Shaolin: Nasci de parteira, fui criado aqui, sempre vivi aqui. Não tive muitas 

oportunidades, mas pelo menos obtive senso critico, apesar que a idade favorece, 

a experiência favorece, mas meu senso critico é desde que sou estudante porque 

na minha época as escolas eram de qualidade. Porque as escolas, havia 

intercâmbio entre as escolas que hoje não há mais.  

Erika:  Eu falei sobre alguns aspectos positivos, eu listei 3, mas você que foi 

nascido e criado aqui pode dizer melhor. 

Shaolin: Da rocinha ou do turismo? 

Erika: Da rocinha. A gente está discutindo identidade. 

Shaolin: Da identidade. 

Erika: Eu coloquei solidariedade como sendo um aspecto positivo. 
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Shaolin: O pobre ele já nasce solidário. Ele já nasce solidário, o pobre. Porque 

quando a parteira, na verdade, é uma técnica aprendida no próprio meio por falta 

de médicos, por falta de saúde. Então na verdade esse ato da mulher parir em 

casa e uma outra mulher ajudar, não é só pra ganhar um dinheirinho ou ganhar 

parabéns, quer dizer, parabéns sim porque é um ato solidário. A partir do ato 

solidário e do reconhecimento então ela pode cobrar pelo trabalho dela, pelo 

trabalho de parteira, mas no primeiro momento é um ato solidário. Então o pobre 

já nasce solidário. Essa criança que nasceu, provavelmente em alguns aspectos  

já é solidária. A Rocinha é uma favela muito solidária. Inclusive levou 10 anos 

recebendo estes turistas e até fazendo pose sem pedir nada em troca. Pelo 

menos entra no meu restaurante e gasta comigo. 

Erika: Eu coloquei aqui religiosidade, porque eu estava lendo um artigo que fala 

da identidade local. Por causa da ausência do Estado, a comunidade faz o seu 

próprio bem-estar.  

Shaolin: Hoje não tem mais mutirão porque o sistema fez com que as cabeças, 

mudassem. O processo liberal de cada um por si, as pessoas se auto realizam, se 

auto transformam, o processo liberal ensina muito isso. Se você lutar sozinho, 

você conquista, olha o exemplo do jogador, olha o exemplo e por aí vai, então as 

pessoas deixam de ser solidárias... 

Erika: Você acha que a religiosidade é um aspecto positivo na Rocinha ou não, ou 

não sabe responder? 

Shaolin: A religiosidade é um aspecto positivo na vida das pessoas em geral. As 

pessoas têm que crer em alguma coisa, a religiosidade até hoje disputa com a 

ciência e a filosofia a crença das pessoas. Nos conglomerados pobres, onde as 

pessoas não tem nada, e o pouco que tem é tirado, só lhes resta o sexo e a 

religião. O sexo para o casal, que é o prazer, e a esperança, na crença de que 

tudo e possível em nome da religião. Aí é que surgem os aproveitadores. Se tudo 

é possível em nome de um Deus, se tudo isso é possível, e a esperança sempre 

está nas pessoas, principalmente nas camadas mais pobres, aí é quando entra a 

religião, principalmente as evangélicas. Aqui nem tanto, mas se você for na Maré, 

as igrejas são vizinhas, quase uma ao lado da outra. Isso prospera nas camadas 
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pobres, tanto que muitas igrejas saem daqui e vão para a África. Elas preferem ir 

para a África que é pior que o Brasil, mas vai melhorar. 

Shaolin: A religiosidade é boa para o individuo, porque as pessoas não tem nada, 

e elas querem alguma coisa. Então a única esperança é rezar, porque  não tem 

forma de luta nem compreensão, senso critico para lutar, por que não tem 

educação de qualidade,  não tem paradigmas, espelhos para observar. Qual o 

espelho da criança aqui no Valão, um sub-bairro chamado Valão? Qual o espelho 

que essa criança tem? Somente os traficantes, cheios de armas, que são os 

heróis deles e os pais, que tem que trabalhar, largam as crianças pra lá.  

Erika: Aspectos positivos, história da Rocinha, cultura. 

Shaolin: Posso te dar uma dica, mas não posso te ajudar porque já estou 

ajudando outros estudantes, mas tem uma história que nunca foi contada, na 

Rocinha, uma história de ocupação por nordestinos, mas a Rocinha é mais negra 

do que branca. Hoje ela tem mais brancos, mas quando eu falo mais negra do que 

branca é a cultura, é o comportamento. Mas hoje se você olhar em volta tem muito 

forró na Rocinha, mas o funk, disputou espaço com o samba que é super antigo 

na Rocinha. Então quem construiu as encostas? Você vai andar por aqui e vai 

perceber os moradores das encostas são todos eles negros e os moradores da 

base são na sua maioria brancos. Uma favela surge onde primeiro, na base ou 

nas encostas? 

Érika: Nas encostas. 

Shaolin: É uma favela que surgiu no meio do mato. Não foi uma favela Praia do 

Pinto, por exemplo, na beira da lagoa, dentro da Zona Sul. Foi uma favela 

escondida, onde o negro tinha que se esconder, pra não ser encontrado. Então já 

há uma possibilidade que eu estou investigando junto com esse meu amigo... Há 

uma possibilidade de ter havido na Rocinha um... 

Érika: Quilombo! 

Shaolin: Um quilombo, porque já encontrei uma senhora aqui dizendo que o pai 

dela fugiu de SP, ele era corretor de café, de tanto ele apanhar, ele conseguiu 

fugir com uma turma e veio para a Rocinha. Então, essa estória não está contada 

ainda. 
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Érika: Na verdade eu estudei, assim, um pouquinho para o meu trabalho de 

monografia... 

Shaolin: Na década de 1980, quando começaram os primeiros confrontos entre 

policia e bandido, eram encontrados uns ossos aqui na Rocinha. Até hoje a versão 

é de que pessoas foram enterradas pelos bandidos, mas eu deixo a dúvida: será 

que foram mesmo? Não poderiam ser ossos de famílias de quilombolas? 

Erika: Ninguém estudou os ossos? 

Shaolin: Ninguém estudou, porque a versão oficial é que prevalece. Se o Estado 

diz que foi de confronto, que enterraram as pessoas na mata, já está definido.  

Érika: Você considera como aspecto positivo a história da Rocinha?  

Shaolin: Positiva, mas não é a única, mas a cultura é positiva , no geral. 

Erika: Sobre o tráfico de drogas... 

Shaolin: A droga pesada, a heroína e cocaína, nem os psicólogos, antropólogos e 

sociólogos, conseguem explicar que demanda é essa na juventude. O mundo todo 

consome, de uma forma que eu diria, autodestruição. Só acho o seguinte,  no 

conceito atual a elite coloca a culpa nos pobres pela droga. Então se o filho é um 

drogado, ele não se autocritica, ele não diz que a que a família criou mal. Que o 

filho dele vai buscar o ecstasy. Ele não diz que a família criou mal, ele diz que o 

filho esta em más companhias, mas na verdade tem que ver o grupo familiar. E a 

partir daí vem a criminalização dos pobres, porque o filho da elite virou um 

drogado, um viciado, por que estava andando com um pobre na favela,  encontrou 

um pobre na boate. 

Erika: Aspectos negativos: Pobreza, sim, abandono do governo, falta de 

saneamento...  

Érika: Você tem algum conhecido que trabalhe com turismo na Rocinha? 

Shaolin: Conheço. 

Érika: Conhece alguma política de responsabilidade social das agências que 

fazem turismo na Rocinha? 

Shaolin: Não conheço e não tem. Comprovadamente não tem. Não é porque eu 

não conheço que não tem, é porque não tem mesmo. Eu, como liderança e 
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representante de uma instituição, ou eu sei de quase tudo ou eu procuro me 

informar. Então com certeza não tem. 

Érika: Você é contra ou a favor do favela tour?  

Shaolin: Contra os métodos atuais, sou a favor do turismo, mas do turismo 

responsável, não esse turismo evasivo, o turismo bizarro. 

Érika: Quais os benefícios do turismo aqui na Rocinha? Gera emprego para os 

moradores?  

Shaolin: Não. 

Erika: Gera renda? 

Shaolin: Não, gera uma renda mínima para os artesãos e artistas. 

Érika: Você acha que o turismo gera algum tipo de infra-estrutura, em termos de 

transporte, comércio? 

Shaolin: Não, não gera. Essa questão da infra-estrutura é quando entra a nossa 

sugestão, sugestão, um novo turismo que a gente apóia. Com o Sebrae, aqui 

nesta sala,  discutiu-se turismo de hospedagem, mas é um turismo de experiência, 

então já passa a ser um turismo responsável. Uma família vai cuidar do turista, vai 

receber o turista, café da manhã, roupa lavada, limpinha. Ele vai passar 2 dias na 

favela. Ele vai ter experiência do cotidiano da favela, mas para isso é preciso 

estrutura. Você tem que ter uma casa adequada, um ambiente de recepção 

adequado, não pode faltar água, aqui falta muita água, saneamento.  Mas se ele 

quiser se hospedar na beira do valão, será um turismo de experiência, casa em 

cima do valão, se ele quiser se hospedar um dia, dois dias. Se ele quiser se 

hospedar na casa de um músico, de um sambista, de uma parteira, que hoje já 

quase que acabou, mas existe uma ou outra, cozinheira, e assim por diante, mas 

para ter essa estrutura é preciso ter verba, recurso para ter estrutura e para apoiar 

o morador. A partir de um novo turismo poderá vir uma parceria e queremos 

também contar com verba do governo, do PAC. Para incrementar um turismo 

responsável. 

Érika: Você acha que o turismo gera intercâmbio na Rocinha?  
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Shaolin: Não, o turismo não promove intercâmbio cultural, é um turismo voyeur, 

só de olhar. E o intercâmbio cultural seria um beneficio, então não existe. Não leve 

dinheiro para a favela, não leve dinheiro para a rua.  

Erika; Essa orientação existe? 

Shaolin: Não leve dinheiro para a rua. Só gaste no hotel. Daí você só traz 

recursos pro hotel, não divide com ninguém. Quando for ao Brasil, não leve 

dinheiro que é perigoso, não gaste água que é contaminada, não coma no 

restaurante que eu não indiquei. 

Érika:O turismo de favela gera alguma política social, em termos de educação, 

saúde ou segurança?  

Shaolin: Não tem assim nenhum tipo de política social aqui em termos de turismo. 

Shaolin: O turismo está começando a ser discutido agora a partir do senso critico 

dessa gestão, a partir desta discussão vamos ver no que vai dar.  

Shaolin: Temos que chegar à Riotur principalmente para a Rocinha ter um 

direcionamento com relação ao turismo.  

Érika: Você acha que o turismo traz beneficio no que se refere ao reconhecimento 

internacional?  

Shaolin: O que interpreto conhecimento, de reconhecimento, de acordo com a 

interpretação, inclusive a própria palavra reconhecimento tem duplo sentido, 

Shaolin; Não é nem conhecimento. 

Erika: É melhor conhecimento, visibilidade. 

Shaolin: Aí eu concordo contigo, vai levar para casa e refazer. 

Shaolin: Se você falar em qualquer lugar do mundo “Rocinha”, essa palavra, do 

nome não, da palavra rocinha... 

Erika: Pode virar uma marca, pode ganhar dinheiro. 

Shaolin: Agora não pode mais porque foi reconhecido como bairro. Agora não dá 

mais para fazer marca de comércio. 

Shaolin: A imagem que vai para o mundo todo tem um lado bom e ruim, mas o 

mais propagado é o lado ruim. As pessoas vêm para ter um sentimento do 

cotidiano, do ruim, como as pessoas vivem naquele ambiente, naquele ambiente 
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periculoso, naquele ambiente, entendeu, com muita insalubridade, esse lado ruim 

é que gera prejuízo. As pessoas são atraídas pelo lado ruim.  

Erika; A gente já falou de um dos malefícios, que é a invasão de privacidade. Um 

dos malefícios, bom, a comunidade não tem participação nenhuma... 

Shaolin: Concentração de benefícios para poucos, não tem distribuição porque o 

turismo na Rocinha não tem controle. Nem a Riotur controla o turismo na Rocinha 

Ela controla o turismo no Pão de Açúcar, no Corcovado, nos hotéis, nas praias,  

mas na Rocinha não tem controle, não. E o turismo na Rocinha é passível de tudo. 

Imagino que possa estar havendo  turismo sexual dentro da Rocinha, podem estar 

usando a juventude, a gente vai descobrir que tem outros malefícios, a gente vai 

descobrir. 

Erika: O que apareceu no jornal foi bate papo com traficante. 

Shaolin; Já houve. Já foi descoberto. Não sei que turismo é esse, levar o turista 

para bater papo com o traficante, bater foto com ele, sensação de perigo, isso tem 

que questionar, foi a folha de SP. 

Shaolin: Tem que perguntar ao turista se ele gostou. 

Erika; No tour eu não vou abordar turista. 

Érika: Como imagina que os turistas vêem a favela? 

Shaolin: Eu chamaria de turismo de experiência , se fosse oficialmente, 

oficialmente não, não sei se oficialmente. Eles chamam de turismo de experiência, 

o que eles não têm lá. Eles vêm aqui, mas eu chamo de turismo bizarro, voyeur, 

de olhar, eles não tem experiência nenhuma, eles passam uma hora aqui, o que 

eles fazem é olhar, turismo voyeur.  

Érika: O que eles procuram aqui, o que eles buscam  aqui? 

Shaolin: Buscam o prazer. Todo turista busca o prazer. O prazer, de olhar para a 

diferença. Eles estão olhando para uma diferença não de cultura, mas entre 

riqueza e pobreza, bairros pobres da Europa e bairros pobres da América Latina. 

Bairros pobres da Europa e bairros pobres do Rio de Janeiro, há uma espécie de 

comparação. Nesse voyeur, comparar como é que num local deste existe tanta 

pobreza, como eles conseguem sobreviver, através do gato,  se tem água, se são 

limpos. As casas que não são mais de palafita, mas continuam uma em cima das 
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outras, em cima da pedra, de qualquer jeito e eles vêm ver isso. E passam uma 

horinha aqui e voltam para a Europa e Estados Unidos muito felizes e a gente 

continua na mesma.  

Erika: Você acha que é a indústria da miséria? 

Shaolin: Tudo isso que acontece, nós chamamos aqui de indústria da pobreza 

porque se a Rocinha ou qualquer favela tiver quarteirões, água em todas as 

casas, saneada, saneamento básico em todo lugar, um povo educado, acaba essa 

industria. Acabando essa  indústria, não tem mais turismo. 

Erika: Você acha que é a exploração da miséria? 

Shaolin:  A indústria da miséria. Enquanto existir a miséria eles vão estar 

enriquecendo. Acabou a miséria acabou a riqueza deles. Escolas de má 

qualidade, saneamento, falta de saneamento, falta de cultura, de educação, falta 

de médicos. Aqui é onde tem o maior índice de tuberculose e eles ficam 

empolgados com isso: Oh, é mesmo? Caramba! 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




