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RESUMO 

 

 

Este trabalho pretende identificar a existência de potencial turístico nos bairros de 
Vila Isabel e Maracanã. Para estruturar a base conceitual do trabalho foram 
considerados temas como identidade local, patrimônio cultural e planejamento 
turístico. Uma pesquisa qualitativa foi realizada e através de 94 questionários foi 
possível identificar os atrativos turísticos da cidade do Rio de Janeiro que são mais 
populares entre turistas nacionais e internacionais. Foram coletadas informações 
importantes sobre os bairros, como dados socioeconômicos e históricos. Além disso, 
uma pesquisa de campo foi realizada a fim de identificar a existência de fatores que 
pudessem ser atraentes ao olhar do turista. Alguns elementos foram listados e 
analisados. Ao fim da pesquisa, os principais resultados obtidos, indicam que os dois 
bairros não possuem muita visibilidade no mercado, mas possuem potencial para o 
desenvolvimento da atividade turística.  

Palavras - chave: Potencial turístico; Vila Isabel; Maracanã; Rio de Janeiro 
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ABSTRACT 

 

 

This research intends to identify the touristic potencial in the neighborhoods of Vila 
Isabel and Maracanã. In order to create the structural bases of the paper it was 
considered subjects as local identity, cultural heritage and touristic planning. A 
qualitative research was created and by analysing the answers collected in 94 
questionnaires it was possible to know wich attractions of Rio de Janeiro are more 
popular among nacional and internacional tourists. It was collected important 
information about the neighborhoods, such as historical and socioeconomic datas. 
Besides it shows a field research created to identify elements that could be atractive 
to tourists. Some of them were selected and analised. In the end of the research the 
main results indicates that both neighborhoods have a lack of visibility at the market 
but, at the same time, they have touristic potencial. 

Key words: Touristic potencial; Vila Isabel; Maracanã; Rio de Janeiro 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Ao longo dos séculos o mundo foi palco de grandes e profundas 

transformações. As mudanças se configuraram em diversas escalas, sejam elas 

econômicas sociais ou culturais. A maneira como o homem se relacionava com o 

meio onde estava inserido e com os que dividiam o espaço com ele também se 

alterou significativamente. A história traz evidências da capacidade humana de se 

adaptar e de interferir e influenciar a tudo e a todos a sua volta. 

O turismo surge em meio a esse contexto dinâmico e atribui a ele uma nova 

significação, uma vez que o turista percebe que pode se deslocar para dentro de 

uma realidade completamente diferente da sua. Os relacionamentos que surgem 

durante as viagens transformam o espaço visitado e, principalmente, a percepção de 

mundo do visitante. Além disso, se bem conduzida, a atividade pode funcionar como 

ferramenta de criação de identidade, pois através da identificação de significados 

uma comunidade autóctone pode resgatar sua história e a ela atribuir significado de 

acordo com suas próprias interpretações. 

Como toda atividade socioeconômica, o turismo causa, também, impactos 

negativos, pois interfere diretamente na rotina do destino onde se desenvolve.  

Nesses casos, os planejadores atuam como reguladores da dinâmica e tentam 

conduzir a atividade da melhor maneira possível de forma a minimizar os impactos 

negativos e maximizar os impactos positivos.  

O produto comercializado pelo turismo possui contornos diferenciados. Suas 

dimensões não são tangíveis, pelo contrário, são intangíveis, e giram em torno de 

expectativas, sensações e qualidades, muitas vezes difíceis de mensurar ou definir. 

Essa dificuldade no mercado capitalista dinâmico atual impulsiona órgãos públicos e 

privados, responsáveis pela promoção, controle ou regulação da atividade turística a 
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desenvolverem planos de ação e estratégias definidas buscando manter a 

competitividade daquele produto ou destino no mercado. A promoção gira em torno 

de imagens. Essas imagens são divulgadas no mercado e ficam no imaginário do 

turista como características daquele destino. 

A imagem da cidade do Rio de Janeiro divulgada no exterior já passou por 

diversas transformações até ser definida da maneira como é atualmente. Através da 

análise dos guias turísticos é possível perceber a pertinência na promoção de alguns 

atrativos em relação a outros. A zona sul e o centro da cidade são as áreas que 

detém maior atenção, tanto de turistas como dos órgãos responsáveis por promovê-

los.  

O interesse em analisar bairros pertencentes à zona norte da cidade, surgiu 

de uma vontade de identificar e mostrar um pouco da realidade existente nessa 

região da cidade. Os roteiros turísticos que permeiam a zona norte, atualmente, o 

fazem de maneira muito superficial, pois o turista conhece apenas o atrativo, mas 

não tem a oportunidade de conviver com a atmosfera do local. Nesse sentido, foram 

escolhidos como objetos desse estudo, dois bairros tradicionais da Zona Norte: Vila 

Isabel e Maracanã. 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar o potencial turístico dos dois bairros 

a partir da identificação e análise de elementos singulares existentes na região 

delimitada. Dessa forma, buscou-se dar o primeiro passo no sentido de estimular 

novos estudos que pretendam incluir a zona norte no cenário turístico atual da 

cidade do Rio de Janeiro.  

A metodologia utilizada foi dividida em três etapas. A primeira etapa consistiu 

em uma pesquisa bibliográfica no intuito de compreender melhor alguns temas que 

agregariam maior significado ao objetivo geral do trabalho. As referências são de 

livros, artigos científicos, imprensa escrita e eletrônica que puderam informar sobre 

conceitos importantes na área de turismo. A segunda etapa envolveu uma pesquisa 

exploratória para identificar quais os atrativos turísticos representam a imagem do 

Rio de Janeiro aos olhos de turistas nacionais e internacionais. Para tanto, foram 

aplicados 94 formulários (APENDICE A) na recepção de um Hotel localizado no 

bairro de Copacabana. O formulário possui caráter qualitativo e apresentou três 

questões simples e apenas uma pergunta aberta. Os resultados foram tabulados e 

estão representados no corpo do capítulo destinado às discussões. 
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A terceira e última etapa consistiu no estudo dos bairros do Maracanã e Vila 

Isabel sobre os quais foram levantados aspectos históricos, culturais e econômicos. 

O banco de informações sobre os bairros foi formulado através de visitas de campo 

e pesquisa em material escrito e digital. 

O trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos, um apêndice e três 

anexos. 

O primeiro capítulo é esta introdução, que apresenta a estrutura do trabalho 

como um todo, além da justificativa e do objetivo. 

O capitulo dois apresenta o referencial teórico utilizado, incluindo os conceitos 

em torno dos quais o estudo foi feito, tais como planejamento, cultura, turismo e 

identidade. Através de citações de autores experientes nos assuntos abordados, foi 

montada uma sequência teórica que forneceu argumentos para as considerações 

finais. 

O capítulo três aborda o estudo que foi feito nos bairros de Vila Isabel e 

Maracanã. Nesse capítulo são apresentados elementos singulares inerentes aos 

bairros e discutidos sua importância ou relevância no contexto da região. 

O capítulo quatro apresenta as considerações finais com base em tudo o que 

foi estudado e abordado nos capítulos anteriores. 

O apêndice traz o formulário da pesquisa aplicada e os anexos trazem a lei de 

tombamento, o decreto e o titulo de patrimônio cultural do Brasil.  
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2 TURISMO, PATRIMÔNIO CULTURAL E PLANEJAMENTO 
 

 

Séculos de histórias se passaram e as interações do homem com o espaço 

se configuram de maneira totalmente diferente e nova. As relações de trabalho 

passaram por diversas transformações que conferiram ao trabalhador mais tempo 

livre e maior autonomia financeira. A necessidade de viajar é fabricada, sendo 

incorporada mercadologicamente ao grupo das necessidades básicas do homem 

(RODRIGUES, 1999). 

Em artigo publicado na Psychological Review (1943), Abraham Maslow 

aponta “a viagem turística como uma das necessidades do homem, fundamental 

para a sua autopreservação e para o reconhecimento e admiração do grupo social o 

qual está inserido”. (MASLOW, 1943 apud RODRIGUES, 1999, p.38) 

As viagens permitem que as pessoas descubram o desconhecido e 

conheçam novos modos de vida. Pode-se dizer que “o turista é essencialmente uma 

pessoa que procura conhecer, passear e desfrutar de outro lugar diferente daquele 

em que mora” (BARRETO, 2000, p. 23). A partir desse contato com outra cultura e 

seu patrimônio cultural o turista formula sua própria interpretação sobre aquele 

destino visitado. É nesse momento que a atividade alcança seu ponto máximo, pois 

provoca a reflexão.  

A natureza dinâmica do turismo dificulta a mensuração dos impactos que ele 

provoca, já que exerce influência nas esferas econômica, social, cultural e ambiental 

tanto do destino emissor como do receptor. É possível dizer que “o turismo encontra-

se ligado, praticamente, a quase todos os setores da atividade social humana [...]” 

(BENI, 2004, p.39). A atividade turística é multidisciplinar e para assegurar seu bom 

funcionamento é necessário que seja estudada e entendida dessa forma.  
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Nesse contexto, é importante que seja planejada e conduzida por órgãos 

competentes que, reconhecendo sua natureza multifacetada, prezem por seu 

desenvolvimento de forma equilibrada e justa. 

 

 

2.1 PANORAMA HISTÓRICO E DEFINIÇÕES 
 

 

Até meados do século XVIII, as viagens eram realizadas, em sua maior parte, 

para atender a necessidades fundamentais, tais como o comércio, por razões 

políticas, as peregrinações religiosas ou por motivos de saúde ou estudo. A partir de 

meados do mesmo século, o mundo passou por diversas mudanças no nível social, 

cultural, econômico e tecnológico que alteraram significativamente os padrões das 

viagens. Era a época do Iluminismo que levara jovens europeus pertencentes às 

famílias ricas a fazer a Grand Tour1, viajando pela Europa, por motivos de recreio, 

visando aprimorar seus conhecimentos através do contato com outras culturas. 

O século XIX foi marcado por drásticas transformações. A Revolução 

Industrial, o desenvolvimento dos transportes, dos meios de comunicação e da 

ciência, bem como a reconfiguração das relações de trabalho conferiram à época um 

caráter de transição. Foi nesse século que o turismo começou a ser visto como 

atividade rentável economicamente. As pessoas viajavam em busca do exotismo e 

das particularidades culturais dos outros povos. Segundo Cunha (1997, p.65) foi 

nessa época que surgiram na Suíça, os primeiros hotéis e o primeiro documento 

oficial em matéria de turismo. Com Thomas Cook sendo o primeiro a tomar a 

iniciativa, o turismo começa a se desenvolver como atividade organizada e começa-

se a discutir o conceito de indústria do turismo.  

Na segunda metade do século XX o turismo surge como fenômeno de massa. 

Após a Segunda Guerra Mundial diversos fatores possibilitaram o desenvolvimento 

da atividade, tais como: o desenvolvimento da industria da aviação, com o 

surgimento dos aviões a jato para passageiros; o aparecimento de férias 

                                                 
 
1 Viagem Educacional empreendida por jovens aristocratas britânicos, que visitavam as principais cidades da 
Europa. (LICKORISH e JENKINS, 2000, p. 25) 
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remuneradas e do tempo disponível às populações dos países industrializados; o 

desenvolvimento das comunicações e dos meios de transporte, etc. As pessoas 

passaram a desfrutar de mais tempo livre e maior renda para viajar. Além disso, o 

desenvolvimento das relações internacionais seja de caráter comercial ou 

diplomático estimularam ainda mais as viagens. 

 
 
Acompanhando o desenvolvimento das formas de produção material 
expandem-se enormemente as formas de produção não material e, 
conseqüentemente, do consumo não material, como o lazer e o 
turismo, produtos criados e ampliados pela sociedade de consumo 
de massas. (RODRIGUES, 2001, p.90). 
 
 

Atualmente, o turismo se difundiu como atividade socioeconômica no mundo 

todo e estimula o deslocamento de milhares de pessoas ao ano. Os estudos na área 

se refinam ao longo do tempo o que permite aos profissionais do setor identificar e 

compreender melhor os fenômenos e impactos relacionados a ela.  

Em pesquisa, a OMT divulgou que entre os anos de 1950 e 1996, o número 

de turistas internacionais mundiais aos seus destinos cresceu de 25 milhões para 

595 milhões e em 1995 as receitas do setor chegaram a US$ 3,4 trilhões, sendo que 

um em cada 16 trabalhadores estava trabalhando na área (OMT, 2001).  

Por ser uma atividade complexa e de caráter multidisciplinar, embora haja um 

amplo debate acadêmico em torno da definição do que é o turismo, não existe um 

conceito único e padrão que facilite uma definição universal.  

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT): 

 
 
O turismo compreende as atividades realizadas pelas pessoas 
durante suas viagens e estadas em lugares diferentes do seu 
entorno habitual, por um período inferior a um ano, por lazer, 
negócios ou outros. (OMT, 2001, p. 38). 
 
 

A Organização Mundial de Turismo, a partir dessa definição procura definir as 

principais características do turismo, tais como: os elementos motivadores das 

viagens, a questão temporal, ou seja, o tempo de permanência do turista no local 

visitado, a localização da atividade turística, como sendo realizada fora do entorno 

habitual e, por fim, menção as atividades realizadas durante as viagens.  
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Mathison e Wall (OMT, 2001) definiram o turismo como:  

 
 

O movimento provisório das pessoas, por períodos inferiores a um 
ano, para destinos fora do lugar de residência e de trabalho, as 
atividades empreendidas durante a estada e as facilidades que são 
criadas para satisfazer as necessidades dos turistas. (MATHISON; 
WALL, 1982 apud OMT, 2001, p. 38). 

 
 
Nessa definição, além de mencionar as características já abordadas pela 

OMT, os autores acrescentam um ponto diferencial. Fazem referência às “facilidades 

criadas” para satisfazer as necessidades do turista. A partir dessa nova informação, 

percebem-se outras duas características importantes e inerentes ao funcionamento 

da atividade. Uma delas é a necessidade de infra-estrutura para dar suporte ao 

turismo. Por infra-estrutura se pode indicar desde aquela responsável por tornar 

possível o deslocamento do turista ao destino, até os equipamentos e serviços 

existentes capazes de assegurar a sua permanência no local visitado.  A outra 

característica destaca a face comercial do turismo, tratando o turista como 

consumidor. A partir desse viés um dos objetivos da atividade seria a satisfação das 

necessidades desse “cliente” através da “oferta” de um “produto” bem estruturado 

capaz de atender as sua necessidades.  

Para Lickorish e Jenkins (2000, p. 10) o turismo é “o fenômeno que surge de 

visitas temporárias (ou estadas fora de casa) fora do local de residência habitual por 

qualquer motivo que não seja uma ocupação remunerada no local visitado”. 

Da mesma forma, Walter Hunziker e Kurt Kapf em 1942, apontam o turismo 

com sendo o resultado dos fenômenos que surge dos relacionamentos nas viagens.  

Por essas definições se pode destacar a complexidade do fenômeno em si. A 

abordagem do turismo apresentada por esses autores não se concentra apenas em 

definições técnicas a partir do fator “deslocamento”, ao contrário, se desenvolve de 

forma mais ampla, pois aponta o resultado das visitas, ou seja, além de se deslocar 

de seu entorno habitual por determinada motivação, o turista interfere na realidade 

receptora.  

Dessa maneira, se estabelecem entre o destino emissor e o receptor diversas 

relações de troca, seja de caráter comercial, cultural e outros. As interações 
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desencadeiam em uma série de fenômenos e afetam a realidade do visitante e do 

visitado.  

   
 
A natureza da atividade turística é um conjunto complexo de inter-
relações de diferentes fatores que devem ser considerados 
conjuntamente sob uma ótica sistemática, ou seja, um conjunto de 
elementos inter-relacionados que evoluem de forma dinâmica (OMT, 
2001, p.39). 

 
 

Enxergar a atividade como parte de um sistema complexo e inter-relacionado 

é uma forma de facilitar o estudo de todos os componentes relacionados ao 

fenômeno turístico e, dessa forma, analisar, também, os impactos e benefícios 

causados por ele.  

 

 

2.2 O TURISMO E O SISTUR 
 

 

Por ser uma atividade capaz de interferir na dinâmica social e na economia, o 

turismo precisa ser pensado e estudado de forma a levar em consideração esses e 

outros impactos, positivos e/ou negativos, que sua prática pode ocasionar.  

Para tanto, embora seu estudo envolva conceitos multidisciplinares, é 

importante que os estudiosos da área desenvolvam conceitos próprios do turismo, 

pois, a existência de uma base técnica e teórica consistente facilita o estudo de sua 

dinâmica e sua aplicação à realidade. 

 
 
A gestão do turismo precisa compreender a real dimensão da 
atividade e identificar as múltiplas variáveis que a compõe. [...] é 
essencial administrar a dinâmica da oferta turística, pois o sistema de 
turismo subdividido em muitas partes, tanto no ângulo das empresas 
privadas quanto no do poder público, exige o desempenho correto de 
todas as partes. (PETROCCHI, 2001, p. 19). 

 
 
Mário Petrocchi destaca a complexidade do universo no qual o turismo está 

inserido e a necessidade de compreensão de sua dimensão, por parte do setor 

público e privado. O sistema de turismo é composto por várias partes e a visão 
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sistêmica tornaria mais fácil o controle ou, pelo menos, a previsão de resultados. A 

natureza dinâmica desse universo justifica, também, a necessidade de ferramentas 

capazes de interpretar o sistema a fim de monitorá-lo de forma a fazer atualizações 

não apenas das metas e das estratégias adotadas, mas também das premissas de 

planejamento. (PETROCCHI, 2001).  

Identificar a estrutura do sistema facilita o entendimento da dinâmica do 

turismo, pois até regressar ao local de origem com opinião formada sobre o destino 

visitado, o turista passa por todo um processo decisório e, ao chegar ao destino 

escolhido, ele participa e interfere na dinâmica social da população residente.  

O processo, como um todo, é cíclico e envolve a motivação para a viagem, a 

escolha do lugar, tempo e dinheiro disponível para viajar, os meios de transportes 

que tornarão possível o deslocamento, a infra estrutura básica existente no destino 

visitado, os atrativos naturais e culturais oferecidos, a receptividade da população 

residente, a satisfação e avaliação do visitante, o retorno ao lar e o feedback do 

turista.  

Como indica Petrocchi (2001, p.15) “quando faz as malas para voltar, assim 

como um auditor, o turista traz com sua bagagem um relatório de avaliação 

completo”. No momento que retorna a sua residência ele relata os detalhes da 

viagem a amigos e parentes. A impressão que o turista teve do destino e que é 

passada adiante, induzirá, ou não, novas pessoas a conhecer aquele lugar.  

 
 
A atividade turística ocorre num âmbito em que entram em contato 
pessoas de bagagens culturais e socioeconômicas muito diferentes, 
pois envolve o deslocamento das pessoas de uma região diferente 
de sua residência. (OMT, 2001, p. 215) 

 
 
Por tratar de deslocamentos, muitas vezes intercontinentais, e interações 

entre diferentes culturas, a atividade turística provoca impactos positivos e 

negativos. O turista, ao chegar ao local visitado mantem relações sociais com a 

população autóctone, se utiliza do espaço geográfico e participa direta ou 

indiretamente da economia local. Existe um conjunto de elementos que facilita e, 

muitas vezes, torna possível a prática da atividade. Em uma cidade, por exemplo, 

além do conjunto de leis que regulam a estrutura urbana, existe a infra-estrutura 

básica (saneamento básico, coleta de lixo, sistema de telefonia pública, hospitais e 
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outros serviços públicos) o sistema de transporte, de alimentação e hospedagem. 

Alguns desses componentes são, por vezes, criados para satisfazer necessidades 

básicas da população residente, mas acabam por facilitar a vida do turista. 

Através da visão sistêmica os atores envolvidos na atividade podem perceber 

com mais facilidade as relações entre os subsistemas. Cada ator desempenha um 

papel distinto e fundamental e a ação coordenada e planejada entre eles contribui 

para a criação, administração e desenvolvimento do destino. Segundo Beni (2004) 

um sistema pode ser definido como: 

 
 

Conjunto de partes que interagem de modo a atingir um determinado 
fim, de acordo com um plano ou princípio; ou conjunto de 
procedimentos, doutrinas, idéias ou princípios, logicamente 
ordenados e coesos com intenção de descrever, explicar ou dirigir o 
funcionamento de um todo. (BENI, 2004, p.23). 

 
 
A Teoria dos Sistemas demonstra, então, grande utilidade, pois, no caso do 

turismo, propõe a identificação das variáveis da atividade e o estudo das relações 

que mantém entre si e com o meio ambiente.  

Mário Beni desenvolve, então, o SISTUR, como um modelo referencial e uma 

ferramenta para o turismólogo, pois, o estudo da atividade através de um sistema 

bem estruturado permite formalizar as doutrinas, idéias ou princípios 

correspondentes a área. De acordo com Beni (2004, p. 42) “o todo não é totalmente 

cognoscível, o será apenas por meio da observação, identificação, interpretação e 

correlação de suas partes”.  

Segundo Petrocchi (2001, p.19) “a gestão do turismo precisa compreender a 

real dimensão da atividade e identificar as múltiplas variáveis que a compõe”. 

O turismólogo assume, dessa forma, o papel de gestor desse sistema e 

responsável por fazê-lo funcionar em nível ótimo, de forma a analisar, identificar e 

otimizar seu funcionamento. 

O SISTUR é um sistema aberto, ou seja, realiza trocas com o meio que o 

circunda, sendo assim, interdependente. Ele é composto por três conjuntos: o 

conjunto das Relações Ambientais, o Conjunto da Organização Estrutural e o 

Conjunto das Ações Operacionais. Cada conjunto é composto por subsistemas que 
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se relacionam entre si e com os subsistemas dos demais conjuntos. A figura 1 

demonstra os componentes do SISTUR. 

 
 

        FIGURA 1 – Sistema de Turismo (SISTUR)  
        Fonte: BENI, 1988. 

 
 

O conjunto das relações ambientais é composto pelos subsistemas ecológico, 

social, econômico e cultural. Esses subsistemas possuem características próprias e 

relacionam-se entre si. Em breve análise, pode-se dizer que o subsistema ecológico 

tem como principal elemento a natureza. Contempla fatores como o espaço turístico 

natural e urbano e seu planejamento territorial, as conseqüências do turismo sobre o 

meio ambiente, preservação das paisagens e os aspectos de planejamento e 

controle relacionados à ecologia. O subsistema econômico é composto pelas 

relações econômicas do homem, os processos produtivos, a distribuição e o 

intercâmbio dos meios materiais de vida na sociedade. Os subsistemas social e 

cultural compreendem as questões referentes ao homem, como se organiza no 

espaço e seu relacionamento com outros componentes do meio, suas manifestações 

culturais, questões psicológicas e os aspectos culturais em geral. 

O conjunto da organização estrutural é composto pela supraestrutura e pela 

infra-estrutura. Podemos identificar o subsistema da supraestrutura como as 

entidades públicas ou privadas que regulam o sistema através de regras que 

definem o papel de cada elemento do conjunto. O subsistema da infra-estrutura é 
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composto pela infra-estrutura de apoio, ou seja, sistemas de transporte, 

comunicação, sanitário, médico-hospitalar, educação, de segurança e saneamento 

básico.   

O conjunto das ações operacionais refere-se às relações de mercado, os 

processos de produção e distribuição, a análise da oferta e da demanda, como todos 

esses elementos se relacionam entre si e os fatores referentes a essa dinâmica.  

Para este estudo, analisaremos este último conjunto e, mais precisamente o 

componente da oferta. Ao analisar o potencial turístico de um destino é importante 

levar em consideração alguns fatores inerentes a esse subconjunto. Até ser lançado 

no mercado como produto turístico, o patrimônio da localidade passa por uma série 

de transformações que o tornam atraente ao mercado, ou seja, capaz de atrair o 

fluxo de visitantes e de satisfazer as necessidades da demanda turística.  

 

 

2.2.1 Turismo cultural, patrimônio e identidade 
 

 

Desde o início dos tempos o homem se desloca. No início, em busca de 

comida, grupos itinerantes se deslocavam para sobreviver; depois razões 

estratégicas ou religiosas motivaram as viagens e, agora, o turismo se configura 

como um dos motivadores de deslocamento. O avanço tecnológico permite que se 

conheçam outros lugares sem sair de casa, apenas com um clique do mouse, pela 

internet, muitas vezes é possível ver fotos ou realizar visitas virtuais a atrativos 

turísticos situados a quilômetros de distância da residência. No entanto, a ação de 

se deslocar até outras localidades demonstra um desejo a mais, a vontade humana 

de entrar em contato com outra cultura, com costumes e maneiras de viver 

diferentes.  

Turismo e cultura estão intimamente relacionados atualmente, uma vez que a 

cultura é característica peculiar e possui um forte poder de atração turística. O 

turismo cultural “é todo o turismo em que o principal atrativo não seja a natureza, 

mas algum aspecto da cultura humana” (BARRETO, 206, p. 19). 
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Em uma definição ampla a Organização Mundial de Turismo define:  

 
 

O turismo cultural é caracterizado pela procura por estudos, cultura, 
artes cênicas, festivais, monumentos, sítios históricos ou 
arqueológicos, manifestações folclóricas ou peregrinações.  (OMT, 
apud BARRETO, 2006, p.20). 
 
 

Poderá haver semelhanças, mas cada grupo de indivíduos carrega consigo, 

características próprias que os diferem uns dos outros. Ao sair de seu entorno 

habitual rumo a um novo destino, o turista busca o conhecimento de todas as 

características culturais inerentes a população autóctone. Segundo Funari e Pinsky 

(2005, p.8) “o turismo cultural efetiva-se quando da apropriação de algo que possa 

ser caracterizado como bem cultural”.   

  Marly Rodrigues (2005) define que:  

 
 

A atividade turística é, portanto, produto da sociedade capitalista 
industrial e se desenvolveu sob impulso de motivações diversas, que 
incluem o consumo de bens culturais. O turismo cultural, tal qual o 
concebemos atualmente, implica não apenas a oferta de espetáculos 
ou eventos, mas também a existência e preservação de um 
patrimônio cultural representado por museus, monumentos e locais 
históricos. (RODRIGUES, 2005, p. 15). 

 
 
O patrimônio cultural é o conjunto de bens culturais inerentes a uma 

população. Esses bens podem ser classificados como materiais e imaterias, e são 

identificados como as edificações e arquitetura local, os recursos naturais, as 

manifestações artísticas e a história da localidade. Pode-se dizer que “é tudo aquilo 

que constitui um bem apropriado pelo homem, com suas características únicas e 

particulares”. (FUNARI e PINSKY, 2005, p.8).  

A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

(2007) define que: 

O patrimônio material está dividido em bens imóveis como os 
núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens 
individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos 
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 
videográficos, fotográficos e cinematográficos. (UNESCO, 2007). 
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Em relação ao patrimônio imaterial a mesma organização destaca que: 

 
 

Patrimônio Cultural Imaterial são as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, 
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que 
as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. 
(ibidem). 

 
 
Em muitos casos o morador não participa do processo de identificação do 

patrimônio. Os técnicos de preservação e o poder público inventariam os bens, 

priorizando determinados projetos arquitetônicos, bens de maior significado histórico 

ou áreas específicas em decorrência da pressão de grupos econômicos. 

(DENCKER, 2004). 

É importante que essa análise seja feita junto à população residente para que 

se tenha um relatório dos bens com os quais se identifica, já que muitas vezes ela 

não reconhece seu patrimônio ou não sabe sua importância por ele fazer parte do 

cotidiano. 

Todo esse processo permite que população residente construa sua própria 

identidade, pois identifica suas raízes históricas, bem como seu papel dentro de um 

contexto global. Além disso, contribui para a conservação2 do patrimônio, pois, uma 

vez que os moradores se identificam com ele e sabem sua importância histórica, 

passam a enxergá-lo de forma diferente e a, si mesmos, como parte da história e 

peça chave para sua manutenção.  

De acordo com Nora (1993):  

 

 

O patrimônio é entendido como um amplo e diversificado conjunto de 
bens culturais que permite a cada segmento social se apropriar do 
passado, compondo imagens de sua identidade, quer individual que 
coletiva (NORA, 1993 apud DENCKER, 2004, p.79).  

 
 

                                                 
2 “preservar o patrimônio implica mantê-lo estático e intocado, ao passo que conservar implica integrá-lo ao 
dinamismo do processo cultural” (BARRETO, 2006, p.15).  
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Dessa forma, além de estimular a manutenção da identidade das populações 

receptoras o turismo é importante ferramenta de conservação da herança cultural 

como indica Beni (2006, p.50) “o interesse que o turista demonstra pela história e 

pela riqueza cultural de um país provoca um efeito importante na conservação de 

seus movimentos históricos, de suas obras de arte e do seu passado”.  

De modo geral, o mapeamento da oferta turística existente em uma localidade 

é um passo fundamental para avaliar seu potencial turístico, pois facilita o 

planejamento do turismo na região e oferece a base sobre a qual os planejadores 

irão trabalhar. 

 

 

2.2.2 Oferta turística  
 

 

Antes de viajar, o turista realiza uma pesquisa inicial que o ajudará a escolher 

o destino da viagem. O critério de escolha é pessoal e varia de pessoa para pessoa, 

mas a motivação da viagem está intimamente relacionada às expectativas do 

visitante em relação aos fatores de atração existentes na localidade escolhida, ou 

seja, após definir o destino que possui as características singulares capazes de 

provocar o seu deslocamento, o turista cria expectativas a serem atendidas desde o 

momento de sua chegada até o momento em que retornará ao seu lar. Conforme 

conceitua Mario Beni (2004): 

 
 

O turismo é um elaborado e complexo processo de decisão sobre o 
que visitar, onde, como e a que preço. Nesse processo intervêm 
inúmeros fatores de realização pessoal e social, de natureza 
motivacional, econômica, cultural, ecológica e científica que ditam a 
escolha dos destinos, a permanência, os meios de transporte e 
alojamento, bem como o objetivo da viagem em si para a fruição 
tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, de 
imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-
humanístico, profissional e de expansão de negócios. (BENI, 2004, 
p.37) 
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É relativamente difícil delimitar os contornos da oferta turística, pois atrelados 

a eles estão uma infinidade de motivações, expectativas e necessidades do 

visitante. Muitas vezes essa expectativa relaciona-se a um bem imaterial, a uma 

sensação ou qualidade ou a um conjunto extenso de fatores que se espera ser 

adquirido ao chegar ao local. 

Segundo Beni (2004) a oferta turística pode ser definida como: 

 
 

Conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de 
alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social 
ou de outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada 
região, durante um período determinado de tempo, um público 
visitante. (BENI, 2004, p.159). 
 
 

O autor define a oferta turística como todos os fatores capazes de atrair o 

fluxo turístico, sendo eles fatores naturais ou culturais, bem como os equipamentos e 

serviços que tornam a atividade turística possível. 

Leandro Lemos (2004) descreve a oferta turística sob um ponto de vista 

econômico: 

 
 

Oferta turística é a quantidade de bens e serviços que uma empresa 
(ou conjunto de empresas) está apta e disposta a produzir e colocar 
no mercado por determinado preço, determinada quantidade, 
determinado local e determinado período de tempo (LEMOS, 2004, 
p.121). 

 
 
Mantendo o mesmo viés econômico Cunha (1997) reforça a idéia de que a 

oferta engloba os bens e serviços oferecidos no destino, citada pelos autores 

anteriores, e complementa apontando a responsabilidade dos mesmos para a 

satisfação das necessidades dos turistas, ou seja, fatores que não só tornem 

possível o deslocamento e a permanência do turista, mas ao mesmo tempo atendam 

as suas exigências: 

 

Oferta turística poderá definir-se como o conjunto dos factores 
naturais, equipamentos, bens e serviços que provoquem a 
deslocação de visitantes, satisfaçam as suas necessidades de 
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deslocação e de permanência e sejam exigidos por estas 
necessidades (CUNHA, 1997, p.50). 
 

 
Dessa forma, o autor trabalha através da premissa da satisfação das 

necessidades do cliente. No mercado capitalista atual, adquiri vantagem competitiva, 

a administração que procura atender as expectativas do cliente ou, em muitos casos, 

quando possível, superá-las, o que a destacará das demais (SILVA, 2001).  

A oferta turística é composta de elementos tangíveis e intangíveis e devido a 

essa dimensão pode ser considerada sob duas formas: oferta turística agregada e 

oferta turística original (BENI, 2004) ou diferencial (LEMOS, 2004). 

A oferta turística original é composta pelas características básicas e únicas 

inerentes a uma determinada localidade, ou seja, o patrimônio material e imaterial (a 

matéria-prima). “As matérias-primas não têm relação com o setor, mas por sua força 

de atração original tornam-se objetos turísticos” (BENI, 2004, p.161). Sendo assim, 

elas representam o fator de atração presente no local, os elementos que atribuem 

identidade e significado ao espaço.   

 

São esses elementos que irão conferir um “toque pessoal”, uma 
“característica de essência”, uma “imagem de marca” bem distinta 
sobre o conjunto dos subprodutos e do produto turístico total (...) irão 
permitir ao país que se diferencie dos demais, em lugar de seguir o 
modelo comum da padronização em detrimento da identidade própria 
de cada um. (BENI, 2004, p.162).  

 

A oferta turística agregada segundo Sessa (1983) pode ser definida como “o 

somatório de todos os bens e serviços produzidos pelo setor durante um 

determinado período de tempo”. (SESSA, 1983 apud LEMOS, 2004, p. 123). Dessa 

maneira, ela representa a infraestrutura de base, composta pelos sistemas de 

transporte, energia, comunicação, água e esgoto, segurança, saúde e outros de 

utilidade, principalmente, da população receptora; e a equipamentos e serviços 

turísticos compostos pelos sistemas de hospedagem, serviços de lazer e 

entretenimento, esportes, restauração, centro de eventos e outros voltados, 

principalmente, aos turistas (LEMOS, 2004).  
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A oferta turística assume, então, papel fundamental no universo turístico, pois 

representa a causa básica dos deslocamentos, além de ser um importante 

instrumento de promoção social e desenvolvimento econômico.  

 

 

2.2.3   Potencial turístico de uma localidade 
 

 

Após séculos de mudanças e transformações o homem contemporâneo se vê 

inserido em um contexto totalmente novo. O cotidiano da vida urbana é cada vez 

mais corrido e as pessoas carentes de atividades extras para aliviar o estresse e o 

cansaço do dia-a-dia. 

Em meio ao caos, a atividade turística se configura como uma alternativa ao 

lazer, à busca de respostas e ao autoconhecimento. Cunha define que “o mercado 

turístico nasce pela existência de bens e serviços que são oferecidos a pessoas ou a 

grupos de pessoas que integram a procura turística, diretamente ou através de 

intermediários” (1997, p.183). Essa procura é motivada por diferentes fatores, de 

acordo com as expectativas particulares de cada turista.  

O mercado turístico atual é muito dinâmico, as pessoas procuram novidades e 

outras áreas para conhecer e explorar. Novos destinos se configuram atraentes ao 

mercado e antigos destinos, incapazes de seguir as novas tendências mundiais, são 

esquecidos. Nesse contexto aprimoram-se os estudos no setor na tentativa de 

descobrir outras áreas com potencial para a exploração da atividade turística. A 

identificação de tal potencialidade não é fácil. É necessário um olhar atento e uma 

pesquisa detalhada que questione a existência dos fatores básicos para o 

desenvolvimento da pratica do turismo, além de sua aplicabilidade as exigências do 

mercado.  

De forma geral, na tentativa de avaliar o potencial turístico em uma localidade, 

é necessário, em primeiro lugar, identificar a existência ou não de elementos de 

atração, ou seja, recursos naturais ou culturais capazes de atrair pessoas para 

visitação; além disso, analisar se existem serviços e equipamentos capazes de 

absorver o fluxo de visitantes. 
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Segundo Margarita Barretto:   

 
 

A busca dos elementos característicos e diferenciais de cada cultura 
aparece como uma necessidade de mercado, a cultura autóctone é a 
matéria prima para a criação de um produto turístico comercializável 
e competitivo internacionalmente (BARRETTO, 2000, p.48). 

 
 

Identificado o potencial, esforços são feitos no sentido de transformar a oferta 

turística em produto pronto para a distribuição no mercado. Nesse contexto, o 

profissional de turismo é peça chave. É ele que trabalhará em conjunto com a 

comunidade local na identificação do patrimônio e da memória coletiva, além de ser 

o responsável por traçar, junto às autoridades responsáveis, a melhor forma de 

desenvolver um destino ou o produto turístico. 

 

 

2.2.4 Produto Turístico 
 

 

Após o processo de identificação do patrimônio cultural, ocorre uma análise 

que identifica e qualifica o que pode ser considerado como recurso turístico, ou seja, 

os elementos que possuem características singulares capazes de atrair o fluxo de 

visitantes. As autoridades governamentais conferem aos recursos turísticos 

destacados a acessibilidade física e legal e juntamente com os órgãos privados 

instala equipamentos e serviços que configuram aquele atrativo como a oferta 

turística da localidade.  

Após a identificação da oferta turística são traçadas estratégias de divulgação 

e distribuição no intuito de repassá-la ao turista como produto estruturado e capaz 

de atender suas necessidades. Como define Cunha (1997, p.154) “a oferta turística 

[...] só é objeto de procura quando englobada num produto concreto criado para 

responder a necessidades concretas, objetivas ou subjetivas, dos consumidores 

turísticos.  
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Pode-se dizer que, dessa maneira, a soma de bens e serviços em um 

conjunto destinado ao consumo turístico de determinado grupo define os contornos 

do produto turístico. (OMT, 2003)  

Cunha (1997, p.154) cita Kotler (1988) que define que o “produto é algo que 

pode ser oferecido a um mercado com a finalidade de chamar a atenção, seja 

admirando-o, utilizando-o ou consumindo-o, com o objetivo de satisfazer um desejo 

ou uma necessidade”. Esse produto será o motivador dos deslocamentos. 

Diferente do que ocorre em outras áreas, no turismo é impossível estocar ou 

exportar o produto, “os serviços prestados e os bens produzidos têm de ser 

consumidos localmente” (CUNHA, 1997, p.151). Além disso, o consumo do produto 

turístico acontece no mesmo momento que sua produção. O produto turístico não é 

físico. Como ressalta Cunha (1997, p.183) “na distribuição turística não há a entrega 

do produto, mas do direito ao usufruto de um bem ou serviço disponível em local 

diferente daquele onde reside o consumidor”. 

As etapas de desenvolvimento do produto turístico envolvem diversos atores. 

Os investimentos direcionados de forma planejada são importantes no processo de 

manutenção da atividade turística e da sustentabilidade.  

 
 

Produto turístico total, em sentido macroeconômico, é constituído de 
um conjunto de subprodutos, tais como transporte, hotelaria, 
restaurantes, filmes, livros, diversões, souvenirs, seguro, roupas para 
férias, etc. Em sentido microeconômico, cada um deles pode receber 
a denominação de “produto turístico”. (BENI, 2001, P.160)  

 
 

O turismo está inserido em um mercado dinâmico e em constante mutação. 

As necessidades e desejos dos consumidores se modificam e a concorrência, 

consequentemente, apresenta novas alternativas ao mercado. Como em todas as 

atividades econômicas, também no turismo se pode perceber que a evolução do 

produto obedece a um ciclo de vida que começa com sua introdução no mercado, 

seguida pelo seu crescimento até atingir seu desaparecimento. A figura 2 ilustra 

esse processo: 
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        FIGURA 2 – Ciclo de vida do produto proposto por Butter  
        Fonte: Ciclo de vida do produto. Disponível em: www.desenvolver.blogspot.com
   

 

Através do gráfico acima, se pode identificar as 5 fases principais do ciclo de 

vida do produto. A primeira fase tem início com a sua introdução no mercado. Esse 

momento representa o primeiro contato do consumidor com o produto que passará 

por um período de avaliação. Se aceito pelo mercado, seguirá para a fase de 

crescimento na qual se nota aumento das vendas e dos lucros. Após essa fase, o 

produto atinge a maturidade. Nessa etapa, ele continua a crescer, porém em 

velocidade menor, pois a concorrência se torna maior e as taxas de lucro, por 

conseguinte, menores. Na fase de saturação é quando alcança sua penetração 

máxima no mercado. A produção em massa, a concorrência e a constante mudança 

das preferências e desejos do consumidor provocam a redução dos preços o que 

torna sua produção menos viável economicamente e dessa maneira a vida do 

produto atinge a fase de declínio.  

Nesse momento é fundamental a atuação estratégica dos gestores 

responsáveis pela promoção daquele produto, pois ele pode, através de políticas de 

investimento, medidas estratégicas e publicidade adaptar o produto às novas 

exigências do mercado, permitindo que seja renovado ou prolongado seu tempo de 

vida.  
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Em meio a todos esses processos de estruturação do produto turístico, 

existem políticas de planejamento que conduzem as autoridades a caminhar de 

maneira equilibrada e planejada, visando o longo prazo. Atitudes coordenadas 

contribuem para o bom funcionamento de todo o sistema no qual o turismo esta 

inserido. Além disso, a articulação conjunta de todos os atores participantes como 

comunidade, órgãos públicos e privados potencializa o desenvolvimento social e 

econômico. Como observa Ada Dencker (2004): 

 
A exploração comercial dos recursos patrimoniais deve ser precedida 
de um planejamento e acompanhamento permanentes, para que se 
evitem a expropriação cultural das comunidades receptoras, a 
degradação ambiental, os desequilíbrios socioeconômicos e a 
desvalorização cultural. (DENCKER, 2004, p.80) 

 

 

 

2.3  PLANEJAMENTO TURÍSTICO 
 

 

O turismo é atualmente uma atividade em franco crescimento que permeia as 

esferas econômicas, sociais, culturais e ambientais no território aonde se 

desenvolve. O fluxo de pessoas entre o destino emissor e receptor gera diversos 

impactos, positivos e negativos. A necessidade de planejar é evidente. Ela surge 

como forma de garantir longevidade no mercado, pois já que é impossível reduzir a 

zero os impactos, o ideal seria minimizá-los. Dessa maneira o desenvolvimento de 

políticas públicas e planejamento direcionado a atividade prevê minimizar os custos 

sociais da atividade e maximizar seus benefícios econômicos (BENI, 2006). 

A aplicação do planejamento permite a introdução de formas e meios de gerar 

mudanças que de outro modo não ocorreriam, já que é o processo que direciona e 

organiza os objetivos desejados, distribuindo numa linha temporal as ações e 

ferramentas necessárias para atingí-los. De acordo com Mário Petrocchi (2001): 
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Planejamento é a determinação antecipada dos objetivos a serem 
atingidos e dos meios pelos quais esses objetivos devem ser 
atingidos. É a decisão do que fazer, como fazê-lo e quem deverá 
fazê-lo. É a mais fundamental das quatro funções do processo 
administrativo porque estabelece a ponte entre onde estamos e onde 
queremos estar. (ROBBINS, 1978 apud PETROCCHI, 2001, p. 67). 

 
 
Segundo Colin Michael Hall (2001 p. 89), o processo de planejamento é “algo 

que fazemos a fim de atender ou satisfazer o ideal do interesse público”. Sendo 

assim, um destino que estrutura suas políticas, programas e ações orientados por 

um planejamento turístico tem, não só seus objetivos definidos, como também 

maiores chances de alcançá-los no tempo determinado.   

O planejamento mostra-se, então, como uma alternativa importante a ser 

aplicada a atividade turística. Ao longo dos anos, o processo de planejamento sofreu 

diversas transformações. Gertz (1987) identifica cinco abordagens do planejamento 

turístico: fomento, abordagem econômica, abordagem físico-espacial, a abordagem 

voltada para a comunidade e a abordagem sustentável. A seguir, apresentamos uma 

breve menção sobre cada um deles. 

O fomento tem sido aplicado desde o início do turismo de massa. Partindo-se 

da premissa de que o turismo gerava apenas crescimento econômico, pouca 

atenção era dada aos impactos sociais e ambientais causados por ele. A tradição do 

fomento acredita que os recursos culturais e naturais devem ser explorados como 

alternativa ao aumento dos lucros. Os reforços são direcionados a divulgação do 

produto e as metas de crescimento, prevendo apenas a demanda turística e 

deixando de lado os impactos por ela causados. A população residente, nesse caso, 

não se envolve na tomada de decisão e no processo de planejamento. 

 Na abordagem econômica, o turismo é visto como indústria de exportação e 

é percebido pelos governos como forma de promover o crescimento econômico e o 

desenvolvimento de áreas específicas. Nessa fase alguns métodos recebiam maior 

atenção como o estudo da análise de oferta-procura, custo-benefício e segmentação 

de mercado. Nessa abordagem, como na anterior, a questão dos impactos exercidos 

pelo turismo é tratada de maneira limitada sem notar os problemas no longo prazo.  

O método físico-espacial surgiu em meio a profissionais que defendiam uma 

abordagem racional para o planejamento dos recursos naturais. Eram geógrafos, 

conservacionistas ou planejadores que indicavam o planejamento do uso do solo 
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como forma de minimizar os impactos causados pelos turistas no ambiente físico. 

Essa abordagem previa estudos ecológicos e de avaliação de impacto ambiental.  

No final do século XX foi dada maior atenção aos impactos sociais causados 

pela atividade turística. Percebeu-se que a população era ponto fundamental para a 

duração da atividade em longo prazo, pois uma vez que ela é degradada, não 

exerce mais força de atração. O turismo é visto como forma de desenvolvimento da 

comunidade, através da conscientização e educação. Além das preocupações com 

os impactos no meio físico, a questão social, nesse momento, recebia atenção. O 

desenvolvimento do turismo era definido em termos socioculturais de forma a 

promover um desenvolvimento equilibrado. 

O termo sustentabilidade é um dos mais populares atualmente. Não só na 

área do turismo como também em outros setores da economia. O mercado percebe 

que é necessário preservar, uma vez que os bens são finitos. Por depender 

diretamente do meio onde se desenvolve a atividade turística precisa ser planejada 

sob os preceitos da sustentabilidade, pois se, do contrário, se desenvolver 

“destituído de regulamentação e planejamento certamente conduzirá à degradação 

da base de recursos físicos e sociais da qual o turismo depende” (HALL, 2004, p.30) 

O planejamento turístico e as políticas públicas voltados ao setor apresentam, 

dessa forma, importante significado. 

Dessa maneira, como afirma Petrocchi (2001, p. 97) “o processo de gestão é 

a ferramenta mais apropriada para aumentar a produtividade das pessoas, das 

empresas e dos recursos que integram o sistema”. 

O planejamento se torna importante, dessa forma, pois além de prever a 

utilização dos recursos turísticos de forma mais racional, procura definir um plano de 

trabalho que coordene as variáveis atuantes no universo do turismo, além de 

desenvolver estratégias para o produto e para sua comercialização de maneira a 

torná-lo competitivo e prolongar seu tempo de vida. (OMT, 2001).  

De acordo com Michael Hall (2004): 

 
 
Planejamento turístico é uma combinação de considerações 
econômicas, sociais e ambientais que refletem a diversidade dos 
fatores que influenciam o desenvolvimento turístico. (HEELY, 1981 
apud HALL, 2004, p.31) 
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Por isso, é fundamental o envolvimento e a participação da comunidade local 

na elaboração do planejamento e na implementação da atividade turística. Uma vez, 

que ela é o ator mais ciente das carências e dos pontos fortes da localidade e mais 

sensível aos impactos da atividade. 

 

 

2.4 TURISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 

 

A cidade do Rio de Janeiro é hoje o principal portão de entrada para o turismo 

internacional no Brasil. Em pesquisa3 a EMBRATUR divulgou que só no mês de 

janeiro de 2006, o município recebeu 109.040 turistas internacionais que somado 

aos demais meses do mesmo ano completou um total de 794.109 turistas. É 

conhecida mundialmente por suas belezas naturais, pela música e pela alegria dos 

cariocas. No entanto, isso nem sempre foi assim. Até o início do século XX, a cidade 

era feia e suja, foco de doenças como varíola, febre amarela e peste bubônica, além 

de possuir um sistema de saneamento e distribuição de água precários e 

desorganizada estrutura urbana.  

Já no final do século XIX os governantes perceberam a necessidade de 

mudança da imagem repulsiva que o Rio de Janeiro tinha no exterior como 

alternativa ao progresso econômico. Investir na modernização da cidade significava 

torná-la mais bela e saudável e, conseqüentemente, mais atraente a investimentos 

estrangeiros. 

 
 

As elites do país assumem dois elementos vitais do início do século: 
o progresso como objetivo coletivo e a remodelação da cidade do Rio 
de Janeiro como cartão-postal internacional (LEMOS, 1996 apud 
TOMÉ MACHADO, 2008, p. 76).  

 
 
No início do século XX a realidade do Rio de Janeiro começou a mudar. A 

cidade estava prestes a presenciar o início de uma nova fase, deixando para trás a 

imagem de cidade colonial atrasada para tornar-se a moderna capital da República.  

                                                 
3 Disponível em: < http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/>  
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 Nomeado pelo Presidente Rodrigues Alves a prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro, em dezembro de 1902, Pereira Passos teve carta branca para transformar a 

cidade. Baseado na remodelação que presenciara em Paris na segunda metade do 

século XIX, seu projeto previa o embelezamento e saneamento da cidade de forma 

a torná-la mais agradável e limpa, tanto para os residentes, como para os visitantes 

estrangeiros. A reforma urbana planejada por Pereira Passos, dentre algumas 

medidas, previa o alargamento de ruas para facilitar a circulação de ar, a melhoria 

no sistema de saneamento e abastecimento de água da cidade, criação de parques 

e jardins, medidas para a conservação e embelezamento dos prédios do Rio e 

Janeiro, remoção da população de rua que era encaminhada para abrigos, proibição 

da circulação de vendedores ambulantes pelas ruas da cidade e a higienização 

urbana em todos os sentidos. O prefeito nomeou o sanitarista Oswaldo Cruz ao 

cargo de Diretor-Geral de saúde pública que como tal elaborou uma série de 

medidas visando tornar a cidade mais saudável. Ele assumiu a frente no combate à 

varíola, peste bubônica e febre amarela através da vacinação da população, 

remoção do lixo e aplicação de raticida em diversos pontos da cidade.  

As medidas geraram resultados positivos. As taxas de mortes por doenças 

transmissíveis caíram significativamente e em 1907 já não havia mais febre amarela 

no Rio de Janeiro. Este dado além de tornar o sanitarista conhecido no mundo 

inteiro, aumentou a visibilidade da cidade no contexto turístico internacional como 

indica Marcello Machado (2008): 

 
 
Este reconhecimento internacional foi ótimo para o desenvolvimento 
do turismo no Brasil, pois mostrou ao mundo que os problemas de 
saúde no Rio de Janeiro estavam sendo solucionados e que a cidade 
estava assumindo condições de receber visitantes estrangeiros. 
(TOMÉ MACHADO, 2008, p.84).  
 
 

Os prefeitos que sucederam Pereira Passos continuaram as transformações 

necessárias ao progresso da Capital. Até o final do século XX, a cidade do Rio de 

Janeiro havia passado por diversas mudanças. Em meio a desapropriações, 

demolições, aterramentos e loteamentos, jardins foram construídos e restaurados, 

como o Passeio Público, a Floresta da Tijuca, o Jardim da Glória, o Campo de São 

Cristóvão e o Campo de Santana. Algumas construções importantes se ergueram 

como o Teatro Municipal (1905-1909), o Museu de Belas Artes (1906-1908), o 



36 
 

Bondinho do Pão de Açúcar (1912-1913), o Cristo Redentor (1927-1931), o Estádio 

do Maracanã (1941-1950), e a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de 

Janeiro (1964-1976). Nesse mesmo século foi desenvolvido, na gestão do prefeito 

Prado Junior, o Plano Agache4 que definia uma remodelação sócio-espacial da 

cidade. O Plano propunha subdividir a cidade em áreas com funções específicas. O 

centro seria o coração administrativo-financeiro, aonde se encontrariam as mais 

importantes instituições públicas e privadas; a região oceânica, zona sul, abrigaria a 

classe alta; bairros como Botafogo e Flamengo, pertencentes à zona sul, mas mais 

próximos ao centro, seriam destinados as classes médias e, por fim, os bairros do 

subúrbio, ficariam com a população operária.  

 
 
O plano Agache indicou na verdade mudanças na cidade que não 
teriam repercussões apenas locais e sim mais amplas, envolvendo 
pelo menos todo o município e seus habitantes. Tratou-se de uma 
segregação sócio-espacial totalmente transparente, sem nenhum 
subterfúgio. (TOMÉ MACHADO, 2008, p. 115) 
 
 

Obedecendo ao estilo europeu, grandes avenidas recortaram o espaço 

carioca como a Avenida Beira-Mar (atual Avenida Atlântica), a Avenida Presidente 

Vargas, a Avenida Brasil e a Avenida Central (atual Avenida Rio Branco). O Morro 

do Castelo foi arrasado; mangues foram aterrados, o Cais do Porto foi construído e o 

Rio de Janeiro foi sede de exposições e eventos internacionais. Todas essas 

transformações valorizaram o espaço turístico da cidade. Iniciou-se, de fato, a 

hotelaria.  As inúmeras transformações pelas quais a cidade estava passando, 

chamaram a atenção dos investidores estrangeiros. O Rio de Janeiro estava cada 

vez mais bem falado no exterior o que contribuiu para o aumento da visibilidade da 

cidade no cenário turístico.  

No final daquele século a cidade já estava estampada em cartões postais, 

como almejava a elite do início do século. Finalmente se havia alcançado o status de 

cidade cosmopolita. Além da beleza urbana apresentada pela cidade, o Rio de 

Janeiro se destacou, também, pelo seu cenário natural e tropical e pelo exotismo do 

carioca.   

 
                                                 
4 Primeiro Plano de Remodelação, Extensão e Embelezamento da Cidade, com o título: Cidade do Rio de Janeiro 
– Remodelação, Extensão e Embelezamento – 1926 – 1930 (MACHADO, 2008, p. 115). 
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2.4.1 Órgãos gestores do turismo na cidade do Rio de Janeiro 
 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, a RIOTUR – Empresa de Turismo do Município 

do Rio de Janeiro S.A. – é o órgão responsável pela implementação da política de 

turismo no Município. Ela é o órgão executivo da Secretaria Especial de Turismo 

(SETUR) e trabalha em consonância com as diretrizes e os programas 

desenvolvidos pela Administração Municipal. 

A Empresa foi criada em julho de 1972 e é quem promove oficialmente o 

turismo no Rio de Janeiro. Ela tem como objetivo captar fluxos turísticos nacionais e 

internacionais para a cidade. Para tanto, ela investe em ações de marketing para 

promover o Rio e seus atrativos. Entre algumas medidas, a Empresa disponibiliza 

em sua página na internet5, versões em inglês e português, um guia turístico da 

cidade, com fotos, sugestões de passeios, calendário de eventos, descrição dos 

atrativos turísticos, notícias, o mapa do Rio, informações sobre o transporte urbano, 

dentre outros dados.  

Além disso, a RIOTUR desenvolve o Guia Oficial em material impresso. As 

edições são impressas a cada dois meses e o guia é dividido em 11 seções: 

eventos; passeios; tours especiais; museus e espaços culturais; artes, artesanato e 

antiguidades; restaurantes; entretenimento; hospedagem; esportes; serviços e 

transportes urbanos. As informações são disponibilizadas em inglês e em português 

e o material é distribuído entre os meios de hospedagem da cidade.  

A Empresa tem como competência, também, desenvolver, implementar e 

manter um plano estratégico de turismo através de estudos pesquisas e programas 

de interesse, além de produzir ou apoiar a realização de eventos na cidade. 

(RIOTUR, 2009). 

                                                 
5 Página do Guia Oficial do Rio de Janeiro: http://www.riodejaneiro-turismo.com.br/pt/ 
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A RIOTUR disponibiliza informações e auxilio aos turistas no centro da cidade 

na Praça Pio X, 119 /9º andar e atualmente, no cargo de Diretor-Presidente 

encontra-se Antonio Pedro Viegas Figueira de Mello.  

 

2.4.2 Zona Sul X Zona Norte   
 

 

O estado do Rio de Janeiro é composto por noventa e dois municípios, sendo 

um deles o município, de mesmo nome, o do Rio de Janeiro6. De acordo com a 

orientação geográfica o território do município é dividido em quatro áreas: Central, 

Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste. 

O turismo que se desenvolveu na cidade ao longo do século XX se 

concentrava basicamente nos bairros centrais e da zona sul. Naquela época eram 

atrativos os parques e jardins, além do centro urbano do Rio. O Pão de Açúcar e o 

Corcovado já exerciam fascínio internacional desde a primeira metade do século e a 

praia de Copacabana, aos poucos, se tornou grande atração para os que vinham de 

fora e para a própria população carioca. A remodelação sócio-espacial ocorrida no 

Rio de Janeiro no século XX conferira a essas duas áreas grande importância 

econômica e política.  

O centro é hoje o coração da cidade, aonde se concentram os negócios, a 

cultura, o comércio e muita história. A Zona Sul, presenteada pela proximidade com 

o mar, é ocupada pela população mais abastada da sociedade.   

Atualmente, ao analisar os guias turísticos mais difundidos mundialmente 

como: Guia Michelin, Lonely Planet, Time out e Rio for Partiers observa-se constante 

referência aos atrativos situados no Centro e na Zona Sul. A imagem relacionada à 

cidade do Rio de Janeiro, em grande parte, se concentra nessas duas regiões.  

A figura 3 apresenta o mapa turístico oficial da cidade do Rio de Janeiro. 

Analisando a imagem, é interessante notar que sua orientação se dá a partir da 

Zona Sul, ou seja, em primeiro plano estão os bairros situados na orla marítima 

(Leblon, Ipanema e Copacabana), em segundo plano, porém, ainda em destaque, 

                                                 
6 Todas as informações referentes ao estado e ao município do Rio de Janeiro foram obtidas nos sites do governo 
do estado e da Prefeitura. 
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está o centro da cidade e ao fundo a Zona Norte, sendo que a Zona Oeste nem 

aparece no mapa.  

 
FIGURA 3: Mapa turístico oficial da Cidade do Rio de Janeiro  
Fonte: RIOTUR, 2009  
 

O mapa possui vários marcadores que indicam os atrativos turísticos. Na 

Zona Norte apenas dois marcadores sinalizam “atrações” e “entretenimento”, são 

eles a Feira Nordestina, em São Cristóvão e o Complexo Esportivo do Maracanã no 

Maracanã.  

Promover o turismo por outras regiões da cidade é uma alternativa à 

distribuição da renda proveniente dele entre outras comunidades e, também, 

estimular ações que busquem reintegrar os moradores a sua realidade histórica, 

uma vez que ele participe do processo de identificação.    

Além disso, diversificar é uma tendência de mercado que se mostra ideal para 

a manutenção da atividade turística. Os estereótipos rotulam a imagem da cidade o 

que reduz e delimita os mercados aonde o produto será oferecido. O que acaba 

acontecendo, é uma promoção contínua do mesmo produto nos mesmos mercados. 

Dessa maneira, a “diversificação dos produtos turísticos: aos elementos sol, praia e 

diversão noturna somam-se os recursos históricos, étnicos e culturais [...] 

valorização do pitoresco, do tradicional, do passado e de seus testemunhos”. 

(TALAVERA, 2002 apud DENCKER, 2004). 
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3 TURISMO NOS BAIRROS DE VILA ISABEL E MARACANÃ - RJ 
 

 

O objeto desse estudo são os bairros do Maracanã e de Vila Isabel que estão 

situados na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Os bairros pertencem a IXª 

Região Administrativa, ocupando juntos, uma área territorial de 488,44 ha.  São 

ladeados pelos bairros do Grajaú, Andaraí, Praça da Bandeira e Tijuca. O gráfico 

abaixo mostra a cidade do Rio de Janeiro e os bairros de Vila Isabel (em laranja) e 

Maracanã (em verde) (figura 4): 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Bairros de Vila Isabel e Maracanã no contexto do Rio de Janeiro  
Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP)   
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FIGURA 5: Bairro de Vila Isabel em  
perspectiva de satélite 
Fonte: IPP 

 
 
 
FIGURA 6: Bairro do Maracanã em  
perspectiva de satélite 
Fonte: IPP 

 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

 

A delimitação da área de estudo foi feita de maneira lógica. De acordo com a 

pesquisa realizada nos bairros, foram demarcadas as áreas que poderiam 

apresentar potencial para o desenvolvimento da atividade turística. Dessa maneira, 

procurou-se incluir na região delimitada aspectos julgados interessantes presentes 

na área analisada, de forma a induzir a curiosidade das pessoas em relação à 

história do bairro.  

 

 
FIGURA 7: Bairros de Vila Isabel e Maracanã: delimitação da área e estudo        
Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos 
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3.2 ASPECTOS HISTÓRICOS 
 

 

A região onde se situam os bairros de Vila Isabel e Maracanã era, até os 

primeiros anos após a fundação da cidade, pertencente aos jesuítas. Eles exerceram 

grande influência na organização espacial da área entre os séculos XVI e XVIII. 

Foram responsáveis pela construção de importantes engenhos de cana-de-açúcar, 

sítios e chácaras, além de grandes extensões de terras cultivadas que estimularam a 

ocupação dos atuais bairros do Maracanã, Tijuca, Andaraí e Vila Isabel. (Plano 

Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro/ Histórico)  

Na segunda metade do século XVIII, após a expulsão dos jesuítas da região, 

a estrutura territorial transformou-se de maneira significativa e a ocupação da área 

ocorreu de maneira mais intensa. Já no século XIX, o declínio da economia 

açucareira acompanhado pela ascensão da cultura do café estabeleceu novos 

padrões de povoamento na área. O entorno dos engenhos passou a receber 

ocupação intensa, cercado por chácaras, vivendas e mansões ocupadas pela 

parcela mais abastada da sociedade. (LEUZINGER, 1910) 

Outro fator que estimulou o povoamento da região na época foi o 

desenvolvimento do transporte, inicialmente com bondes movidos à tração animal e 

posteriormente com linhas férreas, o que facilitou o trânsito de pessoas na área.  

O bairro de Vila Isabel foi oficialmente fundado em 3 de Janeiro de 1872  pelo 

empresário abolicionista e progressista brasileiro João  Batista  Viana Drummond. 

Reconhecendo o potencial comercial do bairro, criou a Companhia Arquitetônica de 

Vila Isabel com o intuito de urbanizar e delimitar os lotes na região. Construiu a 

primeira linha Ferro Carril e projetou o bairro nos moldes europeus. O Barão tinha o 

intuito transformar aquela área em um novo bairro da cidade do Rio de Janeiro e por 

isso investiu no comércio, teatro, corridas de cavalo, associações sociais e culturais. 

O bairro foi nomeado de Vila Isabel devido à simpatia que Barão de Drummond tinha 

pelas idéias abolicionistas da Princesa Isabel. (LILI, 2005)   
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3.3 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS  
 

 

Os bairros de Vila Isabel e Maracanã situam-se na IX Região Administrativa 

(Vila Isabel) que é composta por mais outros dois bairros, Andaraí e Grajaú, e ocupa 

uma área territorial total de 12,88 Km² (IPP/DIG, 2003). Na perspectiva do Plano 

Estratégico que compõe o Município do Rio de Janeiro, Maracanã e Vila Isabel 

fazem parte de uma região denominada Grande Tijuca7. 

Os dois bairros estudados somam 109177 habitantes sendo 44,7% de 

homens e 55,2% de mulheres. Dentre esse total são 89,7% dos homens e 66,2 % 

das mulheres residentes alfabetizados. (IBGE, 2000).  

A Região Administrativa de Vila Isabel - IX ocupa a 6a posição em relação ao 

índice de desenvolvimento humano municipal. 

 

 

3.4 LEVANTAMENTO DOS ATRATIVOS DOS BAIRROS 
 

 

Atualmente, o bairro do Maracanã representa maior visibilidade turística no 

cenário municipal do que Vila Isabel e isso ocorre, por estar naquele bairro 

localizado o Estádio Jornalista Mário Filho, o mundialmente conhecido, Estádio do 

Maracanã. Os atrativos destacados na área de estudo, foram escolhidos de maneira 

estratégica, a fim de incrementar as possibilidades para o turismo na região 

identificando elementos que podem ser atrativos para os fluxos turísticos nos dois 

bairros. Devido à proximidade com Estádio do Maracanã e a funcionalidade para 

moradores e visitantes, principalmente em dias de jogo, foi incluído na área de 

estudo, também, o Pólo Gastronômico da Tijuca, localizado na Praça Varnhagen. 

Dessa forma, foram escolhidos nove elementos existentes nos dois bairros, 

mais o Pólo Gastronômico, no intuito de analisá-los juntos, e identificar se são 

capazes de atrair fluxo de visitantes para a região. Os elementos são: o Complexo 

                                                 
7 Denominação da região composta pelos bairros do Alto da Boa Vista, Andaraí, Grajaú, Maracanã, Praça da 
Bandeira, Tijuca e Vila Isabel de acordo com o Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro. 
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do Maracanã, o Pólo Gastronômico da Tijuca, a Companhia de Fiação e Tecidos 

Confiança Industrial, as Vilas Operárias Confiança, o Monumento Noel Rosa, o 

Boulevard 28 de Setembro (Calçadas Musicais), o GRES Unidos de Vila Isabel, o 

Convento Nossa Senhora da Ajuda, a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes e a 

Casa de Cultura Berço de Noel. 

Os elementos foram escolhidos por possuírem características interessantes 

que marcam a história dos bairros e conferem ao mesmo, aspectos singulares. As 

características giram em torno da atmosfera da música (samba e a música popular 

brasileira), futebol e tradição. Essa análise deve servir como ponto de partida para o 

estudo do potencial turístico da área.  A seguir, uma lista descritiva dos elementos 

escolhidos e suas características singulares (Figura 8). 

 

NOME LOCALIZAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Complexo Esportivo 
do Maracanã 

Rua Professor Eurico 
Rabelo, s/n 

Complexo Esportivo e marco do nascimento 
da paixão nacional: o futebol.  

Pólo Gastronômico 
da Tijuca Praça Varnhagen, s/n 

São 15 estabelecimentos entre bares e 
restaurantes, além da atmosfera boêmia ao 
redor da Praça. 

Companhia de 
Fiação e Tecidos 

Confiança Industrial 
Rua Maxwell, n° 64 Construída no século XIX, foi uma das 

primeiras fábricas da cidade.  

Vilas Operárias 
Confiança 

Rua Artidora da Costa 
e Rua Piza Almeida 

Foram construídas para abrigar os operários 
que trabalhavam na Fábrica Confiança.  

Monumento Noel 
Rosa Praça Maracanã 

Importante sambista, cantor e compositor 
brasileiro. Nascido em Vila Isabel, é um 
marco da boemia carioca. 

 Calçadas musicais 
Ao longo da Boulevard 

28 de Setembro 
Partituras de grandes sucessos da Música 
Popular Brasileira 

GRES Unidos de 
Vila Isabel 

Boulevard 28 de 
Setembro, n° 382 

Uma das escolas de samba mais famosas 
do Rio de Janeiro foi fundada em 04 de abril 
de 1946. 

Convento Nossa 
Senhora da Ajuda 

Rua Barão de São 
Francisco, n° 385 

Um dos últimos conventos enclausurados do 
Brasil.  

Igreja Nossa 
Senhora de Lourdes 

Boulevard 28 de 
Setembro, 200 

Possui réplica da gruta de Lourdes da 
França 

Casa de Cultura 
“Berço de Noel” 

Rua Barão de São 
Francisco, 399 

Realiza o projeto social “Berço de Noel na 
Tela”  

    FIGURA 8: Os elementos escolhidos e suas características singulares 
    Fonte: Elaborado pelo autor 
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No intuito de identificar o potencial, os oito elementos serão analisados a 

seguir 

O Complexo Esportivo do Maracanã é composto pelo Estádio do Maracanã, 

Ginásio Gilberto Cardoso (o Maracanãzinho), Estádio de Atletismo Célio de Barros e 

o Parque Aquático Júlio Delamare. O Estádio do Maracanã foi construído para sediar 

a Copa do Mundo de 1950 e inaugurado em 16/06/1950. Já recebeu grandes astros 

da música, como Frank Sinatra, Madona, Rolling Stones dentre outros.  

Na estrutura do estádio está o Museu do Futebol onde se podem encontrar 

fotos, uniformes e troféus que marcaram a história do nosso futebol. Outra atração é 

a Calçada da Fama que registra as pegadas de grandes astros do futebol brasileiro. 

Existe, também, uma visita guiada realizada pelos vestiários, pela arquibancada e 

por outros pontos importantes. No mesmo complexo encontram-se os outros 

ginásios, destacando-se o Maracanãnzinho que foi reformado para os Jogos Pan-

americanos de 2007. 

 
       FIGURA 9: Turistas na Calçada da Fama 
        Fonte: Acervo pessoal 
 

O Pólo Gastronômico da Tijuca se situa em uma das praças mais tradicionais 

da região: A Praça Varnhagen. Ela também é conhecida como Praça dos 

Passarinhos, pois aos finais de semana recebe em suas mediações homens, de 

todas as idades, adoradores de passarinhos. Cada homem traz sua(s) gaiola(s) e se 
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reúne em torno dos bares para conversar e apreciar a beleza dos pássaros. Durante 

a noite, os jovens ocupam o espaço. A praça abriga um dos restaurantes mais 

tradicionais do Rio, o Garota da Tijuca. Além dele existem outros bares e 

restaurantes. São eles: o Bar Baixo Tijuca (BBT), o Buxixo, o bar Só Kana, bar 

Boteko, bar Mr. Davis, o restaurante mexicano Mexe México, a creperia Pancrepe, o 

Galeto Mania, o Camarão, o Siri, dentre outros, além das casas noturnas Buxixo Up 

e Mais Dois.  

 
      FIGURA 10: Sinalização turística indicando o Pólo Gastronômico 

                   Fonte: Acervo pessoal 
 

A Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial foi uma das fábricas 

têxtil mais antigas construídas na cidade. A Fábrica foi construída em 1884 e alterou 

significativamente a ocupação no bairro no século XIX. Na década de 60, a Fábrica 

foi fechada, e abriga atualmente o Hipermercado Extra Boulevard. O Conjunto 

Arquitetônico8, composto pela Fábrica e pelas Vilas Operárias foi tombado em 1992.  

As Vilas Operárias9 são conjuntos de vilas que foram construídas com o 

intuito de oferecer moradia aos operários que trabalhavam na Fábrica Confiança. 

Essas vilas existem até hoje e abrigam os herdeiros dos antigos operários. Elas se 

                                                 
8 Dado do Guia do Patrimônio Cultural Carioca: Bens Tombados – Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo e Esporte./Tombamento com área de entorno - APAC, 1992. Disponível em 
<http://www.rio.rj.gov.br/sedrepahc/apac.shtm>.  
9 Tombamento da Vila Operária no bairro de Vila Isabel. (APÊNDICE A) 
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situam nas ruas: Artidoro da Costa, Souza Franco, Piza e Almeida, Maxwell, 

Senador Soares, Araújo Lima e Silva Teles.   

Inaugurado no dia 22 de março de 1996, o monumento a Noel Rosa eterniza 

em bronze, uma das personalidades mais famosas do bairro, em uma situação 

corriqueira: a cervejinha no bar. 

 
      FIGURA 11: Monumento Noel Rosa 

       Fonte: Acervo pessoal 
    

As calçadas musicais de Vila Isabel são feitas de pedras portuguesas nas 

cores preta e branca e reproduzem as partituras de grandes sucessos da musica 

popular brasileira. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Orlando Magdalena 

(1965) para comemorar o 4º Centenário da cidade do Rio de Janeiro. Os sucessos 

se estendem desde a Praça Maracanã até a Praça Barão de Drummond, ou seja, de 

uma ponta do Boulevard 28 de Setembro até a outra. Os grandes sucessos da 

música brasileira 10estão listados abaixo são:  

 

                                                 
10 Informações disponíveis em: < http://www.portaldevilaisabel.com.br/historia_do_bairro_09.htm> 
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• Praça Maracanã  

Cidade maravilhosa (André Filho )  

 

• Calçadas Boulevard 28 de Setembro  

Abre Alas (Chiquinha Gonzaga)  

Pelo Telefone (Donga e Mauro de Almeida)  

Mal - me - quer (Cristovão de Alencar, Armando Reis e Newton Teixeira )  

Feitiço da Vila (Noel Rosa e Vadico)  

Ave-Maria (Erotildes Campos e Jonas Neves)  

Aquarela do Brasil (Ary Barroso)  

Jura (Sinhô)  

Carinhoso (Pixinguinha e João de Barro)  

Linda Flor (Henrique Vogeler e Luís Peixoto)  

A Conquista do Ar (Eduardo das Neves)  

Luar do Sertão (Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco)  

Chão de Estrelas (Orestes Barbosa e Sílvio Caldas)  

Linda Morena (Lamartine Babo)  

A Voz do Violão (Francisco Alves e Horácio Campos)  

Na Pavuna (Homero Dornellas e Almirante )  

Primavera do Rio, de João de Barro (Ernesto Nazareth )  

Apanhei-te Cavaquinho (Ernesto Nazareth )  

Florisbela (Nássara e Frazão)  

 

• Praça Barão de Drummond  

Renascer das cinzas (Martinho da Vila) 

 

O G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel é um dos marcos do samba no bairro. A 

escola foi fundada em 4 de abril de 1946. Em 29 de novembro foi conferido às 

Matizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro e Samba-

Enredo o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Na quadra da escola, além dos 

ensaios, são realizados shows com grandes celebridades da musica popular 

brasileira.  
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O Convento da Nossa Senhora da Ajuda é um dos únicos conventos 

enclausurados ainda ativos no Brasil. O Convento localiza-se onde, no passado, 

localizava-se a antiga capela de Nossa Senhora de Lourdes. Em seu terreno, o 

Convento abriga a Igreja, o jardim, os aposentos das irmãs, a horta e um pequeno 

cemitério. 

 

          FIGURA 12: Fachada do Convento Nossa Senhora da Ajuda 
          Fonte: Acervo pessoal 
   

A Igreja Nossa Senhora de Lourdes é uma das igrejas mais importantes do 

bairro, foi inaugurada oficialmente em 24 de maio de 1943. Antes de ser transferida 

para o Boulevard 28 de Setembro, a Paróquia Nossa Senhora Lourdes funcionou em 

uma capela situada na rua Barão de Drummond. A Basílica tem grande 

representatividade entre os moradores e grande valor arquitetônico. Abriga em seu 

interior uma réplica da Gruta de Massabielle existente na França, na cidade de 

Lourdes. Por apresentar tamanho valor cultural a Igreja foi tombada11 em setembro 

de 1990. 

Por fim, destaca-se a casa de cultura Berço de Noel. Através do Projeto 

“Berço de Noel na Tela”, a casa oferece cursos de capacitação para crianças, jovens 

e adultos. Esse projeto pretende incluir seus participantes no mercado do trabalho 

                                                 
11 Disponível em: < http://www.inepac.rj.gov.br/modules.php?name=Guia> 
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através da educação e oferece cursos de Vídeo, Edição de Vídeo, Roteiro e 

Argumentação. 

Após a pesquisa de campo e análise de todos os dados reunidos, algumas 

observações devem ser feitas. Em relação aos atrativos turísticos, os dois bairros 

apresentam riqueza nesse aspecto. Juntos compõem uma atmosfera descontraída, 

com história, música, gastronomia típica de boteco (cultura boêmia) e futebol. 

Essa atmosfera boêmia, familiar e despreocupada é uma das características 

singulares pertencentes aos dois bairros e muito comum na Zona Norte da cidade. 

Nos finais de semana, o clima na região é bastante agradável, pois os moradores 

saem de suas casas e interagem uns com os outros nas praças e calçadas dos 

bairros com tranqüilidade. 

Quanto aos meios de transporte disponíveis na área, a partir de Vila Isabel e 

Maracanã, é possível ter fácil acesso rodoviário aos vários bairros da cidade, 

principalmente os da Zona Sul. Na mesma região estão disponíveis, também, as 

redes de metrô e trem.  De forma geral, o acesso aos bairros é fácil e prático. 

Quanto aos meios de hospedagem destaca-se a ausência de Hotéis. Na 

região é possível encontrar apenas alguns Motéis. Nesse caso, os bairros 

satisfariam apenas visitas de um dia, não incluindo pernoite. 

Foi verificado também que muitas áreas da região encontram-se descuidadas, 

como a Praça Barão de Drummond. Muitas edificações estão pichadas e 

praticamente não existe sinalização turística no bairro de Vila Isabel; no Maracanã, 

no entanto, a sinalização é constante.  

Para que os bairros se caracterizem como oferta turística, muitos esforços 

precisam ser feitos. O Estádio do Maracanã é, destacado do bairro onde se localiza, 

um produto turístico consolidado. A promoção pontual do atrativo excluiu seu 

entorno da atividade turística a partir do momento que o turista se desloca da van 

para o Estádio e do Estádio para a van. Dessa forma, o aproveitamento da visita se 

configura de maneira parcial, pois o visitante não interage com o local.  

A proximidade dos bairros com um produto turístico já consolidado pode 

facilitar o desenvolvimento da atividade no entorno e o investimento em dois bairros 

tradicionais e com potencial para a exploração da atividade turística traria ao turista 
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uma nova opção de entretenimento, pois apresentaria ao visitante a tradição da 

Zona Norte, bastante representativa na cidade.   

 

 

3.5 PESQUISA PARA VERIFICAÇÃO DA IMAGEM DA CIDADE AOS OLHOS DO 
TURISTA 
 

 

Durante o desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma pesquisa 

exploratória qualitativa para identificar quais os atrativos que definem a cidade do 

Rio de Janeiro no imaginário do turista.   

O formulário foi composto por três perguntas. A primeira perguntava a origem 

do entrevistado; a segunda era objetiva e enumerou 15 atrativos turísticos12 da 

cidade e esperava que o turista marcasse aquele que já tivesse ouvido falar; a 

terceira pergunta era aberta e tinha como objetivo descobrir outros atrativos 

reconhecidos pelo turista como representantes da cidade, além dos massificados 

pela mídia. 

Foram aplicados 94 questionários, sendo 35 de turistas nacionais e 59 de 

turistas internacionais. O formulário foi aplicado no momento em que o turista fazia o 

check in no Hotel13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 A escolha dos atrativos foi baseada no Guia Oficial do Rio. Disponível em: < http://www.riodejaneiro-
turismo.com.br/pt/>. 
13 A pesquisa foi feita pela autora no Hotel Augusto´s Copacabana, onde a autora trabalha. 
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      FIGURA 13: Número de questionários aplicados 
       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

3.5.1 Análise de resultados 
 

 

Foram entrevistados 94 turistas dos quais 37% eram brasileiros e 63% 

estrangeiros. Os resultados obtidos, em parte, já eram previstos pela autora. Os 

atrativos mais populares entre os turistas (Figura 10), ou seja, que ultrapassaram o 

número de 30 opinantes foram, respectivamente, o Corcovado, o Pão de Açucar e a 

Praia de Copacabana, sendo, entre os três, o Corcovado o mais popular entre os 

turistas nacionais e internacionais. Os atrativos Praia de Ipanema e Estádio do 

Maracanã representam o 4º e 5º lugares, respectivamente, como atrativos mais 

populares. 
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      FIGURA 14: Atrativos citados 
      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Além dos destacados acima, em 22 questionários obtivemos resposta na 

opção “outros”, incluindo alguns atrativos situados fora da cidade do Rio de Janeiro. 

Os atrativos lembrados pelos turistas foram: Carnaval, Favelas, noite na Lapa, 

Niterói, Paraty, Búzios, Museu de Arte Moderna (MAM), Museu de Arte 

Contemporânea (MAC), Vista Chinesa, Paisagens, Teatro Municipal, Petrópolis, 

Confeitaria Colombo, Catedral Metropolitana, Saara, Feira de Artesanato de 

Ipanema, Planetário, Museu da Aeronáutica, Pessoas amigáveis e Biquínis.  

Com base no resultado da pesquisa, é possível ratificar impressões já 

expressas nesse trabalho anteriormente. Os atrativos mais conhecidos pelos turistas 

são aqueles localizados na Zona Sul da cidade. Esse dado não poderia ser diferente 

dado ao fato de que a promoção da cidade ainda é muito direcionada a essa área. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Conforme o apresentado neste trabalho as relações entre o homem e o meio 

que o circunda mudaram bastante ao longo dos séculos. A Revolução Industrial 

alterou significativamente a organização sócioespacial e o homem moderno se viu 

parte atuante nesse processo de mudança. Aliado a isso, as transformações nas 

relações trabalhistas alteraram, de forma significativa, os padrões dos 

deslocamentos humanos. Conceitos como ócio, lazer e qualidade de vida passaram 

a ser discutidos e os sindicatos trabalhistas, cada vez mais atuantes, representavam 

a nova ferramenta de representação do trabalhador. 

O avanço dos meios de transporte tornou mais fácil e rápido o deslocamento 

entre lugares e as fronteiras entre os países se tornaram cada vez menores e, além 

disso, o desenvolvimento dos meios de comunicação permitiu a difusão da 

informação em tempo real. Em meio a toda essa transformação, cresce a 

curiosidade pelo novo, o interesse em conhecer culturas novas e lugares diferentes.  

No final do século XIX o turismo se configura como atividade econômica de 

forma que organizações públicas e privadas se organizaram no intuito de promovê-lo 

e a procura por atividades de lazer e recreação mostrava-se tão grande que já no 

início do século XX, o turismo se desenvolve em massa e em escala mundial.  

A curiosidade do ser humano em relação ao diferente, ao novo, é uma das 

motivações principais para a prática do turismo. O exotismo em volta das diversas 

culturas atrai o visitante que busca vivenciar algo único e inesquecível. Cada 

sociedade mantem uma identidade própria e a identificação desse código é total 

quando absorvido por toda comunidade. 
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Nesse contexto, em meio à diversidade cultural e as diversas opções de 

entretenimento e lazer, o turista escolhe a opção que melhor atende suas 

necessidades. Os promotores do turismo, dessa maneira, tentam identificar essas 

necessidades para através do planejamento e de ações estratégicas, configurar a 

oferta de forma a atendê-las. Dessa forma, em meio ao competitivo mercado onde o 

turismo se desenvolve,  se destaca o atrativo ou destino turístico que possua um 

diferencial, ou seja, características singulares que sejam capazes de diferenciá-lo 

em meio aos demais.  

Na tentativa de promover determinado destino, os órgãos competentes, 

muitas vezes, depois de identificar as características que o tornam competitivo no 

mercado, passam a divulgá-lo de forma padronizada, ou seja, através da exposição 

de imagens constantes do mesmo conjunto de atrativos. Essas imagens se fixam no 

imaginário do turista e em meio a um grupo de outras imagens formam os 

estereótipos.  

A promoção da cidade do Rio e Janeiro atende um pouco a esse padrão. 

Alguns atrativos são imortalizados como a “cara do Rio”, enquanto outros nem 

sequer foram descobertos. De certa maneira, é importante o estabelecimento de 

uma imagem consolidada na divulgação de um destino, mas também o é a 

diversificação dos produtos oferecidos ao mercado, principalmente nos tempos de 

hoje. 

Os bairros de Vila Isabel e Maracanã foram escolhidos devido à sua 

localização estratégica em meio a Zona Norte da cidade, uma área rica em cultura e 

tradição carioca. A partir das pesquisas realizadas foi possível identificar, em 

primeiro lugar quais atrativos permeiam o imaginário do turista quando se fala em 

Rio de Janeiro. Os resultados atenderam ao que já era esperado e se destacaram, 

com o maior número de opinantes, os atrativos, atualmente, mais divulgados no 

mercado. 

Em um segundo momento da pesquisa realizada nos dois bairros foi feita uma 

análise que revelou a existência de elementos capazes de interessar o turista devido 

ao seu teor de originalidade. Os dois bairros apresentaram construções de 

importante valor histórico e arquitetônico. Foram identificados, também, alguns bens 

tombados, o que revelou a visibilidade que possuem entre os órgãos de proteção ao 

patrimônio.  
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Outro ponto observado foi à forma como se desenvolve a dinâmica de 

convivência entre os moradores de ambos os bairros. Os moradores mantem 

algumas tradições e é possível observá-las no decorrer do cotidiano. Algumas 

dessas características são muito importantes e peculiares à região. A atmosfera 

boêmia é de fato uma realidade, onde existe um bar em cada esquina e qualquer 

acontecimento se transforma em motivo de reunião nas praças, bares e 

restaurantes. 

A cultura do samba foi algo bastante afirmado durante as pesquisas. 

Principalmente no bairro de Vila Isabel, a música é uma constante e sua história 

prova disso.  

Os atrativos identificados somados a atmosfera característica conferem aos 

bairros um potencial turístico; no entanto é preciso que sejam destinados á região 

investimentos no sentido de revitalizá-la e disponibilizá-la para a visitação turística. 

Os bairros possuem atrativos turísticos que ainda não constituem uma oferta, mas 

se forem direcionados investimentos no sentido de prepará-los para a promoção, 

podem configurar-se como um ótimo produto turístico capaz de atrair a visita 

daqueles que buscam originalidade e alegria.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
 

 
Pesquisa para verificação dos atrativos que definem a imagem da cidade do Rio de 
Janeiro aos olhos dos turistas.  
 
1 – Cidade de origem:  

 
2 - Antes de chegar ao Rio de Janeiro, você ouviu falar a respeito de quais atrativos 

turísticos?  

Bondinho de Santa Teresa 
 

Lagoa Rodrigo de Freitas 
 

Monumento Noel Rosa 

Floresta da Tijuca 
 

Praia de Ipanema Jardim Botânico 

Pão de Açúcar 
 

Corcovado Arcos da Lapa  

Jardim Zoológico 
 

Sambódromo Praia de Copacabana 
 

Calçadas musicais de Vila 
Isabel  

Estádio do Maracanã Praia da Barra da Tijuca  

Outros. Quais: 
  
  

            
 
Research to discover by the tourists eyes which attractions are associated to Rio de 
Janeiro´s image. 
 

1 - Where are you from: 

 

2 - Which of these attractions have you heard about Rio de Janeiro?  

Tijuca Forest 
 

Zoological Gardens Noel Rosa Monument 

Botanical Gardens 
 

Santa Teresa Tram Copacabana Beach 

Rodrigo de Freitas Lagoon 
 

Ipanema Beach Lapa Arches 

Sugar Loaf 
 

Sambódromo Christ 

Musical sidewalks at Vila  
Isabel 

Maracanã Stadium Barra da Tijuca Beach  

Others. Which:  
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ANEXO A – PROJETO DE LEI 3625/2006 
Disponível em: <http://www2.rio.rj.gov.br/smu/caderno_novo> 

 

PROJETO DE LEI Nº 3625/2006 

EMENTA:  
DISPÕE SOBRE O TOMBAMENTO DA VILA 
OPERÁRIA NO BAIRRO DE VILA ISABEL. 

Autor(es): Deputado GERALDO MOREIRA 
 
 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RESOLVE: 
Art. 1º - Ficam tombados os seguintes bens culturais, denominado Vila Operária no bairro de 
Vila Isabel, nas ruas abaixo relacionadas: 
 
I - Rua Artidoro da Costa: 
a) casas de números: 37, 43, 47, 53, 57, 77, 83, 87, 91, 93, 101, 105, 109, 113, 144, 152 e 160; 
b) todas as casas da vila de números: 106, 138 e 160 fundos; 
c) todas as casa remanescentes e o piso pé-de-moleque da vila cujo acesso está situado em 
frente ao imóvel nº 58: números das casas existentes: I, II, III, IV, V e VI. 
 
II - Rua Souza Franco: 
a) casas de números: 3, 27, 30 e 33. 
 
III - Rua Piza e Almeida: 
a) casas de números: 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19; 
b) todas as casas remanescentes e o piso pé-de-moleque da vila nº 13: números das casas 
existentes: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. 
 
IV - Rua Maxwell: 
a) casas de números: 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228 e 230; 
b) casas de números: 213, 215, 217 e 219; 
c) casas de números: 259 e 261; 
d) todas as casas da vila existente no local de número: 211. 
 
V - Rua Senador Soares: 
a) casas de números: 76, 78, 80 e 82. 
 
VI - Rua Araújo Lima: 
a) casas de números: 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210 e 212. 
 
VII - Rua Silva Teles: 
a) casas de números: 91, 93, 114, 116, 118, 122, 124 e 126; 
b) todas as casas das vilas existentes nos locais de números: 95 e 120; 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, em 09 de agosto de 2006. 
 

Deputado GERALDO MOREIRA 
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ANEXO B – DECRETO N° 24524 
Disponível em: <http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0307.nsf> 

 

   DECRETO Nº 24.524 DE 13 DE AGOSTO DE 2004 

 

Determina o tombamento provisório do Convento de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda. 

O Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e  
 
Considerando a importância cultural do Convento de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda, 
construído em 1920, como marco na paisagem do bairro de Vila Isabel;  
 
Considerando que o bem cultural relaciona-se com a evolução urbana da cidade, 
especificamente com o alargamento da atual Av. Rio Branco em 1911 e a conseqüente 
demolição do antigo Convento da Ajuda construído no séc. XVIII;  
 
Considerando a necessidade de medidas cautelares para proteção do referido imóvel e do 
acervo artístico nele existente;  
 
DECRETA:  
 
Art. 1º – Fica tombado provisoriamente, pelo seu valor cultural, nos termos do artigo 5º da Lei 
166, de 27 de maio de 1980, o Convento de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda, situado à 
Rua Barão de São Francisco, nº 385, em Vila Isabel.  
 
Art. 2º – Fica estabelecida como área de entorno do mencionado bem, a Praça Barão de 
Drumond e a quadra formada pelas ruas: Visconde de Santa Isabel, Barão de São Francisco, 
Barão de Cotegipe e Mendes Tavares, com o objetivo de garantir a sua visualização e 
ascendência na paisagem urbana do bairro de Vila Isabel.  
 
Art. 3º – Quaisquer obras ou intervenções na unidade edificada citada no Art 1º e na área de 
entorno citada no Art. 2º, deverão ser previamente analisadas pelo Conselho Municipal de 
Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro;  
 
Art. 4º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2004 – 440º Aniversário de Fundação da Cidade.  
 

CÉSAR MAIA  
Prefeito 
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ANEXO C – TÍTULO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASIL 
Disponível em: <http://www.gresunidosdevilaisabel.com.br/titulo_vila.asp> 

 

 

 


