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Teresa sempre cercada de olhares 

Segue o trilho do bonde a subir 

O Prazeres, roda aberta, capoeira. 

... Aos ingleses e alemães, de antigos passos. 

 

Os orixás a encantar quintais 

Sabem das rezas das cozinhas d’Itália 

Em referência ao girimum, carne-de-sol, 

Cospe-se um gole pro santo no Arnaudo. 

 

No diverso do caminho nasce 

À sombra e cuidados de mestiças praças, 

O testemunho lasso dos avós 

No entalhe de múltiplas fachadas. 

 

Léa Madureira 

Do livro Por não haver navegado (UAPÊ,2002) 
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RESUMO 

 

 

Este estudo trata da construção da identidade local do bairro de Santa Teresa através do turismo e 

da participação social. A fim de alcançar os objetivos propostos na pesquisa, contextualiza-se o 

turismo, identidade, cultura e memória, lugar e planejamento turístico e participação através de 

pesquisa bibliográfica. São apresentados os principais dados do bairro de Santa Teresa, como a 

história, aspectos socioeconômicos, políticos e culturais, o inventário da oferta turística do bairro 

e também os principais projetos desenvolvidos junto à comunidade local. Por meio de pesquisa 

de campo com 50 formulários, são investigados os visitantes do bairro a fim de obter sua visão do 

lugar. Houve também entrevista com a Rede Cama e Café, esclarecendo a visão interna do 

negócio.  Os principais resultados obtidos por essas diversas fontes indicam que a identidade do 

bairro é formada pela atuação de todos os atores sociais do lugar. 

 

 

Palavras-chave: Turismo, Participação Social, Identidade Local, bairro de Santa Teresa – RJ. 
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ABSTRACT 

  

This research discusses the Santa Teresa neighborhood’ local identity construction trough the 

social participation. In order to achieve the goals, the study contextualizes: the tourism, identity, 

culture and memory, place and touristic planning and participation trough literature search. It also 

finds the main neighborhood’s data, such as history, socioeconomic, politics and cultural aspects, 

the neighborhood touristic offer’s inventory and also the main tourist projects developed with the 

local community. It shows a field research with 50 forms that investigated the visitor to secure 

their vision about the place. There was also an interview with Rede Cama e Café, explaining the 

inside vision of this business. The main results from this various sources indicate that the 

neighborhood’s identity is formed by the action of all social actors. 

 

 

Keywords: Tourism, Social Participation, Local Identity, Santa Teresa neighborhood – RJ. 
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1 INTRODUÇÃO 

No mundo moderno, rodeado de tecnologia e consumismo desenfreado, o setor de 

serviços ganha destaque em uma economia mais liberal com mercados extremamente dinâmicos 

entre si. Incluído nesse contexto encontramos o turismo em franco crescimento, superando 

setores tradicionais como as indústrias automobilística e petrolífera. Mas, a forma como a 

atividade vem sendo articulada cria conseqüências nem sempre agradáveis. Cientistas de várias 

disciplinas vêm criticando o turismo predatório por não respeitar o meio onde é implantado.  

 A resposta á essas críticas parte da nova consciência dos profissionais de turismo, guiados 

pela diretriz da sustentabilidade, que respeitam as verdadeiras potencialidades de cada lugar, 

implantando soluções racionais fundamentadas em um planejamento participativo envolvendo o 

trade turístico, turistas e a população local. Este trabalho desenvolve-se baseado nesse 

pensamento. Na construção da identidade local a partir do turismo e da participação social no 

bairro de Santa Teresa, cidade do Rio de Janeiro.   

 Conhecido como bairro da boemia e dos artistas, Santa Teresa possui uma atmosfera que 

o distingue dos demais bairros cariocas. Está situado na região central da cidade Rio de Janeiro, 

em uma colina, composto de várias ladeiras tortuosas, que o ligam aos bairros vizinhos. 

 Com tradição hospitaleira, o bairro recebe turistas do mundo inteiro que buscam 

diversidade cultural efervecente, possível de ser encontrada em seus bares, ateliês, centros 

culturais, enfim, onde for possível encontrar um morador envolvido com as raizes do lugar. 

  Procurando compreender o fascínio causado por Santa Teresa, surge a grande questão a 

ser resolvida: como se dá o processo de  construção da identidade turística da área, que ao mesmo 

tempo mantém o clima bucólico e tranqüilo de outrora, interage com as diversas culturas que por 

ali passam, e também é absorvida e resignificada por elas? 

  O objetivo geral deste trabalho é comprovar a contribuição da organização local, 

integrada à natureza remanescente e ao patrimônio histórico-cultural presente, como relevante na 

construção da identidade local e turística do bairro de Santa Teresa. São seus objtivos específicos: 
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identificar o patrimônio natural e cultural atual na localidade; apresentar os projetos e ações, 

públicos ou não, realizados e em andamento junto à comunidade local, direcionados para o 

turismo. 

 Com base na revisão da literatura e resultados de pesquisas na área, um dos pressupostos 

do trabalho é de que a construção da identidade se dá pela integração da população, que é 

inserida no desenvolvimento local, através de capacitação da mão de obra, participação dos 

movimentos sócio-culturais realizados, no incentivo à produção artística, marca registrada do 

bairro, na preservação do patrimônio histórico-cultural e na estruturação bem definida dos 

serviços oferecidos.  

 A expectativa gerada com essa pesquisa foi de contribuir para a conscientização da 

população, não só a abordada no presente estudo, e sim dos cidadãos, de que é fundamental para 

o desenvolvimento social o engajamento e a participação de todos para a construção da sociedade 

mais democrática, e que existem meios para a pratica de um turismo saudável e que realmente 

segue a proposta da auto-realização na troca cultural. 

 A principal motivação da escolha desse tema foi a falta de estudos acadêmicos sobre 

Santa Teresa e seus personagens, pois a localidade possui o turismo como atividade principal 

(FAPERJ, 2005). O bairro deve ser analisado de forma abrangente para serem definidos os 

impactos e benefícios que a atividade gera, principalmente aos maiores interessados, seus 

moradores. Além disso, sou moradora e apaixonada pelo bairro, fato que me traz vantagens para 

a elaboração do projeto. 

 A pesquisa foi realizada, espacialmente, em todo o bairro de Santa Teresa, buscando a 

visão interna do processo de transformação da identidade local. A forma de organização social e 

turística também foi abordada. 

  A metodologia de investigação do trabalho envolveu três etapas fundamentais para a 

realização do trabalho. A primeira foi a pesquisa bibliográfica, possibilitando a compreensão dos 

conceitos abordados. Nesse momento foram feitos levantamentos em livros, artigos científicos, 

revistas, publicações avulsas, imprensa escrita e eletrônica, suficientes para estruturar o início das 

investigações. A segunda etapa consistiu no estudo bairro de Santa Teresa. O mesmo foi 

localizado espacialmente, contextualizado históricamente, além de ter seus aspectos 

socioeconomicos, políticos e culturais citados. Foram levantados os principais aspectos da oferta 

turística e os principais projetos relacionados com o turismo no bairro.  
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  A terceira etapa, que aconteceu no mês de novembro de 2007, gerou a pesquisa de campo 

que objetivou encontrar na opinião do visitnte o que o bairro transmite sobre sua imagem. Para o 

presente estudo, foram escolhidas os principais pontos visitados do bairro. Para a composição 

desta amostra aplicou-se 50 formulários (apêndice C) no mês de novembro de 2007. O objetivo 

não foi generalizar os resultados, mas sim, obter boas idéias e opiniões para conseguir melhor 

entendimento do caso estudado e modestamente, mostar um perfil de visitante. 

O formulário, de caráter qualitativo e exploratório, apresentou, em sua maioria, questões 

objetivas e diretas, contando com apenas uma pergunta aberta. Os dados, primários, foram 

levantados através de tabulações e devidamente explicitados no corpo do capítulo destinado às 

discussões.  

Também foi realizada a entrevista, cedida por um dos sócios da rede Cama e Café, Carlos 

Magno, no dia 14 de novembro de 2007, que esclareceu pontos importantíssimos da estrutura do 

bairro em conjunto do empreendimento. 

 O trabalho está dividido em quatro capítulos e cinco apêndices. 

 O primeiro capítulo apresenta a introdução que engloba informações estruturais do estudo, 

como a questão-problema, os objetivos, pressupostos, justificativa e estrutura do trabalho. 

O capítulo dois trata da revisão de literatura, onde são apresentados os conceitos de 

turismo, identidade, cultura, memória, lugar, planejamento e participação. Esses conceitos são 

necessários para a compreensão das discussões levantadas. 

  O capítulo três é referente a metodologia utilizada para a elaboração do estudo, trabalha o 

objeto de estudo, o bairro de Santa teresa, e suas característica. É nele que acontecem as 

discussões e onde são apresentados os resultados. 

  O capítulo quatro consiste nas considerações finais, quando apresentamos as respostas 

para os questionamentos levantados e explicados ao longo da pesquisa.  

  Os apêndices compreendem a entrevista com a rede cama e café, o termo de 

consentimento de divulgação da entrevista, o modelo do formulário da pesquisa de opinião sobre 

o bairro de Santa Teresa, a listagem de atelies encontrados no bairro e a tabulação da pesquisa de 

campo. 
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2 TURISMO, LUGAR E PLANEJAMENTO 

 Viajar sempre esteve presente na história da humanidade, seja na busca do alimento, por 

razões religiosas ou comerciais. As invenções da moeda, gerando as trocas comerciais, e da roda 

ajudaram a desenvolver timidamente viagens, a princípio individuais com objetivo de atender às 

necessidades fundamentais. Tais necessidades variam de acordo com a época vivida pelo homem. 

Apesar disso o termo turismo é recente, sendo somente percebido como grande atividade no 

século XX e desde então acompanha e se transforma junto com a sociedade. Trigo (2003) ressalta 

que: 

 
O turismo deixou de ser apenas um complexo socioeconômico para se tornar 
uma das forças transformadoras do mundo pós-industrial. Juntamente com as 
novas tecnologias (telecomunicações, engenharia genética, etc.), o turismo está 
ajudando a redesenhar as estruturas mundiais, influenciando a globalização, os 
novos blocos econômicos e, em última análise, a nova ordem internacional. 
(TRIGO, 2003, p. 9). 

  

 Cunha (1997), em seus estudos, observa que ser um viajante no fim do século XVI, 

quando a maioria da população, rural, dificilmente se deslocava,  despertava respeito dos demais, 

pois para tal era necessário ser financeiramente favorecido e instruído. Os principais destinos se 

resumiam as estâncias termais.  

 O mesmo autor nos mostra que em meados do século XVIII, iniciam-se mudanças de 

caráter econômico e sócio-cultural - a revolução industrial - possibilitando o surgimento de novas 

tecnologias, principalmente na área dos transportes e comunicação, revolucionando a vida social, 

política e econômica. Os viajantes desta época ditavam moda ao realizarem o Grand Tour, 

utilizando um período longo de tempo para conhecer a Europa. Com a chegada do século XIX, o 

turismo se organiza com Thomas Cook e ganha importância de atividade econômica.  

 O século XX caracteriza-se pelo grande desenvolvimento industrial e pelo despontar dos 

Estados Unidos como grande centro econômico. A Segunda Guerra Mundial, apesar de dizimar o 

crescimento do turismo, possibilita avanços militares - redes de telecomunicação e transporte - 

que foram repassados para a sociedade após o final daquele conflito. O avião e automóvel 
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expandem turismo pelo mundo, ocorre uma rápida urbanização e negligencia-se o 

desenvolvimento rural. (CUNHA, 1997). 

 Os textos de Trigo (2003) e Silva (2004) nos mostram o Fordismo introduzindo os 

preceitos de acumulação e elevação do padrão de vida com bem-estar, diretamente associado ao 

lazer. A redução do tempo da jornada tornara as viagens mais baratas e mais seguras, propiciando 

um aumento nos deslocamentos. A conquista de direitos trabalhistas com salários dignos, tempo 

livre, férias remuneradas, deu poder de consumo e escolha às classes trabalhadoras. Tamanha 

acessibilidade gerou o que se conhece por turismo de massa. Além disso, o modelo fordista 

modifica o conceito de cidade com: melhoria nos acessos, verticalização, áreas de lazer, entre 

outras coisas que traduziam a idéia de cidade racional e funcional.  

 Com o fim da Guerra Fria, os gastos com armamentos diminuem e regiões da Europa 

Oriental, antiga URSS e China mostram-se possíveis destinos para a atividade turística. Nesse 

contexto as relações mundiais se desarticulam, ou seja, não existe uma hierarquia ou fronteira 

forte, possibilitando a desassociação entre centro e periferia. Os blocos econômicos se organizam 

criando novos fluxos comerciais, inclusive o turístico. Ao absorver as novas idéias de liberdade e 

globalização, o mundo pós-industrial se comprime na idéia de aldeia global, de mundo como um 

todo, de encurtar distâncias, redimensionar o tempo. Ao longo do século XX, as melhorias na 

qualidade de vida ganham o sentido oposto. Criam-se aglomerações urbanas, partindo da 

ocupação contínua do solo, populariza-se a idéia de viajar e obter novas experiências no convívio 

com outra realidade, na fuga do cotidiano como forma de sanar o mal urbano.(CUNHA, 1997 e 

RODRIGUES, 2001). 

 Os grandes centros urbanos passam a ser diretamente associados a trabalho, por 

conseqüência, as áreas periféricas são organizadas para oferecer lazer. Localizam-se no entorno 

“acomodando o ciclo de produção e consumo”, e são denominadas como “anel de lazer”. Por sua 

vez “o espaço de trabalho e de moradia seria um espaço primordialmente de produção, e nos 

espaços de lazer há ênfase no consumo, sejam bens produzidos pelo trabalho, seja o próprio 

espaço construído e herdado, seja a natureza”. (SILVA, 2004, p.37). 

 O marketing turístico associa o trabalho a tarefas árduas e muito exigentes ao trabalhador, 

que, por sua vez, terá na viagem de férias, bancada pelo trabalho, oportunidades para descanso e 

recuperação de energias. O binômio trabalho-férias mostra o grau de interdependência desses 

dois vértices.  
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A sociedade de consumo é estimulada por vários meios de comunicação, especialmente 

pela televisão, com propagandas de apelo comercial a atrativos estrangeiros, acentuando a 

oposição entre trabalho e lazer. Quanto maior o poder aquisitivo, maiores e mais exóticas eram as 

viagens, concedendo aos viajantes sofisticação e status. 

 O turismo ganha espaço de destaque no sistema capitalista apresentando crescimento no 

número de viagens. Tal expansão foi acompanhada de uma organização de empresas, públicas e 

privadas, junto ao setor. O turismo se torna um negócio muito rentável. Envolve gastos dos 

turistas, capital investido, habilidade dos funcionários e atividade empresarial e tem retorno em 

satisfação, lucro, remuneração e impactos, respectivamente. Esses aspectos atribuem ao turismo 

um título bastante questionável, o de indústria sem chaminé, pois analisa apenas a face 

econômica e esquece que o turismo é um fenômeno com conseqüências sociais, políticas, 

culturais e financeiras.  

 É nesse momento que a atividade converte seu caráter, de experiência de auto-realização 

para consumismo. Gerar atrações, descobrir paisagens, construir ou explorar servem de 

justificativa para atender às demandas. Para aumentar o consumo, motivações e necessidades são 

fabricadas, realizam-se grandes investimentos em infra-estrutura nas áreas receptoras e atrações 

temáticas são utilizadas por empreendedores. 

 A cultura pós-moderna, de acesso das massas ao prazer e rejeição ao antigo, somada à 

geoeconomia, livre comércio e acumulação, renovam o espaço. Turner (1994, apud BURNS, 

2002, p.52) indica que “o turismo é, paradoxalmente, uma busca por culturas locais autênticas, 

mas a indústria do turismo, ao criar a ilusão de autenticidade, na verdade reforça a experiência de 

simulação social e cultural”. Surgem os grandes espaços de entretenimento, projetados para 

abrigar multidões. Resorts, casas de show, entre outros, caracterizados de forma padronizada, 

acabam por usurpar a principal motivação de viajar, a interação com o diferente. Cria-se uma 

infra-estrutura de apoio para suprir os desejos do turista, até o não usual. Boorstin declara que: 

 
Essas atrações oferecem uma experiência indireta cuidadosamente planejada, um 
produto artificial a ser consumido nos próprios lugares onde a coisa real é tão 
gratuita quanto o ar. Essas formas de fazer com que o viajante permaneça 
afastado do contato com pessoas estranhas no próprio ato de ‘vê-las de 
passagem’. Elas mantêm os nativos de quarentena, enquanto os turistas, no 
conforto do ar condicionado, vêem tudo por uma janela panorâmica. Elas são as 
miragens culturais encontradas atualmente nos oásis turísticos espalhados por 
todos os cantos. (BOORSTIN, 1964 apud BURNS, 2002, p.108) 
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 O turista de massa mantém pouco convívio com os habitantes locais realizando assim, 

pouca troca intercultural, afinal, permanece na “bolha” criada para esse segmento do turismo. 

Esse modelo de turismo, preocupado com a padronização transforma-se em seu próprio algoz, já 

que:  

À medida que os turistas se tornam mais inquietos e parecem menos satisfeitos 
com o que lhes é oferecido (Poon, 1993) e vemos, ainda, o desenvolvimento 
paralelo de maiores expectativas por parte das populações anfitriãs, o modelo 
existente de turismo (isto é, guiado pela oferta e dominado pelos intermediários) 
não pode continuar existindo sem uma cirurgia radical – ele é simplesmente 
insustentável. (BURNS, 2002, p. 141). 
 

 Empreendimentos turísticos sofrem maior competição, pois o mundo vira concorrente em 

potencial, já que há facilidade de encontrar todos os tipos de estabelecimentos em qualquer lugar. 

Além disso, a disseminação da informação esclarece ao público em geral que um produto 

turístico não é homogêneo e que o próprio turista também não. Essa elucidação enfraquece a 

padronização e coloca em discussão a exigência do mercado por produtos globais não 

diferenciados. 

 O turismo, assim como a globalização, apresenta dois lados divergentes. A 

homogeneidade e a diferenciação geram uma resposta às políticas econômicas, controladas pelas 

multinacionais, que tiram a soberania das nações. “As tendências mundiais estão sendo ditadas 

por empresas multinacionais, com seu zelo por mercados livres e maximização dos lucros, 

enquanto as populações desejam reter sua identidade, esforçando-se para rejeitar a 

homogeneização de sua cultura”, completa Burns (2002, p.149). Ao enfraquecer o governo 

nacional, alguns aspectos são deixados de lado, como as questões sociais e ambientais, em 

detrimento da economia. 

 Não se pode negar que com o desenvolvimento do sistema capitalista o setor turístico 

alcançou efeitos positivos, incluindo gerar empregos e renda, levar investimentos e divisas junto 

com os turistas, impulsionar a imagem dos lugares através de marketing. Os grandes 

questionamentos são levantados quando o turismo provoca mudança de valores na população das 

áreas receptors. Tal fator pode fortalecer a identidade coletiva e tolerar a diversidade ou 

simplesmente dizimar uma cultura.  

 Diversas disciplinas, legitimadas pela interdisciplinaridade do turismo, discutem o caráter 

desta modalidade de turismo de massa. Algumas associam o crescimento da atividade com a 

concentração de renda mundial e aumento da pobreza ou universalização da visão de mundo 
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consumista e individualista. Criam-se os guetos de lazer, onde os espaços são segregados pela 

produção que, teoricamente não proíbe o acesso a todos, mas se faz necessário dispor de recursos 

financeiros para tal. Por fim, os produtos são direcionados para o consumo e não ao consumidor, 

privilegiando fornecedores e intermediários do trade sem se interessar com o desenvolvimento 

social. 

 Por outro lado, a globalização promove a socialização mundial. Dias observa que: 

 
O turismo, por meio da difusão cultural promovida pelos meios de comunicação, 
realiza esse papel, de aumentar o intercâmbio e a interação social entre 
diferentes grupos humanos. É pela transformação do homem cotidiano em 
turista que se realiza o processo de socialização em escala mundial, forjando-se 
uma nova cultura global. (DIAS, 2002, p. 171). 

 

 O autor supracitado entende que a identidade global não substitui as identidades grupais, 

pois o “indivíduo define sua identidade em função do tempo e do espaço e de acordo com suas 

conveniências” (DIAS, 2002, p.172). Existem os movimentos extremos de nacionalismo, como 

forma de resistência as influências estrangeiras, autênticos, mas tão ortodoxos quanto a visão 

econômica que tanto foi discutida até agora. 

 O turismo gera lugares, modificando a paisagem urbana de acordo com valores 

dominantes, escolhendo comportamentos e omitindo outros. A cidade concentra atrações e 

serviços e segrega a população nativa, que trabalha em função dos turistas. Os destinos receptivos 

sempre estiveram sujeitos às elites e empresas do capital. Mas, a imagem urbana sempre foi 

atualizada e reciclada ao longo do tempo. As culturas mudam incessantemente, independente de 

viagens, sendo o turismo, apenas um dos canais dessas mudanças.   

2.1 IDENTIDADE, CULTURA E MEMÓRIA 

O turismo enquanto fenômeno socioespacial, pode influenciar sociedades, especialmente 

aquelas receptora da atividade, pois é nas peculiaridades dos destinos que são baseados os 

produtos consumidos pelos turistas. Quanto mais diferenciadas forem as características 

encontradas nas localidades, maior a atratividade que ela pode exercer sobre o mercado.  
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Cultura é um insumo turístico importante, mas é aquela cultura viva, praticada 
pela comunidade em seu cotidiano. Não é um espetáculo, que inicia quando o 
ônibus dos visitantes chega, mas uma atividade que a comunidade exerce 
rotineiramente. Quando os visitantes chegarem, eles serão bem vindos e 
convidados a juntos dançar, cantar, saborear o pão, aplaudir o artista. (GASTAL, 
2001 apud TASSIS, 2007, p.28). 

 

 Nesse contexto, quanto mais original, mais a localidade é atrativa. Partindo desse 

princípio, torna-se necessário que os lugares mantenham seus costumes e preservem sua 

identidade. Mas o que é identidade? 

  Martins (2003, p.43) trabalha a idéia de pertencer e sentir-se integrado, pois “todo grupo 

necessita de uma cultura que o sustente para poder existir, vivenciada no sentido comum e 

repassada através de comunicação, para manter o sentido de pertencer entre seus integrantes”. 

Embora interligadas, identidade não é sinônimo de cultura.  

 Pensa-se em cultura quando se encontram ações do homem e suas obras, ou seja, idéias, 

conceitos e valores que regulam a sociedade e tornam-na homogênea, reproduzindo-a. Tassis 

(2007, p.27) indica que “os importantes elementos da cultura são os valores, conhecimento, a 

crença, arte, moral, alimentação, língua, leis, costumes e quaisquer hábitos e habilidades 

adquiridos pelo homem dentro da sociedade”. É na cultura que estão expostas as singularidades 

dos povos. Enquanto cultura é o conhecimento, identidade é o reconhecimento (TASSIS, 2007). 

 Manter a identidade traz o sentimento de segurança para as pessoas, pois indica suas 

origens, conservando laços com antepassados. A história tem seu espaço nessa construção, pois 

narra os feitos das sociedades. “Ela faz remissão ‘ao que fomos’ para chegar ‘ao que somos’”. 

(MARTINS, 2003, p.44). Junto com a história o patrimônio tem o papel de gravar na memória do 

indivíduo seu legado cultural. “O homem comum, quando quer dar sentido de valor a alguma 

coisa, diz que é um patrimônio”. (Idem, 2006, p.41). É no patrimônio que estão materializados: as 

tradições e costumes, conhecidos como imateriais e os materiais, sendo eles as edificações e 

artefatos. 

  

Assim, patrimônio assume uma função globalizante, assinalando tratar do 
principal testemunho da contribuição histórica, para as civilizações universais, 
da capacidade criativa contemporânea, não podendo ser resumido apenas a um 
conjunto de bens dignos de conservação por uma nação, por razões de arte e de 
cultura. (AGUIRRE, 1997 apud MARTINS, 2006, p.41). 
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 O meio ambiente natural também é incorporado a esse patrimônio, pois o homem interage 

com a natureza e é ela que lhe serve de base para todas as suas ações, “levando-nos a inferir que 

tudo que representa a impressão, seja no nível material, ou simbólico, representa uma 

interferência humana, que significa cultura, a qual, por sua vez também é patrimônio cultural”. 

(MARTINS, 2006, p.42). 

  Ao buscar estabilidade, o homem vê na mudança uma ameaça. Mas tudo muda com o 

passar do tempo: o homem, o território, a história e por conseqüência, a própria identidade. A 

memória se transforma no fator crucial do processo, pois nela encontramos a informação, 

conhecimento e a experiência acumulada da sociedade. A memória é uma força que detém a 

alienação, conectando o passado com o presente, possibilitando o futuro. Funari e Pinsky 

afirmam: 

 
A memória reflete [...] a valorização que a sociedade dá ao passado. A memória 
social será tão mais significativa quanto mais representar algo que foi vivido por 
uma sociedade ao segmento da mesma e quanto mais tocar o lado afetivo dos 
indivíduos, emergindo lembranças particulares. (FUNARI e PINSKY, apud 
TASSIS, 2007, p.30). 

 

  Se por um lado a memória é a referência que conserva as lembranças do coletivo e 

mantém a coesão dos grupos que compõem a sociedade, por outro, ela é seletiva na representação 

do passado, pois se encontra inserida em algum contexto, individual, familiar, social ou nacional.  

 
A memória nacional opera uma transformação simbólica da realidade social, por 
isso não pode coincidir com a memória particular dos grupos populares. O 
discurso nacional pressupõe, necessariamente, valores populares e nacionais 
concretos, mas para integrá-los em uma totalidade mais ampla. (ORTIZ, 1994, 
apud YAZIGI, 2001, p.47) 
 

 Ortiz destaca a homogeneização dos grupos quando aumenta a escala social. Ao tentar 

construir uma identidade soberana, ela tende a ser muito mais modificada. Essas modificações 

acabam por camuflar os diferentes grupos ou classes divergentes que coabitam e dividem a 

mesma nacionalidade. A própria globalização, com sua idéia de aldeia global, participa dessa 

camuflagem, pois, mesmo com as tecnologias se difundindo pelo mundo e todas as culturas 

entrando em contato umas com as outras, gerando uma produção cultural global, as comunidades 

locais mantêm seus hábitos e costumes para consolidar suas identidades. Ao encarar o mundo 

com essa visão generalizada é possível desencadear situações inesperadas, como o choque de 
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culturas entre turistas e autóctones. Um exemplo disso é o nosso objeto de estudo, o bairro de 

Santa Teresa, que possui características antagônicas a imagem de sol e praia atribuída à cidade do 

Rio de Janeiro. Um turista desinformado acaba não conhecendo determinados locais do seu 

destino por considerá-lo homogêneo.   

 Estudos antropológicos e sociológicos indicam que identidade, pessoal ou social, é 

concebida, mantida e transferida socialmente, pois o homem não se representa por si mesmo, ele 

necessita ser legitimado por seus semelhantes (YÁZIGI, 2001). As sociedades são compostas por 

vários indivíduos com propósitos comuns, porém um indivíduo é diferente do outro, não possui 

apenas uma identidade, ele assimila outras na construção de seu ser. Cada peculiaridade de um 

homem é transferida de forma local e na maioria das vezes se mantém por lá, e são essas 

pequenas diferenças que destoam uma região da outra. Por essa razão que não se pode generalizar 

ideologias, pois “nunca somos uma única coisa, mas sim um conjunto de atributos”(YAZIGI, 

2001, p.46). Tal comentário também se atribui aos lugares. Nesse território próprio o grupo 

delimita sua existência, materializada no comportamento, sotaque, indumentária. É lá que se vive 

e se experimenta o cotidiano, onde se constrói identidade, legitima a vida, redefine relações entre 

pessoas. 

 Yázigi (2001) entende por identidade do lugar a reunião de um conjunto de características 

que diferenciam o espaço: geografia física e sua fauna, instituições, vida econômica, social e 

cultural. Considerando-se as peculiaridades do homem e a variação da identidade, por 

conseqüência as estruturas de um lugar não serão eternas. Apesar disso, mesmo que a arquitetura 

e o urbanismo mudem, o lugar continuará possuindo suas características, pois “cada lugar tem 

capacidade de receber componentes diferentes, dentro de certos limites, porque se assimilasse um 

único propósito se perderia. (NORBERG-SCHULZ, 1980 apud YÁZIGI, 2001). Norberg-Schulz 

defende diferentes graus de invariabilidade do lugar, mantendo-o original. 

2.2  TURISMO, ESPAÇO E LUGAR 

O lugar é a base onde o homem legitima sua vida, como Yázigi nos mostrou 

anteriormente. Além disso, o lugar é um dos pilares do fenômeno sócioespacial, pois o turismo 

depende do deslocamento, do fluxo de pessoas de um lugar para o outro, pois é no espaço que a 

atividade se manifesta. Para entender melhor esse processo, devemos nos atentar para esses 
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lugares, pois antes da atividade turística se consolidar nesse espaço, já encontra nela uma 

sociedade e seu cotidiano. Martins (2006) propõe que: 

 
Apenas o que o espaço físico proporciona não é suficiente para a condição de 
lugar especial. A própria percepção de espacial é dada por quem percebe o lugar. 
Quem vê, avalia, partindo desde seus sentidos e experiências. Mas o que de 
verdade dá sentido a um lugar é o conjunto de significados, os símbolos que a 
cultura local imprimiu nele, e é isso que leva o outro a sentir, partindo de seus 
valores, o lugar o qual se visita. (MARTINS, 2006, p.39). 
 

 Aquele autor, supracitado refere-se ao lugar como um espaço socialmente construído, 

portanto não é um objeto delimitado ou homogêneo; ele muda de acordo com as necessidades 

sociais, políticas e econômicas. “Ainda que dois lugares possam ter os mesmos ingredientes, a 

disposição de suas formas pela comunidade produz algo necessariamente diferente. É quando a 

ordem dos fatores altera o produto”. (YÁZIGI, 2001, p.45). 

 Yázigi (2001, p.29) acredita que o lugar tem personalidade, definida por ele mesmo como 

“conjunto de características, materiais ou não, que marcam um espaço geográfico, 

independentemente do que um observador possa qualificar de virtudes”, “seria o que se pode 

construir conscientemente, deixando o acaso temperar o resto a seu jeito” (ibidem, p.25). 

 De acordo com Hall (2001, p. 241) “o senso de lugar surge quando as pessoas sentem uma 

ligação especial ou um relacionamento pessoal com uma área na qual o conhecimento e os 

contatos humanos são significativamente mantidos”. 

 O que esses autores (MARTINS, 2006; YÁZIGI, 2001; HALL, 2001) querem dizer é que 

o lugar faz parte do espaço físico, onde o homem, com ações e necessidades, vive seu cotidiano, 

que só pertence a ele e só acontece lá. 

 Soja (1993, apud FRATUCCI, 2000, p.4) define lugar como “uma região limitada que 

concentra a ação e reúne, na vida social, tanto o singular e particular quanto o geral e nomotético” 

concluindo que “é no local que ocorrem as interações sociais entre os atores; interações essas que 

vão especificar as suas contextualidades”.  

 O conceito de lugar utilizado nesse trabalho não significa simplesmente localidade, apesar 

de muitos autores, como o citado acima, ainda utilizarem esses termos como sinônimos. Local 

consiste no ponto geográfico restrito e determinado no território, enquanto lugar, “vem a ser o 

referencial da experiência vivida, pleno de significado”. (RODRIGUES, 1997 apud FRATUCCI, 

2000,  p.9). 
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 Outro conceito muito utilizado nos estudos de turismo é o de espaço. Boullón (2002, p.73) 

afirma que para compreender o espaço “precisamos ter uma idéia das dimensões do todo, bem 

como das partes sobre as quais queremos intervir [...] De outra forma, a noção de espaço seria 

quase abstrata e muito difícil de entender”. Ele completa dizendo que “dentro dos limites da 

capacidade perceptiva do homem, sem corpos de referência, o espaço não existe: é o 

nada”.(ibidem, p.74). Para Castells (1999 apud FRATUCCI, 2000, p.6) “a grande maioria das 

pessoas [...] vive em lugares e, portanto, percebe seu espaço com base no lugar”. 

 Espaço não é necessariamente território, o “espaço global é algo distante, de que se tem 

notícia, correspondendo a uma abstração, podendo o espaço transformar-se em lugar, à medida 

que adquire “personalidade”, torna-se vivido, passando a ter um sentido de pertencimento”. 

(MACHADO, 2006, p. 48). 

 A sociedade, utilizando determinado espaço por um período de tempo considerável, deixa 

sua característica como marca naquele lugar. É nesse momento que, adquirindo a personalidade, 

o lugar passa a pertencer ao nativo que resiste com mais força às investidas da globalização. 

Yázigi (2001, p.14) observa que: 

 
Muitas cidades antigas conseguiram, com alguma substancialidade, selecionar 
elementos de sua paisagem, porque conheceram traços de resistência desde 
tempos passados. Não significa que recusassem novos valores, mas que 
mantiveram e reinterpretaram os antigos no contexto dos novos. 
 

O próprio Yazigi (2001, p.21) ainda enfatiza que “de nada vale alterar a forma pela forma. 

Se espaço e sociedade vão sempre juntos, nada impede que certos ideais formais justifiquem 

mexer em seus conteúdos”. 

 Por ser fenômeno sócioespacial, o turismo torna o espaço seu principal objeto de 

consumo. De acordo com Rodrigues (1997, apud FRATUCCI, 2000), o espaço do turismo 

encontra-se dividido em três partes: áreas emissoras, áreas receptoras e corredores de 

deslocamentos, sendo as duas primeiras fixas no território e o corredor, área dos fluxos. Baseado 

na proposição de território-rede de Souza, Fratucci (2000) considera que: 
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Sob a ótica do seu processo e da sua organização, o turismo estabelece uma rede 
de lugares (nós), localizados em pontos diferentes do espaço, mas que, por suas 
características funcionais, mantêm entre si uma certa ligação de comando. Ou 
seja, existe uma supra-estrutura (organização) que mantém um nível de 
gerenciamento (por extensão, de poder) sobre esses lugares, interligando-os 
através dos objetivos comuns. O lugar (nó) emissor precisa do lugar (nó) 
receptor para satisfazer as demandas dos turistas e para informá-los e transportá-
los estabelecendo linhas, que unem esses lugares (nós), formando uma rede 
complexa. (FRATUCCI, 2000, p.8) 
 

 Nessa rede complexa, onde o espaço é constituído por territórios descontínuos, a área que 

recebe de forma massiva a ação do turismo é a receptora. O espaço é apropriado  por  poucos,  

detentores  de  capital,  e  transformados  em  mercadorias. Nessa produção espacial gera-se o 

lugar turístico, “área com densidade de freqüentação, serviços e equipamentos turísticos e uma 

imagem que lhe caracteriza” (YAZIGI, 2001, p. 33). 

 O termo designando as áreas receptoras varia entre os autores. Hall (2001), que utiliza o 

termo destino, considera-os o ponto principal da pesquisa em turismo e os define como “lugares 

nos quais pessoas vivem, trabalham e se divertem.[...] Devemos tratá-los como o conjunto 

complexo de relacionamentos e de redes que são”. (HALL, 2001, p. 216). Para ele um destino é 

muito mais do que mercadoria a ser consumida na atividade turística. Fundamentado nessa visão 

mercadológica o “comerciante de lugar” modifica a imagem e constrói outra mais rentável, 

substituindo as vagas e negativas na mente das pessoas. (HOLCOM, 1993, apud HALL, 2001, p. 

217). Tal processo recebe o nome de city marketing ou marketing de lugares1. 

 Com a globalização, os lugares passam a ter visibilidade mundial em um sistema 

econômico que dissipa fronteiras. Conseqüentemente, concorrem entre si, em escala mundial, 

para garantir a sobrevivência econômica, ou seja, todos os lugares têm que aprender a competir 

(KOTLER et al., 1993 apud HALL, 2001). Tal competição pode ser vista de maneira saudável, 

no momento em que possibilita a valorização das características distintas dos lugares, mas, 

quando apenas alguns elementos ficam em destaque, por modismos, é necessária atenção nas 

modificações a que os lugares são submetidos para continuar no mercado. “Tal fato propicia a 

formação de lugares estereotipados, modificados para assemelhar-se a outros lugares que estão de 

acordo com a tendência globalizada do turismo. [...] estes lugares estereotipados seriam 

expressões de ‘não-lugares’”. (MACHADO, 2006, p. 49). Rodrigues completa que “produz-se no 

                                                 
1 Conceito desenvolvido por Kottler, na década de 1990. 
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espaço global um lugar, que nega o local, sendo, portanto, um não-lugar”. (1997, apud 

FRATUCCI, 2000, p.9). 

 
O turismo provoca alterações significativas nas estruturas ocupacionais das 
populações residentes nas áreas onde ele se manifesta, desde o abandono das 
atividades primárias (pesca, agricultura e pecuária), substituídas por aquelas do 
setor de prestação de serviços, até a migração de trabalhadores de outras áreas e 
a construção de empreendimentos direcionados para as funções de lazer e 
recreação. (FRATUCCI, 2007, p. 1099). 
 

 As interferências, citadas acima, podem provocar conseqüências negativas, por exemplo, 

urbanização desordenada, paisagem natural substituída pela artificial, conflitos entre os grupos 

sociais locais e nas relações com os visitantes. Todavia, a atividade entende que, para sua própria 

sobrevivência, as conseqüências ruins não devem acontecer, pois afastam o visitante e em 

conseqüência, diminuem lucros, empregos e impostos. (FRATUCCI, 2007). Por essa razão, o 

turismo vem se reestruturando, buscando amenizar impactos. Um novo perfil de turista, com 

consciência social e ambiental, surge exigindo o contato direto com o lugar e todas as suas 

particularidades.  

 Para existir turismo, o turista deve se sentir motivado pelos atributos dos destinos, a 

deixar seu ambiente cotidiano. Por mais que os simulacros sejam a principal fonte de rendimentos 

para a indústria, originalidade e autenticidade começam a ser exigidas nas viagens. Essa nova 

consciência estimula a resistência da comunidade em manter suas identidades sociais locais. 

2.3 PLANEJAMENTO TURÍSTICO E PARTICIPAÇÃO 

A entrada de moeda forte e a geração de empregos em prazos menores vêm 
sendo utilizadas como justificativa para investimentos cada vez maiores em 
ações de marketing e de fomento por parte de governantes, que têm elegido o 
desenvolvimento turístico como uma alternativa estratégica prioritária nos seus 
de governo. Ao poder público, enquanto agente articulador e normatizador dos 
processos de ocupação e ordenamento dos seus territórios, cabe estabelecer 
políticas públicas que definam as diretrizes para tais processos, sempre ouvindo 
os demais agentes do turismo, incluindo as representações das populações 
residentes nas áreas receptoras. (FRATUCCI, 2007, p. 1099). 

 

 Os principais argumentos dos defensores do turismo se baseiam em seu crescimento 

econômico, mas junto a todo esse progresso, existem impactos, especialmente para as pessoas e 

locais que recebem a atividade. Esses casos negativos porém, não são suficientes para impedir o 
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avanço do turismo. Para amenizar tais conseqüências nefastas, não interferindo na atuação, 

moderada, da atividade turística, o planejamento turístico com base na sustentabilidade se torna 

peça fundamental para o desenvolvimento de turismo. 

 Para Buarque, o planejamento é uma ferramenta de trabalho utilizada para tomar decisões 

e organizar as ações de forma lógica e racional, para a garantir os melhores resultados e a 

realização dos objetos de uma sociedade. 

 
O planejamento [...] quando totalmente voltado para processos ele pode 
minimizar impactos potencialmente negativos, maximizar retornos econômicos 
nos destinos e, dessa forma, estimular uma resposta mais positiva por parte da 
comunidade hospedeira em relação ao turismo no longo prazo, (HALL, 2001, 
p.29).  
 

 Murphy (1985, apud HALL, 2001, p.29) afirma que “planejar tem a ver com prever e 

regular a mudança em um sistema e promover um crescimento ordenado a fim de aumentar os 

benefícios sociais, econômicos e ambientais do processo de desenvolvimento”. 

 Buarque (2002), ao trabalhar o planejamento em âmbito local, reitera a idéia do processo 

de decisão sobre ações adequadas que promovam desenvolvimento sustentável, e acrescenta que 

o processo acontece em pequenas áreas político-administrativas de caráter socioeconômico e 

ambiental homogêneos. Ao diminuir a escala espacial o planejador pode trabalhar com uma 

realidade menos complexa e maior grau de homogeneidade.  O autor Buarque (2002) completa 

seu raciocínio enfatizando a importância desse processo social, pois ao mobilizar os atores 

sociais, esses se aproximam dos problemas.   

 Ao participarem da criação de ações para construir o futuro desejado, os atores sociais, 

através de sua visão coletiva, aumentam a percepção de mundo e geram maior conhecimento para 

novos processos de decisões, dando à sociedade local postura estratégica para a adaptação as 

mudanças. O planejamento participativo nada mais é do que o envolvimento de todos os 

segmentos da sociedade no processo de decisão e ao mesmo tempo asseguram a cidadania e o 

comprometimento social com o futuro da localidade. (BUARQUE, 2002). 

 É extremamente importante para a atividade do turismo ser passível de entender as 

necessidades da comunidade local, pois precisa da aceitação dessa população caso queira se 

manter por um longo período de tempo. Sendo assim, o turismo e os seus empreendimentos se 

tornam parte da comunidade, sem imposição nem confronto. 
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 Hall (2001) enfatiza que o envolvimento de pessoas no processo de planejamento e 

tomada de decisões que afetam sua comunidade promove sustentabilidade, já que os participantes 

se entendem parte das mudanças e ficam estimulados a aceitar a implementação dos programas 

de ações.  

  
A escala e a amplitude da efetiva participação da sociedade no planejamento 
depende da estrutura de poder prevalecente em cada local e, principalmente, da 
cultura política, muitas vezes dominada por uma tradição autoritária e 
centralizadora, e do nível de organização da sociedade. [...] O processo 
participativo tende a quebrar estruturas centralizadas e verticalizadas de decisão 
e gestão, levando os atores sociais a se posicionarem como parceiros e 
cooperadores, e não como subordinados e dependentes. (BUARQUE, 2002, s.p.) 
 

 O planejador do setor turístico tem como papel auxiliar o desenvolvimento de redes, que 

são constituídas por “uma série de comportamentos cooperativos entre organizações de outra 

forma concorrentes e entre organizações ligadas por transações e relacionamentos econômicos e 

sociais [...] arranjos de cooperação e colaboração entre organizadores”. (HALL, 2001, p.232). Por 

abranger empresas variadas, seja em tamanho, valor, ou especificidade de produtos oferecidos, as 

redes se tornam um meio diferente de organizar a vida econômica do local. 

 Ao serem utilizadas, as redes funcionam como importante meio de divulgação para o 

turismo, além de aumentar a competitividade a partir da reunião de recursos, acrescer know-how, 

reduzir custos operacionais, propiciar idealização de planos de marketing e gerenciamento 

estratégico (BUHALIS; COOPER, apud HALL, 2001). 

 Hall et al. (1997 apud Hall 2001) ilustram quatro diferentes tipos de redes: 

 

• Associação dual: quando duas organizações consideram a colaboração para atingir 

um objetivo comum mutuamente vantajosa 

• Grupos de organizações: associações interorganizacionais que se referem aos 

agrupamentos de relações duais mantidas por uma organização central. 

• Grupos de ação: coalizão entre organizações interativas que trabalham em 

conjunto para atingir um objetivo específico. 

• Redes: grupo de organizações que partilham elos organizacionais comuns e podem 

ser reconhecidas como um sistema interorganizacional limitado. 
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Hall considera que para uma rede contribuir de forma máxima com o desenvolvimento 

econômico do local, se faz necessário o aumento dos relacionamentos, saindo do primeiro estágio 

de associação dual, passado por todas as etapas, e alcançando o último estágio, a rede 

propriamente dita. (HALL, 2001). 

 
Há oportunidades em abundância. É apenas uma questão de ter espírito 
suficientemente empreendedor para explorar as opções e trabalhar com terceiros 
para criar produtos turísticos únicos e proporcionar uma vantagem competitiva 
às SMES [empresas de pequeno e médio porte] participantes. (MORRIS; KING, 
apud HALL, 2001, P.240).   
 

 A tentativa de criar uma rede é sempre um risco, como qualquer outro empreendimento, 

do turismo ou não. Existe a possibilidade de fracassar, mas também pode ser bem sucedido. 

Compreende-se a facilidade de organizações pequenas se manterem de pé no modelo cooperativo 

do que simplesmente atuando de forma individual. 

 A oposição às redes, geralmente, são criadas por interesses diferentes ou simplesmente 

medo de mudanças e dos sacrifícios que ela pode trazer. O planejador deve estimular esse 

desenvolvimento através de argumentação e persuasão, conciliando os diferentes interesses e 

administrando disputas, para que todas as partes consigam atingir um desenvolvimento. Esse é o 

maior desafio para o planejador, manter o diálogo. (HALL, 2001). 

 
Em situações de conflito o componente social é essencial.O principal objetivo do 
[turismo] é produzir e, por fim, vender o produto, mas em situações de conflito 
precisamos nos preocupar mais com a organização da sociedade local e a base 
de recursos para aceitar tal produção [...] as comunidades existem em uma rede 
de afinidades, interdependência física e obrigação social, e nesse contexto, [o 
turismo] não pode ser separado das questões sociais de propriedade e 
moralidade. (MILLAR; AITKEN, 1995 apud HALL, 2001, p. 246) 
 

 Ao utilizarem-se os preceitos do planejamento turístico associados ao envolvimento da 

comunidade é dado mais um passo em direção a sustentabilidade, pois ao respeitar as 

diversidades sociais, respeita-se o meio em que ela vive, junto com o cotidiano, cultura, memória 

e identidade.  
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3 O TURISMO NO BAIRRO DE SANTA TERESA - RJ 

O objeto desse estudo, o bairro de Santa Teresa, está situado na região central da cidade Rio 

de Janeiro, correspondente  XXIII Região Administrativa, ocupando uma área de 5,70 m², da qual 

metade (49,93%) é urbana. Localizado em uma colina, é composto por várias ladeiras tortuosas, 

que o ligam aos bairros vizinhos do Alto da Boa Vista, Bairro de Fátima, Botafogo, Catete, 

Catumbi, Cidade Nova, Cosme Velho, Glória, Humaitá, Lapa, Laranjeiras e Rio Comprido. 

(FAPERJ, 2005). 

 

   

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 – Bairro de Santa Teresa no contexto do Rio de Janeiro 
Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos e Central Cama e Café. 
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FIGURA 2 – Bairro de Santa Teresa no contexto do Rio de Janeiro – perspectiva 
  Fonte: ONG Viva Santa. 
 

 

 

 A delimitação da área de estudo bairro foi definida de maneira lógica. Os lugares 

visitados e abordados são aqueles que apresentam alguma ligação com projetos e ações que 

ocorrem no bairro, como por exemplo os ateliês dos artistas do evento Santa Teresa de Portas 

Abertas ou as casas do Cama e Café.   
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FIGURA 3 – Bairro de Santa Teresa: delimitação da área de estudo 
Fonte: (Alves et al, 2005) 
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3.1  ASPECTOS HISTÓRICOS DA FORMAÇÃO DO BAIRRO DE SANTA TERESA 

Antes de receber seu nome atual, o bairro foi conhecido, no século XVII, como Morro do 

Desterro, pois um dos primeiros moradores, Antônio Gomes do Desterro, mandou construir ali 

uma pequena capela. A jovem devota de Santa Teresa de Jesus, Jacinta Rodrigues Aires, que 

pertencia a uma família de renome da rua “Mata-cavalos”, hoje Riachuelo, freqüentava a 

capelinha. Com o tempo, Jacinta decide, com ajuda de particulares, fundar uma instituição de 

abrigo para jovens com a mesma vocação. No século XVIII, Gomes Freire Andrade, governador 

da época, manda construir um convento, motivado pelo empenho de Jacinta. O convento de Santa 

Teresa de Jesus emprestou seu nome para o bairro. (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA, 1990, apud ALVES et al, 2005). Além das freiras, que buscavam as alturas para 

ficar mais perto de Deus, o morro e as matas de Santa Teresa abrigavam os quilombolas fugidos, 

o que fazia da região um ambiente de crenças diversas. (FAPERJ, 2005). 

Além disso, junto com a vocação religiosa, o morro servia para atender as necessidades de 

abastecimento de água da cidade de aterros e charcos. O crescimento do bairro acompanhava as 

construções de chácaras que subiam as encostas beirando os encanamentos que traziam água para 

abastecer o Chafariz da Carioca, no centro da cidade. O caminho do aqueduto hoje é conhecido 

como Rua Almirante Alexandrino, a principal via do bairro. (Ibidem). 

Ao longo do século XIX, as chácaras são desmembradas em propriedades menores, ruas 

vão sendo rasgadas, dando ao bairro características mantidas atualmente. Logo o local desperta 

interesses, principalmente das famílias de melhores recursos financeiros, já que poderiam morar 

próximo a cidade, em uma área sossegada e arejada, com menos riscos de adoecer de febre 

amarela. Os estrangeiros encontram em Santa Teresa um clima ameno, o local ideal para fixação 

de suas residências. Essa movimentação coloca o bairro numa posição de destaque na cidade, 

como um dos pontos interessantes do Rio de Janeiro. Surgem vários casarões inspirados na 

arquitetura francesa da época, conhecidos como sobrados. (Ibidem).  

Ainda no século XIX, com o remodelamento da cidade do Rio de Janeiro, novas 

tecnologias são introduzidas para a modernização como, por exemplo, transporte, iluminação, 

abastecimento de água. Os novos moradores do bairro constroem suas casas nesse padrão 

moderno, tornando a arquitetura de Santa Teresa variada e eclética. Ilustres pessoas fixaram 

residência no bairro como o militante positivista Benjamin Constant, o almirante Alexandrino de 
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Alencar, o ministro da fazenda Joaquim Murtinho. A elite carioca começa a subir para participar 

dos chás oferecidos por Laurinda Santos Lobo em sua residência, o salão mais celebrado da 

belle-époque carioca. (FAPERJ, 2005). 

No fim do século XIX, a função do aqueduto é modificada com a eletrificação dos 

bondes, que se tornam o meio de transporte habitual no Rio de Janeiro. Trilhos são colocados 

sobre o Aqueduto da Carioca, tornando-se elemento fundamental para acessibilidade e 

crescimento do local no século seguinte. (Ibidem). 

Com início do século XX, o Rio de Janeiro é marcado pelas obras de reformulação urbana 

de Pereira Passos. Essa época conta com a migração de parte da população desalojada pela 

derrubada do Morro do Castelo que subiram a ladeira à procura de baixos aluguéis. Esta pode ter 

sido a razão de muitos artistas procurarem o bairro como local de residência. Imigrantes, 

principalmente portugueses e italianos, também se interessam pelas áreas mais desvalorizadas. 

(Ibidem). 

Artistas, fascinados com a vista da cidade e da baía, encontram no bairro um ponto 

privilegiado para criar suas artes. Durante a Segunda Guerra, artista e intelectuais, fugindo da 

Europa encontram ali seu refúgio. Tais artistas passam a se reunir criando um ambiente 

intelectual comparado com os bairros boêmios da Paris do entre guerras. Com o fim da guerra o 

grupo se dispersa, mas Santa Teresa continua sendo território artístico respeitado da cidade. 

(Ibidem). 

A ocupação desordenada do bairro, causada pelo crescimento da cidade e a especulação 

imobiliária de vários bairros tradicionais, gera problemas e confrontos dentro do bairro. Em 1982, 

o projeto de lei do vereador Sérgio Cabral, transforma o bairro em Área de Proteção Ambiental – 

APA, que mais tarde se tornaria Área de Proteção do Ambiente Cultural – APAC. (VIVA 

SANTA, 2002). 

Nos dias atuais, a violência que se espalhou pelo Rio de Janeiro atinge também o bairro. 

Antigos moradores não residem mais e outros procuram formas de viver com segurança. Várias 

partes de Santa Teresa estão ocupadas por favelas. Cientes da condição do local, grupos 

comunitários trabalham com todos os moradores, inclusive os de comunidades, para manter as 

características que por muitos anos diferenciaram o bairro dos demais. (Ibidem). 
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3.2  ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, POLÍTICOS E CULTURAIS  

Santa Teresa está sob a jurisdição da XXIII Região Administrativa e faz parte da Área de 

Planejamento 1 – AP1 do Município do Rio de Janeiro. É o primeiro bairro do país a ser 

considerado Área de Proteção Ambiental pela Lei Municipal 495 de 09/01/1984. Posteriormente 

transformado em Área de Proteção do Ambiente Cultural, consolidada pelo Plano Diretor da 

cidade, sob tutela da Secretaria Municipal de Cultura, através do Departamento Geral de 

Patrimônio Cultural – DGPC. (VIVA SANTA, 2002). 

A população, com 41.145 habitantes, sendo 46,7% homens e 53,2% mulheres, está 

distribuída em 40,4% adultos de 30 a 59 anos de idade, 14,2% crianças com até nove anos de 

idade, 11,5% adolescentes de10 a 17 anos de idade, 21% jovens de 18 a 29 anos de idade, e 

16,1% idosos acima de 60 anos. De acordo com os dados o bairro tem população de maioria 

jovem. A sua população é predominante urbana, pois a área rural faz parte da Floresta Nacional 

da Tijuca. (IBGE, 2000). 

Santa Teresa encontra-se na 38º posição dos bairros do Rio de Janeiro em qualidade de 

vida, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. A maioria da população, cerca 

de 93% é alfabetizada, dos quais, somente 20% possuem nível superior completo. Existem 

13.703 domicílios particulares permanentes que abrigam 99% da população. Desses domicílios 

57% são próprios, 36,6% alugados, 4% cedidos e 2,2 % possuem outra condição de ocupação. 

São 11.265 edificações registradas no cadastro do IPTU, sendo 98,2% construções residenciais, 

1,6% construções comerciais e de serviços, 0,1% construções industriais e 0,1% são edificações 

de uso público. O bairro possui 12 escolas, das quais 8 são particulares, 1 estadual e 3 municipais. 

(IBGE, 2000 apud VIVA SANTA, 2002). 

Na área geográfica do bairro existem 6 localidades consideradas aglomerados 

subnromais2: Morro dos Prazeres, Ocidental Fallet, Morro da Coroa, Travessa Vista Alegre, 

Baronesa e Francisco Castro. Essas localidades juntas contabilizam 8.338 pessoas, ou seja, 20,5% 

da população. No seu entorno encontramos ainda as comunidades do Morro Paula Ramos, Vila 

Santa Alexandrina, Fogueteiro, Morro Dona Marta, Fazenda do Catete, Vila Pereira da Silva, 

                                                 
2 Termo utilizado na Agenda XXI de Santa Teresa referente às localidades mais carentes de infra-estrutura, já que 
foram ocupadas sem uma ordenação governamental. 
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Júlio Ottoni, Guararapes e Vila Santo Amaro, onde residem 10.155 pessoas. (IBGE, 2000 apud 

VIVA SANTA, 2002). 

  A principal atividade econômica é o turismo e atrelado a ele encontram-se o equipamento 

de Alimentos & Bebidas – A&B e os centros culturais. O setor primário existe apenas para a 

subsistência da comunidade. As principais empresas e empreendimentos são a Central Cama e 

Café e os inúmeros restaurantes e casas de cultura que juntos constituem Santa Teresa como um 

empreendimento turístico. O rendimento mensal médio dos responsáveis pelos domicílios de R$ 

1.154,69; e o rendimento nominal médio dos chefes de família de R$ 600,00. (ALVES et al, 

2005; VIVA SANTA, 2002). 

3.3  OFERTA TURÍSTICA DO BAIRRO DE SANTA TERESA 

 Considerada uma dos quatro elementos básicos do sistema turístico pela Organização 

Mundial de Turismo – OMT, entende-se por oferta turística “o conjunto de produtos turísticos e 

serviços postos à disposição do usuário turístico num determinado destino, para seu desfrute e 

consumo” (OMT, 2001, p. 43). Dentro do conceito de oferta turística encontramos:  

• Atrativos turísticos: são os “produtos” propriamente ditos. Podemos considerar atrativos 

os museus, as ruínas, as construções arquitetônicas, ou seja, o que leva o turista a visitar a 

localidade.  

• Equipamentos e serviços turísticos: dão suporte ao visitante enquanto ele consome os 

atrativos. Entende-se como equipamento e serviço os meios de hospedagem, locais para 

alimentação e entretenimento, entre outros.   

 

3.3.1 Atrativos Turísticos 

 
Como o turismo é a principal atividade econômica do bairro, encontram-se opções de 

entretenimento ligado à atividades culturais e artísticas, predominantemente a segunda, em 

pontos distintos do local.  Dentre os atrativos turísticos, listados na figura 4, o Bonde é a 

personificação de Santa Teresa.  Encontram-se 1 biblioteca e 16 museus/centro culturais. O 

Parque das Ruínas é um local com múltiplas utilidades, foi casa de Laurinda Santos Lobo 
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personagem importante para a cultura na cidade do Rio de Janeiro, e hoje recebe intervenções 

artísticas tanto em seu jardim quanto na própria ruína.  

A arquitetura civil é muito variada, composta por mansões apalacetadas, edificações 

neogóticas e ecléticas.  Destaque para o famoso Castelo do Valentim, o Solar da Família Veiga e 

o Centro Educacional Anísio Teixeira, que sobressaem entre as ruas.  

O bairro conta também com 9 locais de culto, entre eles 1 templo budista, 1 catedral 

anglicana, 1 igreja ortodoxa e as igrejas e convento, todos católico. Encontramos na figura 4 

apenas o Convento de Santa Teresa, marco do início da construção do bairro, um atrativo 

relevante. Os outros locais de culto não são discriminados na figura apesar democracia entre as 

crenças, fator peculiar de Santa Teresa, pois permanecem fechados a maior parte do tempo e não 

há o menor aproveitamento para o turismo.  

 

NOME TIPO LOCALIZAÇÃO CARACTERISTICAS 
 

Museu 
Chácara do Céu 

 
 

Museus 

 
Rua Murtinho Nobre  Nº 

93 

 
Ampla programação cultural; exposição 
permanente da coleção Castro Maya. 

 
Museu da Casa de 
Benjamin Constant 

 
 

Museus 

 
 

Rua Monte Alegre Nº 255 

 
Casa de Chácara onde viveu Benjamin Constant, 
jardins com tratamento paisagístico. 

 
Museu do Bonde 

 
Museus 

 
Rua Carlos Brant Nº 14 

 
Rico acervo com a historia dos Bondes no Rio de 
Janeiro. 

 
 

Parque das Ruínas 

 
 

Ruínas 

 
Rua Murtinho Nobre Nº 

169 

 
Vista da Baia de Guanabara, remanescente de 
obras do inicio do século XX. 

 
Centro Cultural Casa de 
Laurinda Santos Lobo 

 
Centro 
Cultural 

 
 

Rua Monte Alegre Nº 306 

 
Atividades culturais variadas com fins de 
educação e lazer. 

 
Academia Brasileira de 
Literatura de Cordel 

 
Centro 
Cultural 

 
 

Rua Leopoldo Froés Nº 37 

 
 
Ampla programação de eventos culturais. 

Centro de Conservação 
e Preservação 
Fotográfica – 
FUNARTE 

 
Centro 
Cultural 

 
 

Rua Monte Alegre Nº 255 

 
 
Preservação de imagens históricas e 
contemporâneas. 

 
Fundação Darcy Ribeiro 

– FUNDAR 

 
Centro 
Cultural 

 
Rua Almirante 

Alexandrino Nº 1991 

 
Exposição de arquivos pessoais, entre objetos de 
arte à livros para pesquisa. 

 
 

Casarão dos Prazeres 

 
Centro 
Cultural 

 
Rua Almirante 

Alexandrino Nº 3286 

 
 
Centro cultural e espaço de ensino. 

 
Casa Funarte Paschoal 

Carlos Magno 

 
Centro 
Cultural 

 
Rua Hermenegildo de 

Barros N° 161 

 
 
Casa de culrura com exposições de fotografias. 

 
Casa Alto Lapa Santa - 

CESOP 

 
Centro 
Cultural 

 
Rua Joaquim Murtinho Nº 

654 

 
 
Exposições de gravuras, mosaicos e objetos. 
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CONT. 

NOME TIPO LOCALIZAÇÃO CARACTERISTICAS 

 
Cine Galeria 

 
Centro 
Cultural 

 
Largo dos Guimarães n° 

136 

 
Exposições de gravuras e exibição de 
documentários  

 
 

Espaço da Construção 
da Cultura da Ação da 

Cidadania 

 
 
 

Centro 
Cultural 

 
 
 

Rua Constante Jardim nº 
23 

 
 
 
Exposição de fotografias e intervenções artísticas 
 

 
Céu na Terra – Núcleo 
de Cultura Popular 

 
Centro 
Cultural 

 
 

Rua do Oriente n° 414 

 
Acervo do núcleo contendo estandartes, bonecos, 
material cênico, fotografias e figurinos 

 
Assunção/Cenam 

 
Centro 
Cultural 

 
Rua Almirante 

Alexandrino nº 2023 

 
Produção de artesanatos com materiais recicláveis 
para geração de trabalho e renda 

 
Centro Cultural Gaia 

 
Centro 
Cultural 

 
Rua Almirante 

Alexandrino nº 2495 A 

 
 
Exposição de gravuras e aquarelas, e oficina para 
crianças 

 
Casarão dos Prazeres / 
CDEI Amália Fernandes 

Conde 

 
 

Centro 
Cultural 

 
 

Rua Almirante 
Alexandrino nº 3286 

 
 
 
Exposição de pinturas 

 
Centro Educacional 

Anísio Teixeira - CEAT 

 
Arquitetura 
Civil 

 
Rua Alm. Alexandrino Nº 

4098. 

 
 
Instituição de ensino em estilo italiano pré-
renascentista. 

 
Castelo do Valentim 

 
Arquitetura 

 
Rua Alm. Alexandrino Nº 

 
Propriedade residencial com inspiração medieval. 

 Civil 1405.  

 
Solar da Família Veiga -

Casa da Chácara 

 
Arquitetura 
Civil 

 
 

Rua Monte Alegre Nº 313 

 
 
Propriedade residencial com elementos do 
neoclássico. 

 
 

Sistema de Bondes de 
Santa Teresa 

 
 

Outros 
Legados 

 
Rua Professor Lélio Gama 
S/N – Estação de Bondes 

Carioca. 

 
 
Importante atrativo turístico do bairro e meio de 
transporte para moradores. 

 
Igreja Convento de 
Santa Teresa 

 
Locais de 
culto 

 
Ladeira de Santa Teresa 

N° 52 

 
 
Convento que nomeia o bairro 

FIGURA 4 - Atrativos Histórico-Culturais do bairro de Santa Teresa 
Fonte: Adaptação de ALVES et al, 2005 e FAPERJ, 2005 

 

Os eventos realizados no bairro são esporádicos, sem datas específicas, mas acontecem ao 

longo de todo o ano. Os mais regulares são:  

• Arte de Portas Abertas: Realizado preferencialmente no inverno, que surgiu com a 

idéia de se opor às grades e insegurança que predominava na cidade em 1996. O 

evento mais popular do bairro convida os visitantes a conhecerem o local de 

trabalho dos artistas. São realizadas várias manifestações artísticas por vários 
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pontos do bairro, entre centros culturais e praças públicas simultaneamente. O 

projeto conta ainda com o intercâmbio com artistas e instituições internacionais.   

• Festival Gastronômico: Realizado no mesmo período do Arte de Portas Abertas. 

Os restaurantes do bairro se organizam para oferecer diversos pratos. 

• Semana em Santa: Comemora a Semana Santa com a tradicional Via Sacra, onde 

os artistas reproduzem a vida de Cristo sob várias perspectivas. Artistas circenses 

interagem com os transeuntes.   

 

NOME TIPO LOCALIZAÇÃO CARACTERISTICAS 
 

Carnaval 
 

Realizações 
Diversas 

 
 

Diversos pontos do bairro. 

 
 
Desfile de blocos de rua organizado pelos 
moradores. 

 
Arte de Portas 
Abertas 

 
Realizações 
Diversas 

 
 

Diversos pontos do bairro 

 
 
Artistas abrem seus ateliês para visitação. 

 
Festival 

Gastronômico de 
Santa Teresa 

 
 

Realizações 
Diversas 

 
 
 

Diversos pontos do bairro. 

 
 
Acompanha o Arte de Portas Abertas 
 

 
Semana em 
Santa 

 
Realizações 
Diversas 

 
 

Diversos pontos do bairro. 

 
Comemoração da Semana Santa com várias 
intervenções culturais. 

 
 

Festas Juninas 

 
Realizações 
Diversas 

 
Pça. Odylio Costa Neto/ Rua 
Áurea e Monte Alegre 

 
 
Voltado para a comunidade local. 

FIGURA 5 – Principais Eventosdo bairro de Santa Teresa 
Fonte: Adaptação de ALVES et al, 2005 e FAPERJ, 2005 
 

3.3.2 Equipamentos e Serviços Turísticos 

 

Santa Teresa sempre teve vocação para recepcionar visitantes, tendo sido um bairro 

pioneiro em sediar meios de hospedagem, mas, atualmente, oferece apenas 245 leitos. O carro 

chefe desse setor é o empreendimento Cama & Café, que reformula o sistema bed and breakfast 

trazendo ao Brasil um estilo novo de receber com hospitalidade caseira. Entre hotéis comerciais 

temos o Hotel Mauá Bela Vista, que ocupa ha mais de 50 anos uma bela edificação do inicio do 

século XX.  A Figura 6 mostra os meios de hospedagem existentes no bairro. 
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NOME TIPO LOCALIZAÇÃO UH’s OBSERVAÇÕES 

 
 

Cama & Café 

 
 

Extra Hoteleiro 

 
 

Rua Progresso Nº 51. 

 
 

150 

 
Moradores hospedam visitantes. 

 
Hotel Mauá Bela 

Vista 

 
 

Hoteleiros 

 
 

Rua Paschoal Carlos 
Magno º N 05. 

 
 
26 

 
Edifício preservado pelo 
IPHAN. 

 
Rio Hostel  
Albergue  

 
 

Extra Hoteleiro 

 
 

Rua Joaquim Murtinho Nº 
361 

 
 
04 

 
 
Albergue da juventude. 

FIGURA 6 – Meios de Hospedagem do bairro de Santa Teresa 
Fonte: Adaptação de ALVES et al, 2005 
 

 

Encontram-se no bairro diversas possibilidades no sistema de alimentação. Santa Teresa 

possui restaurantes, bares, cafés e lanchonetes, situados em pontos estratégicos, perto de algum 

atrativo, os mesmos representados na Figura 7. Dentre os mais conhecidos estão o Sobrenatural, 

cozinha típica de frutos do mar; o Bar do Arnaudo, comida nordestina; e o Bar do Mineiro, ponto 

de encontro de artistas. Alguns desses restaurantes oferecem música ao vivo em alguns dias da 

semana, outros só abrem a noite, onde pessoas costumam ir à procura de uma noite agradável 

com bebida e música.  

 

TIPO NOME LOCALIZAÇÃO CARACTERISTICAS 
 
 

Restaurantes 

 
 

Mike’s Haus 

 
Rua Alm. Alexandrino Nº 

1458-A 

 
 
Comida Alemã. 

 
 

Restaurantes 

 
 

Santa Feijoada 

 
Rua Hermenegildo de Barros 

Nº 176 

 
 
Comida Brasileira. 

 
 

Restaurantes 

 
 

Simplesmente 

 
Rua Paschoal Carlos Magno Nº 

115 

 
 
Petiscos e caldos. 

 
Restaurantes 

 
Bar da Fatinha 

 
Rua Áurea Nº 02-A 

 

 
Restaurantes 

 
Espírito Santa 

 
Rua Alm. Alexandrino Nº 264 

 
Restaurante com bar e lounge. 

 
 

Restaurantes 

 
 

Sobrenatural 

 
 

Rua Alm. Alexandrino Nº 432 

 
 
Frutos do mar 

 
Restaurantes 

 
Estação do Chopp 

 
Rua Alm. Alexandrino Nº 06 

 
Carnes e massas. 

 
Restaurantes 

 
Sansushi 

 
Rua Alm. Alexandrino Nº 382 

 
Comida japonesa. 



41 
 

   CONT. 
 

TIPO 
 

NOME 
 

LOCALIZAÇÃO 
 

CARACTERISTICAS 
 
 

Restaurantes 

 
 

Bar do Arnaldo 

 
Rua Alm. Alexandrino Nº 316-

B 

 
 
Comida Nordestina. 

 
 
 

Restaurantes 

 
 
 

Bar do Mineiro 

 
 

Rua Paschoal Carlos Magno Nº 
99 

 
Tradicional ponto de encontro 
de famosos e artistas. Pratos e 
petiscos mineiros. 

 
 

Restaurantes 

 
 

Marcô 

 
Rua Almirante Alexandrino Nº 

412 

 
 
Comida  

 
Restaurantes 

 
Aprazível 

 
Rua Aprazível Nº 62 

 
Cozinha artesanal. 

 
Bares/cafés/lanchonet

es 

 
Bar Bom Jardim 

 
Rua Gonçalves Nº 196 

 
Petiscos. 

 
Bares/cafés/lanchonet

es 

 
Bar do Abílio 

 
Rua Progresso Nº 5 

 
Petiscos. 

 
Bares/cafés/lanchonet

es 

 
Armazém Santiago 
– Bar do Gomes 

 
 

Rua Áurea Nº 26 

 
Bar com grande variedade de 
cachaças. 

 
 

Bares/cafés/lanchonet
es 

 
 

Alda Maria 

 
Rua AlmiranteAlexandrino Nº 

1116 

 
 
Doces portugueses. 

 
 
 
 

Bares/cafés/lanchonet
es 

 
Mercearia e 

Confeitaria Rio 
Zela – Bar do 
Serginho 

 
 
 
 

Rua Dias Barros Nº 2 

 
 
 
 
Padaria e bar. 

 
Bares/cafés/lanchonet

es 

 
Taberna Diferente 

 
Rua do Oriente Nº 437 

 
Comida caseira. 

 
 

Bares/cafés/lanchonet
es 

 
Espaço Esquina de 

Santa 

 
 

Rua Monte Alegre Nº 348 

 
 
Petiscos. 

 
Bares/cafés/lanchonet

es 

 
Porto das Neves 

 
Largo das Neves Nº 11 

 
Petiscos. 

 
Bares/cafés/lanchonet

es 

 
Santa Saídeira 

 
Rua Progresso Nº 05 

 
Funciona à noite. 

 
 

Bares/cafés/lanchonet
es 

 
Pizzaria Porta 

Quente 

 
 

Rua Alm. Alexandrino Nº 470 

 
 
Especializado em massas 

FIGURA 7 –  Serviços de Alimentação no bairro de Santa Teresa 
Fonte: Adaptação de ALVES et al, 2005 e FAPERJ, 2005 

 



42 
 

De acordo com Alves et al (2005), o preço dos serviços de alimentação de Santa Teresa é 

um agravante no bairro. A pouca quantidade de restaurantes típicos e que são necessariamente 

turísticos, fazem com que os restaurantes menores, bares e até armazém cobrem preços muito 

elevados, prejudicando a população local e afastando visitantes cariocas de classe média que vão 

ao bairro por diversos motivos.  

As opções culturais se sobrepõem as de lazer. Na Figura 8 encontramos três formas de 

entretenimento: mirantes, clubes e parques. No bairro existem 3 mirantes: Mirante do Rato 

Molhado, Largo do Curvelo e do Corpo de Bombeiros. Dois clubes são presentes no local, o Rio 

Squash Club e o Lagoinha. Ambos já viveram momentos áureos, mas agora não são tão utilizados 

pela população local. O parque das Ruínas, também considerado um atrativo, possui grande área 

aberta com vista para a cidade, sendo utilizado por visitantes e moradores.  

 

TIPO NOME LOCALIZAÇÃO CARACTERISTICAS 
 
 

Mirantes e 
Belvederes 

 
 

Mirante do Rato 
Molhado 

 
Entroncamento da Rua 
Aprazível c/ a Rua 
Francisca de Andrade 

 
 
Vista de trechos da Baia de 
Guanabara a Aterro do Flamengo. 

 
Mirantes e 
Belvederes 

 
Mirante do Largo 
do Curvelo 

 
 

Largo do Curvelo 

 
 
Vista de trechos da Baia de 
Guanabara. 

 
 
 

Mirantes e 
Belvederes 

 
 
 

Mirante do Corpo 
de Bombeiros 

 
Rua Almirante 

Alexandrino, em frente ao 
prédio do Corpo de 

Bombeiros 

 
 
 
Vista de toda a Enseada de 
Botafogo. 

 
 

Clubes Sociais 

 
 

Rio Squash Club 

 
Rua Candido Mendes Nº 

581 

 
Clube fechado fundado por 
escoceses e ingleses, único no Brasil. 

 
 

Clubes Sociais 

 
 

Lagoinha 

 
Estrada Dom Joaquim 
Mamede Nº 125 

 
 
Clube fechado. 

 
 

Parques/Jardins 

 
 

Parque das Ruínas 

 
Rua Murtinho Nobre Nº  

161. 

 
Ruínas da casa de Laurinda Santos 
Lbo. 

TABELA 8 – Entretenimentos Turísticos e de Lazer do bairro de Santa Teresa 
Fonte: Adaptação de ALVES et al, 2005 e FAPERJ, 2005 

 

A Figura 9 apresenta as oportunidades para compras. Nessa categoria grande parte são os 

ateliês, mas esses não têm uma regularidade de funcionamento e outros apenas participam do 

Arte de Portas Abertas. 
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FIGURA 9 - Outros Serviços Turísticos do bairro de Santa Teresa 
Fonte: Adaptação de ALVES et al, 2005 e FAPERJ, 2005 

3.4  COMUNIDADE EM AÇÃO: AS ORGANIZAÇÕES DO BAIRRO 

 Não é por acaso que Santa Teresa tem fama de bairro de resistência e preservação.  A 

comunidade conta com o auxílio de diversas organizações, privadas ou não, que possuem 

consciência social e promovem a cooperação. Tais organizações, geradas de forma espontânea, 

mobilizam vários projetos sociais pelo bairro. Dentre elas encontramos: 

• Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa – AMAST 

• Rede Cama e Café 

• Associação Iko Poran 

• Chave Mestra 

• Organização Não Governamental – ONG Viva Santa 

                                                 
3 A listagem dos ateliês encontra-se na íntegra no Apêndice D. 

TIPO NOME LOCALIZAÇÃO CARACTERISTICAS 
 

Oport. espec. para 
compras 

 
Livraria Largo das 

Letras 

 
 

Rua Alm. Alexandrino,501 

 
 
Livraria. 

 
Oport. espec. para 

compras 

 
 

Rasgando Pano 

 
 

Rua Santa Cristina, 181A 

 
 
Roupas. 

 
Oport. espec. para 

compras 

 
 

Brechó Arte 70 

 
 

Rua Monte Alegre Nº 337 

 
 
Roupas antigas. 

 
Oport. espec. para 

compras 

 
Naief Jorge 
Armarinho 

 
Rua Paschoal Carlos 

Magno Nº 90 

 
 
Papelaria e brinquedos. 

 
Oport. espec. para 

compras 

 
 

La Vereda 

 
Rua Almirante Alexandrino 

Nº 428 

 
 
Artes e semelhantes. 

 
Oport. espec. para 

compras 

 
 

Santa Arte 

 
Rua Paschoal Carlos 
Magno Nº 103 

 
Artes populares, plásticas, esotéricos 
e livros. 

 
Oport. espec. para 

compras 

 
 

Bonzolândia 

 
Rua Francisco de Castro S/ 

N° 

 
Bondinhos do Getúlio. 
Artesanato feito com sucata. 

 
Oport. espec. para 

compras 

 
 

Trilhos Urbanos 

 
 

Rua Alm. Alexandrino, 402 

 
 
Arte popular brasileira, artesanato. 

 
Oport. espec. para 

compras 

 
Ateliês – Arte de 
Portas Abertas3 

 
 

Diversos pontos do bairro. 

 
Abrem apenas durante a realização 
do evento.  
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3.4.1 Associação dos Moradores e Amigos de Santa Teresa – AMAST 

 

Sociedade civil apartidária e sem fins lucrativos, a associação dos moradores é a entidade 

mais significativa por ser muito ativa junto à comunidade de Santa Teresa, além de mobilizar o 

poder público e imprensa em suas atuações.  

De acordo com seu estatuto, os objetivos da AMAST são: 

 
Obter soluções para os problemas da comunidade, mantendo e desenvolvendo a 
união entre os moradores e amigos do bairro; Congregar os esforços de todos os 
moradores e amigos do bairro para uma ação criativa de descoberta de novos 
centros de interesse ligados à cultura e ao lazer; Zelar pela manutenção e 
melhoria da qualidade de vida no bairro, evitando sua descaracterização como 
zona residencial e buscando manter sua ocupação e desenvolvimento 
compatíveis com o contexto físico de sua localização (AMAST, 2007). 
 

A associação é formada por: sócios efetivos, qualquer morador do bairro que apresente 

sua inscrição à diretoria e contribua com a taxa anual; e o sócio amigo, qualquer pessoa que não 

resida no bairro, apresente sua inscrição na diretoria e contribua com a taxa anual. 

 A estrutura organizacional da associação se dá pela divisão de órgãos: Assembléia Geral; 

Conselho de Representantes de Ruas e Comunidades, Reunião Plenária, Diretoria, Comissões de 

Trabalho, Conselho Fiscal. 

A Assembléia Geral, que é convocada anualmente, é o órgão máximo da associação, 

formada por todos os sócios efetivos, responsável pela eleição da Diretoria e por “aprovar as 

contas; fixar contribuição mínimados a ser paga pelos sócios; deliberar sobre relatórios, balanço, 

orçamento e plano geral de trabalho” (AMAST, 2007).  

O Conselho de Representantes de Ruas E Comunidades é escolhido pelos respectivos 

moradores e tem como obrigação “encaminhar à Diretoria da Associação os problemas e 

reivindicações das regiões; colaborar com a Associação nas reivindicações e lutos do bairro; 

encaminhar reivindicações aos órgãos públicos; promover atividades culturais e recreativas em 

Santa Teresa” (Ibidem). Os Representantes desse Conselho devem “encaminhar reivindicações 

aos órgãos públicos; comparecer à associação para pedir encaminhamento e registrar 

reivindicações; promover atividades culturais e recreativas em sua região; colaborar com as 

atividades da associação quando for necessário” (Ibidem).  
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A Plenária, que se reúne uma vez por mês, é um órgão consultivo constituído de todos os 

sócios efetivos responsável pelo “intercâmbio de idéias, experiências e sugestões entre sócios, 

Diretoria e Comissões de Trabalho; atualização de informes; indicação de questões a serem 

encaminhadas e a forma do respectivo encaminhamento; consulta sobre casos omissos no 

Estatuto; deliberação sobre as Comissões de Trabalho” (AMAST, 2007). 

A Diretoria, como órgão executivo da Associação, é composta por sete membros efetivos 

e três suplentes: Diretor Presidente, responde pela Associação; Diretor Vice Presidente, substitui 

o Presidente; Diretor Comunitário, supervisiona o trabalho das Comissões; Diretor Secretário, 

supervisiona os serviços administrativos; Diretor 2° Secretário, substitui o Diretor Secretário; 

Diretor Tesoureiro, responsável pelas finanças; Diretor 2º Tesoureiro, substitui o Diretor 

Tesoureiro; Primeiro Suplente; Segundo Suplente e Terceiro Suplente. À Diretoria compete: 

  

Elaborar plano de trabalho com base em reivindicações apresentadas pelos 
Representantes de Ruas, pelas Reuniões Plenárias, pelo Conselho de 
Representantes ou por qualquer associado, além do orçamento para cada 
exercício; executar através de comissões os planos de ação aprovados; consultar 
a Plenária para as decisões do interesse comum; admitir novos sócios; baixar 
normas e instruções e fazer com que sejam cumpridas; exercer todas as demais 
atividades que não sejam explicitamente atribuídas pelo Estatuto a outros 
órgãos, inclusive constituir procuradores para atuar judicialmente em nome da 
Associação; admitir empregados, demiti-los, fixar suas remunerações e 
supervisionar seus serviços (AMAST, 2007).  

 

 A Comissão de Trabalho é criada esporadicamente para cumprir determinadas ações, 

assim que as mesmas forem concluídas a Comissão é desfeita. Ela tem como dever “elaborar os 

planos de ação no âmbito de seus objetivos; executar os referidos planos após sua aprovação por 

órgãos competentes da Associação” (Ibidem). 

 Ao Conselho Fiscal, formado por três sócios efetivos, é atribuído “estudar e emitir parecer 

sobre a escrituração, mediante balancetes anuais que serão submetidos à Assembléia Geral; tomar 

parte das reuniões de Diretoria através de um representante; manter livro de ata próprio” 

(Ibidem). 

 É com essa estrutura que a AMAST promove atividades em prol do bairro de Santa 

Teresa. Nas últimas ações da Associação estão a defesa do bonde e a restauração dos serviços de 

transporte, além da preservação do patrimônio de Santa Teresa, entre eles a APA e o Hotel de 

Santa Teresa, também conhecido como Hotel dos Solteiros. Tudo o que foi citado anteriormente 
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corre o risco de ser privatizado e modificado apesar de serem tombados como patrimônio 

histórico e cultural. De acordo com a própria AMAST: 

 
Não somos contra o progresso e o desenvolvimento, mas entendemos que nosso 
bairro tem peculiaridades que precisam ser respeitadas. Assim, todo progresso 
que respeite nossa história e cultura, bem como o direito dos moradores à 
tranqüilidade, será bem-vindo. Aquele que transgredir esses limites terá a 
oposição séria e responsável de AMAST. (AMAST, 2007). 
 

 Tal justificativa comprova a capacidade de absorção de novas características, que unidas 

aos antigos hábitos, matem o clima renovado e original, só encontrado no bairro. 

  

3.4.2 Rede Cama e Café 

 

A rede Cama e Café, a primeira rede de hospedagem domiciliar em área metropolitana, 

desde o início de suas atividades se preocupou em manter a relação de confiança com os 

moradores. 

 Carlos Magno, um dos sócios do empreendimento, afirmou em entrevista4, que o interesse 

pelo bairro surgiu durante os tempos de escola. Ele e seus sócios, ainda estudantes do Centro 

Educacional Anízio Teixeira - CEAT criaram forte ligação com Santa Teresa. Estimulados pelo 

espírito vanguardista e de resistência, pela disposição de ateliês. por não encontrarem meios de 

hospedagem organizados, optaram pelo local sem muitas dificuldades. 

 Entendendo que as pessoas buscavam o bairro pelo clima diferenciado, assemelhando-se 

com a Europa; pelas características históricas e culturais; e pela localização estratégica, 

proximidade de inúmeros pontos turísticos da cidade; além de não encontrarem meios de 

hospedagem organizados; os sócios encontraram o cenário apropriado para implementarem seus 

projetos.  

 Segundo o Sr. Carlos, o grupo assumiu o risco de iniciar um negócio em Santa Teresa, 

pois considera a associação de moradores bastante ativa, recordando o exemplo em que o bairro 

vetou o projeto Rio Cidade por achar desapropriado para as necessidade dos moradores. Mas, a 

partir do momento em que as propostas de manter a capacidade de carga e controlar impactos 

aparecem junto com o projeto, a população começa a se interessar. E, de fato, existe essa 

                                                 
4 Entrevista concedida a autora  por Carlos Magno, sócio da Rede Cama e Café em 14 de novembro de 2007, 
encontra-se no Anexo A. 
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preocupação por parte do Cama e Café, pois em cada residência possui no máximo três quartos  e 

os moradores são aproveitados no processo, direta ou indiretamente, exercendo função de 

anfitrião ou prestando serviços para as casas. Para ele, a aceitação da empresa vem da 

preocupação com o turismo sustentável, que, ao contrário da imposição, instrui e capacita o 

morador. Para os idealizadores do Cama e Café, a máxima “o que é bom para o turista tem que 

ser bom para o morador” foi fundamental para a aceitação do projeto. Ao invés de optarem por 

hotéis ou pousadas, eles preferiram investir em um sistema que incrementa a economia do bairro, 

instruindo e capacitando os moradores, através de projetos específicos. 

 Um dos projetos, o Santa Teresa Território Turístico Sustentável, em parceria com o 

Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), “com o objetivo de fazer do bairro 

não apenas um lugar bom para se visitar, mas, principalmente, para se viver” (SEBRAE, 2008), 

utilizou a atividade turística como ferramenta para geração de renda e melhoria da qualidade de 

vida da população. Dentre os diversos vetores aplicados, o associativismo visou criar rede de 

empresários locais em busca de representatividade junto ao poder público, terceiro setor e 

iniciativa privada. Os comerciantes se reúnem com freqüência e determinam seus representantes 

para captarem recursos. Essa rede se comunica através de e-mails e fórum.  

 Outro projeto, o Amigos do Trabalho, antes chamado de Banco de Talentos, utiliza mão 

de obra dos profissionais de Santa Teresa para realização dos pequenos serviços solicitados pelos 

anfitriões. A espera pelo serviço é menor e o resultado geralmente melhor.  

O projeto Morrinho, localizado na comunidade Vila Pereira da Silva, começou com os 

hóspedes do Cama e Café sendo levados ao morro e recepcionados pelos meninos da 

comunidade, que construíram uma cidade miniatura com restos de tijolos para criar personagens 

e encenar teatrinho, interagindo com os turistas. Atualmente, Morrinho é uma ONG que conta 

com uma TV independente, além de sua maquete original e as réplicas expostas por todo o 

mundo. 

O Jardins Orgânicos, paralisado por falta de recursos, faz parte do Santa Teresa Território 

Turístico Sustentável e tem como objetivo congregar a qualidade de vida da comunidade com o 

meio ambiente, através do cultivo orgânico de plantas medicinais, ervas aromáticas e temperos 

em residências do bairro. O projeto, iniciado em 2004, contou com cinco casas que forneciam 

grande parte do cultivo para o Centro Municipal de Saúde Eraní Agrícola, que produzia e 

distribuía gratuitamente medicamentos fitoterápicos para a população local. Além da Rede Cama 
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e Café, estão envolvidos no projeto o SEBRAE, a ONG Lunuz e a Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro. 

O Museu Arquitetônico, um folder criado em pareceria com Alfredo Brito, é um roteiro, 

onde os hóspedes acompanhariam as características dos vários períodos arquitetônicos de Santa 

Teresa. Este projeto contou com a participação da ONG Lunuz e SEBRAE. 

Esse conjunto de ações e preocupações geraram um sistema que desmistificou as dúvidas 

que cercam esse tipo de empreendimento. De acordo com o Sr. Carlos Magno, cada vez mais 

pessoas de todo o Brasil está optando por se hospedar nas casas dos anfitriões por serem mais 

econômicas e autênticas.  

 

3.4.3 Associação Iko Poran 

 

 A Associação Iko Poran, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, coligada 

com várias ONGs do mundo inteiro, é uma facilitadora no processo de alocação e alojamento de 

voluntários internacionais. Esses programas de voluntariado, que só funcionam no Rio de Janeiro, 

têm como objetivo “a troca de experiências [...] visando a fortalecer o entendimento cultural e a 

abertura de novos horizontes para os beneficiários” (IKO PORAN, 2007). 

 Os voluntários atuam em projetos desenvolvidos pelas organizações e seus conselhos 

comunitários, atuando no desenvolvimento das comunidades. Os programas capacitam os 

voluntários e comunidades gerando trabalho e renda.   

 Entre três (3) e vinte e quatro (24) semanas, os voluntários agendam a rotina de trabalho 

com as organizações parceiras. Eles ficam hospedados em um apartamento ou em uma casa no 

bairro, em quartos compartilhados. No início do programa, eles são assessorados com 

informações de vários tipos, desde alimentação e transporte como também de entretenimento. 

Caso o voluntário sinta necessidade, existe um convênio com um professor de português que 

atende na casa da associação. 

 Entre as comunidades e projetos atendidos encontramos: 

• Ballet de Santa Teresa: Este é um programa destinado a crianças e adolescentes que 

vivem em áreas de risco social, tendo o voluntário como assistente no processo de ensino 

proporcionando a integração sócio-cultural, através da expressão artística, neste caso a 

dança. 
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• Dança pra Galera: O objetivo deste projeto é desenvolver a auto-estima e oportunidades 

de emprego, dentro da comunidade do Morro dos Prazeres. Neste caso, o voluntário pode 

trabalhar na oficina de dança, dar aula de línguas, ajudar a captar recursos e parceiros. 

• Grupo Equitativa de Permacultura Urbana: O Jardim Orgânico está localizado ao lado do 

Morro dos Prazeres dentro da Floresta da Tijuca. Aos sábados a tarde, as crianças 

participam de algumas atividades no jardim e são ensinadas sobre como conservar o 

meio-ambiente. O grupo conversa sobre as plantas, a temperatura, e sobre o que as plantas 

precisam para crescer. Normalmente as atividades incluem plantar sementes, cozinhar e 

organizar jogos educativos. 

• Morrinho: Aqui o voluntário pode ensinar idiomas, auxiliar as exposições no exterior, 

manter o website do projeto e captar recursos. 

 

3.4.4 Chave Mestra 

 

 Chave Mestra é o nome popular da Associação dos Artistas Visuais de Santa Teresa, uma 

instituição civil sem fins lucrativos. A associação foi criada para legitimar a iniciativa Arte de 

Portas Abertas e garantir a continuidade do projeto. Ela é responsável por organizar abertura de 

oficinas de trabalho de arte e centros de cultura e produzir exposições durante o ano todo em sua 

sede, a Galeria Mauá5. Também trabalha em projetos educativos com alunos de escolas públicas 

do bairro, realiza manifestações artísticas, incentiva o intercâmbio com artistas e instituições 

nacionais e internacionais. 

 Como ao outras associações do bairro, a Chave Mestra também se preocupa com a 

comunidade e, de acordo com suas possibilidades, procura incluí-la em suas ações. Uma dessas 

inclusões é o projeto “Vivência em Ateliê” onde adolescentes são recebidos nos ateliês e junto 

com os artistas aprendem a produzir arte. Atualmente oito ateliês estão ministrando cursos, que 

além de providenciar a vivência ainda promove aulas de história da arte e visitas a espaços 

culturais.   

 

 

                                                 
5 A Galeria recebe o nome da antiga pensão que abrigou artistas e intelectuais estrangeiros fugidos da Segunda 
Guerra Mundial.  
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3.4.5 ONG Viva Santa 

 

 Fundada em 1997, o Viva Santa, associação civil sem fins lucrativos, teve como objetivo 

inicial “promover o desenvolvimento integrado e local de Santa Teresa” (VIVA SANTA, 2007). 

Para alcançar esse objetivo, a ONG elaborou a Agenda XXI de Santa Teresa, “um conjunto de 

diagnóstico e recomendações para o desenvolvimento sustentável, elaborado através de 

planejamento participativo [...] entre 2001 e 2002” (Ibidem, 2007), a primeira em um bairro 

brasileiro. 

O projeto contou com a participação da comunidade, aproximadamente duas mil pessoas, 

através de pesquisas de opinião, seminários e oficinas para a criação de um roteiro dos problemas 

que orientou as políticas públicas. Entre os assuntos discutidos encontraram-se questionamentos 

sobre meio ambiente, saúde, cultura e lazer, segurança e violência, infra-estrutura urbana, 

patrimônio arquitetônico e urbanístico, transporte, emprego, renda e capacitação para o trabalho e 

capital social. Ao final dos levantamentos, representantes dos setores público, privado e da 

sociedade local constituíram o Fórum 21, responsável por garantir ações para beneficiar o futuro 

Sustentável de Santa Teresa. Na figura 10, a seguir, pode ser visto o esquema de construção da 

Agenda 21. 

 
FIGURA 10 – Etapas da Agenda XXI de Santa Teresa 
Fonte: Agenda XXI, 2002 
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As realizações dessa organização ajudaram a mobilizar a comunidade e recuperar a auto-

estima dos moradores. Vários dos projetos mais conhecidos do bairro foram iniciados a partir dos 

trabalhos realizados pela ONG. Dentre eles temos o Festival de Inverno, que durante 16 dias 

transformava as ladeiras do bairro em palco para diversas formas de intervenções artísticas, parou 

de ser realizado por causar inúmeros impactos negativos para o local ; o Cores de Santa Teresa, 

que estimula a reforma e pintura das fachadas dos sobrados; e o mais famoso, Arte de Portas 

Abertas, anteriormente abordado, repassado para Chave Mestra. 

Atualmente, desde 2005, o carro chefe da organização é o Ponto de Cultura Memórias de 

Santa, realizado para recuperar a memória cultural e ambiental do bairro através de atividades 

com os moradores. Esse programa integra um ainda maior, o Pontos de Cultura do Programa 

Memória Viva, do Ministério da Cultura. 

3.4.6 Organização x Cooperação  

 Como apresentado nas seções anteriores, as organizações do bairro têm consciência dos 

seus deveres com a comunidade. O que geralmente é um processo de estimulo, onde o poder 

público cria as condições para as organizações iniciarem seus trabalhos, em Santa Teresa foi 

desenvolvido por essa consciência, como no caso da Associação Chave Mestra. Não notamos a 

presença do governo nas ações do bairro. Mas, essa vocação não é suficiente para alcançar a 

utopia da sustentabilidade. Para tal, são necessários o diálogo e a cooperação entre as 

organizações, ou seja, a elaboração de uma rede de relacionamento interorganizacional. 

  Para Powell  

Em redes as transações não ocorrem por meio de trocas discretas 
tampouco por autorizações administrativas, mas por meio de redes de 
indivíduos ou instituições envolvidas em ações recíprocas, preferenciais e 
de apoio mútuo. [...] Um pressuposto básico dos relacionamentos de redes 
é a mutua dependência das partes em relação aos recursos controlados por 
uma ou outra, e que a associação de recursos gera para todos.[...] 
Complementaridade e acomodação são os pontos centrais de redes de 
produção bem-sucedidas. (POWEL, 1990, apud HALL,2001, p.233) 

  

  No final do capítulo anterior encontramos as classificações desenvolvidas por Hall como 

forma de categorizar os relacionamentos das organizações. No caso do bairro de santa Teresa 
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encontramos no máximo as associações grupais, como exemplo podemos citar a AMAST, 

sempre presente em todas as associações do bairro, em parceria com as outras organizações.  

  Hall (2001, p.240) nos mostra que “a fim de maximizar a contribuição potencial do 

desenvolvimento de redes [...] é essencial que os relacionamentos de rede passem de associações 

duais e grupos de organizações [...] para grupos de ação e redes formais”.  Faz-se necessário uma 

figura centralizadora que possa intermediar esse relacionamento. De preferência um planejador 

ligado a AMAST, como organização central, convergendo as outras para a convivência 

cooperativa.  

3.5 IMAGEM E VISITANTES 

  Por mais organizado que o bairro possa estar, apenas esse fato não o torna merecedor do 

status de original. Santa Teresa mexe com o imaginário das pessoas. E esse imaginário só pode 

ser percebido de acordo com a imagem que o lugar transmite. Por isso, a pesquisa de campo tem 

como objetivo identificar quem interage com Santa Teresa e o que é percebido por eles. 

  De acordo com os gráficos 1, 2, 3 e 4 observamos que os visitantes em sua maioria 

residem no Rio de Janeiro com 62% de entrevistados, 19% são visitantes estrangeiros e os 

nacionais somam 39%. Em sua maioria, 66%, o visitante é do sexo masculino, solteiro com idade 

entre 18 a 24 anos constituindo.  

 

      

 

      

 

         

GRAFICO 1 – Origem dos Entrevistados      GRAFICO 2 – Gênero dos Entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor.        Fonte: Elaborado pelo autor.      
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GRAFICO 3 – Faixa Etária dos Entrevistados    GRAFICO 4 – Estado Civil do Entrevistado 

Fonte: Elaborado pelo autor.      Fonte: Elaborado pelo autor.           

  

  Dentre os entrevistados 38% possui nível superior completo. A maioria é estudante, com 

26%, seguidos dos profissionais liberais com 24%. A renda bruta mensal ultrapassa os 10 salários 

mínimos. É o que nos mostram o s gráficos 5, 6 e 7. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 5 – Grau de Instrução dos Entrevistados  GRAFICO 6 – Ocupação principal do Entrevistado 
Fonte: Elaborado pelo autor.               Fonte: Elaborado pelo autor.  
 
          
 

 

 

 

 

 

                    GRAFICO 7 – Renda Mensal do Entrevistado 

          Fonte: Elaborado pelo autor.         
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 A observação do gráfico 8 permite perceber que dos visitantes entrevistados, apenas 28% 

estavam conhecendo o bairro pela primeira vez; e 42% freqüentam o bairro mais de uma vez por 

ano. Já nos gráficos 9 e 10, a maioria esmagadora, 98% das pessoas, pretende voltar e indicar a 

visita a alguém. Ao visitarem o local 50 % vêm acompanhado de um grupo de amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

  GRAFICO 8 – Frequência com que visitam o local                 GRAFICO 9 – Pretensão de voltar ao bairro 
  Fonte: Elaborado pelo autor.     Fonte: Elaborado pelo autor.                
 

 

 

 

 

 

 

 

        GRAFICO 10 – Pretensão de indicar a visita 
                                                     Fonte: Elaborado pelo autor.           
  

 

Os amigos também são fundamentais na hora de indicar Santa Teresa, pois 28% das 

pessoas tomaram conhecimento do bairro por indicação de amigos/ parentes. O principal motivo 

da visita é o turismo, com 40% das respostas, em seguida a visita de amigos e parentes, com 

26%. Tais dados são apresentados nos gráficos 11 e 12 respectivamente. 
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     GRAFICO 11 – Como o entrevistado descobriu o local  GRAFICO 12 – Principal motivo da visita 

     Fonte: Elaborado pelo autor.      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Por ser um bairro turístico, alguns itens técnicos foram avaliados para medir o grau de 

satisfação e a eficiência dos serviços. Podemos verificar no gráfico 13 que os atrativos foram 

considerados bons, 38% das pessoas, com pouca diferença para o ótimo e o regular. O serviço de 

hospedagem foi pouco utilizado, mas recebeu índice bom de 24% pessoas. A alimentação foi 

considerada boa por 34% entrevistados, o mesmo índice recebido pelo comércio, com 26% dos 

votos.  A vida noturna foi considerada boa por 38% pessoas. As informações turísticas não foram 

percebidas ou utilizadas pela maioria das pessoas, e as que utilizaram avaliaram-na como regular. 

O guia de turismo também não foi muito utilizado. A sinalização turística deixa a desejar, pois 

34% dos entrevistados consideraram-na regular. A hospitalidade do bairro foi a média mais clara 

de toda a pesquisa, recebendo o índice bom de 46% entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

GRAFICO 13 – Avaliação dos Itens na Opinião dos Entrevistados 
Fonte: Elaborado pelo autor.         
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 Na tentativa de reconhecer a imagem de Santa Teresa, algumas características foram 

oferecidas aos participantes, que poderiam concordar ou discordar das proposições em cinco 

níveis diferentes, como segue na figura 11.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 11 – Santa Teresa é... 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Para 32% dos entrevistados, Santa teresa não é apenas um bairro do Rio de Janeiro. 

Dentre os entrevistados, 42% concordam que o local é diferente e charmoso; 36% discordam que 

o bairro é apenas de artistas e boemios; 44% associam o bairro ao bondinho; 34% acreditam que 

o bairro é feito para os turistas; 30% associam o local a cidades do interior; 40% concordam que 

Santa Teresa dispõe de várias manifestações culturais; 34% entendem que o bairro tem problemas 

de violência e favelização; 34% reconhecem as belezas naturais do bairro; 42% não veem o 

bairro como antiquado; 48% admitem que os moradores são receptivos. 

  Para captar a essência do bairro no imaginário dos entrevistados, utilizamos uma questão 

aberta , solicitando a definição do bairro em apenas uma palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FIGURA 12 – Termos definidores de Santa Teresa 

                 Fonte: Elaborado pelo autor 
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  Com a maioria das respostas, 16%, Santa Teresa é definida como um lugar de cultura. Em 

seguida seguem as definições arte, aconchegante e charme, 10% cada. Depois encontramos única 

e diferente, ambas com 6% das respostas. História, beleza e interessante alcançaram 4% das 

respostas. Pudemos observar através de tais respostas que, para as pessoas que visitam o bairro de 

Santa Teresa, o lugar transparece a imagem cultural e artística, onde os visitantes se sentem bem 

recebidos, em lugar único e diferente, mas especial.    
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como foi apresentado ao longo do trabalho, o turismo vem evoluindo de acordo com o 

desenvolvimento do homem. Ele passou de mero deslocamento motivado por necessidades 

primárias à atividade organizada. No século XX foi reconhecido como grande atividade. Com a 

Revolução Industrial, através do desenvolvimento das novas tecnologias, se expande e se 

organiza. Após a Segunda Grande Guerra, em conseqüência da reestruturação das sociedades que 

buscam o bem-estar, cresce com turismo de massa. Com o fim da guerra Fria, a globalização e a 

aldeia global, a atividade ganha um mundo sem fronteiras. Nos seus momentos atuais, as 

características consumistas que o turismo moderno adquiriu foram bastante criticadas, pois 

alguns impactos gerados foram letais para determinadas localidades. Os interesses do capital 

impuseram a idéia da troca cultural e justificaram a intervenção nas características originais dos 

destinos turísticos. A competição global acabou por tornar os espaços homogêneos. 

 Por ironia, as populações criam movimentos para manter a sua identidade. Surge uma 

nova consciência sustentável, que buscam uma forma de valorizar os aspectos peculiares dos 

lugares. A identidade é a forma de reconhecimento, de pertencimento.  

A construção de identidade necessita de alguns fatores: da cultura, que regula os valores 

da sociedade; da história, narrativa dos feitos dessa sociedade; do patrimônio, materialização da 

cultura; do ambiente natural, base onde o homem exerce suas interações. Mas é importante 

observar que estes fatores podem sofrer mudanças com o tempo. O que impede a alienação e o 

esquecimento é a memória, que conecta o passado com o presente. 

Tais fatores podem ser aplicados ao meio físico, pois são nos lugares que estão 

concentradas as intervenções humanas, pois as pessoas criam vínculos nos espaços, gerando o 

cotidiano. Depois de algum tempo, a sociedade deixa sua característica marcada no lugar, dando 

a ele personalidade. 

A partir do momento que esta personalidade vira produto a ser consumido, e estimula a 

produção de espaços descontínuos e estereotipados que segregam os moradores locais e os 

turistas, a atividade percebe que não colherá benefícios nesta situação.  
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 Como um dos caminhos para equilibrar as intervenções da atividade no lugar, 

envolvendo vários segmentos da sociedade, o planejamento turístico passa a ser ferramenta 

indispensável na atuação dos profissionais de turismo. Esse planejamento se torna ainda mais 

eficiente com a interação da comunidade no processo, pois a torna parte da tomada de decisões 

necessárias para a realidade local. Essa inclusão é importante para a atividade porque promove 

sua aceitação junto à comunidade, que a mantém de forma harmoniosa e duradoura. 

 O bairro de Santa Teresa sempre possuiu uma imagem de força e resistência baseada no 

bem estar de seus moradores, desde sua fundação, com Jacinta e seu abrigo aos devotos de Santa 

Teresa de Jesus, passando pelos acolhidos das reformas de Pereira Passos, e fugitivos da Segunda 

Guerra Mundial.  Atualmente conta com a integração da população das áreas carentes em ações 

sociais espalhadas pelo bairro. 

 Com o desenrolar do trabalho pôde-se comprovar que a identidade local é legitimada, pois 

organização do bairro, as pessoas e as instituições do bairro mantém conservadas a cultura e 

história do bairro, a natureza e o patrimônio que permanecem presentes no cotidiano de cada um 

e a memória, que mantém até hoje no bairro o ar de outrora, junto com o bondinho. 

 Ao realizar o inventário, foi possível identificar o patrimônio natural e cultural presentes 

no lugar. Fomos capazes de perceber que o bairro apresenta uma estrutura turística significativa, 

já que sua principal atividade econômica é o turismo. O bairro conta com atrativos arquitetônicos, 

centros culturais, além de um calendário de eventos, que vincula a sua imagem por toda a cidade 

do Rio de Janeiro. Os equipamentos turísticos também foram apontados, como: os meios de 

hospedagem e restaurantes. 

 O trabalho pode responder o questionamento inicial, revelando a integração das 

organizações e associações do bairro junto à população nos processos de tomada de decisão, o 

incentivo a preservação dos bens matérias e imateriais, e a forma com que os serviços 

interligados ao turismo são oferecidos. 

 Outro ponto observado na pesquisa foi a consciência sustentável que vem sendo 

trabalhada junto à população. Ao entender que esse processo contribui para a democracia e 

desenvolvimento socioeconômico e cultural, diversas organizações, geradas de forma espontânea, 

se preocupam em desenvolver projetos de inclusão, com objetivo principal de capacitar a mão-

de-obra local. Tais projetos são tão bem recebidos que estimulam pessoas de fora do lugar a 

participarem de alguma forma, seja contribuindo financeiramente, ou participando diretamente 
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como voluntários, trocando experiências e conhecimento nessa empreitada. Alguns projetos já 

contam com o apoio de organizações de renome, como SEBRAE; outros com a integração das 

ações por toda a cidade. Outras apenas se estabeleceram para trazer melhorias para o bairro e 

nisso são bastante eficientes. 

 A recomendação feita para o aproveitamento mais abrangente de tais contribuições é a 

maior integração desses atores sociais que, apesar de trabalharem bastante para o 

desenvolvimento do lugar, ainda se encontram desarticulados em redes distintas. Desta maneira, 

com a conseqüente união de “forças” em redes, o poder de ação do bairro, e eficiência do mesmo, 

patamares ainda mais elevados podem ser alcançados, aumentando assim o número benefícios e 

beneficiários, complementando a identidade do Bairro de Santa Teresa. 

Por fim, a pesquisa de campo vem reconhecer os esforços dos atores sociais de Santa 

Teresa, ao perceber a forma com que o bairro é observado por seus visitantes. Ao analisarmos o 

perfil desse visitante, encontramos um número expressivo de cariocas, jovens universitários de 

classe media-alta que costumam sempre freqüentar o lugar em busca de lazer, o que contraria a 

idéia de lugar antiquado. Através da pesquisa, nota-se também que o bairro é altamente 

recomendável por amigos e parentes. Ao analisarem a estrutura do bairro, os atrativos e serviços 

de apoio ao turismo foram classificados como bons, exceto sinalização turística que é ineficiente 

e os serviços de guia e informações turísticas, que quase não foram utilizados. 

No imaginário dos visitantes Santa Teresa não é apenas mais um bairro do Rio de Janeiro, 

é um local charmoso, com belezas naturais e cheio de manifestações culturais. O patrimônio é 

conservado e os moradores são receptivos. Apresenta problemas de violência e favelização, mas 

que ainda parece cidade do interior. Não é apenas o bairro dos artistas e boêmios, e sim, dos 

turistas, do bondinho e de todos que forem visitar. 

Ao serem questionados a definir o bairro de Santa Teresa com um só palavra 

encontramos: cultura e arte, que são mantidas nos centros culturais e ateliês; o aconchego, 

naturalmente oferecido pelos moradores e anfitriões; o inusitado,  conseqüência da interação de 

todos no cotidiano do bairro. Através dessas palavras encontram-se as principais razões que 

levam as pessoas a buscarem o bairro. Esses são os verdadeiros atrativos, são a forma de 

reconhecimento do bairro. E o que é o reconhecimento, senão a própria identidade? 
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APÊNDICE A 

ENTREVISTA COM CARLOS MAGNO, SÓCIO DO CAMA E CAFÉ – 14/11/2007 
 
 
Rachel: Por que vocês escolheram o bairro de Santa Teresa? 
 
Carlos: Primeiro, porque os seis sócios estudaram no CEAT, aquele castelo perto do Corpo de 
Bombeiros. Desde 1993 nós mantemos uma ligação com o bairro, por ser um bairro de 
vanguarda, de resistência, com perfil bastante alternativo, arquitetura bastante eclética, pelo 
próprio bonde que circula pelo bairro, centenas de ateliês, dezenas de museus e centros culturais.  

Santa Teresa é como se fosse uma cidade de interior em plena cidade grande. O fato de 
nós termos estudado aqui, com certeza, ajudou na hora de criarmos um ramo de negócios, de 
desenvolver um “cama e café”, pois o bairro inspira certo cuidado por ser um local super 
peculiar. Você percebe que muita gente se interessa por se hospedar em Santa Teresa, mas antes 
do “cama e café” não existia nenhum meio de hospedagem6. Na verdade, a pessoa ficava na casa 
de um amigo, alguma indicação, uma pensão improvisada, mas não havia uma rede integrada de 
hospedagem domiciliar.  

Nós observamos que muita gente vinha de “mala e cuia”, mas não tinha endereço certo, 
indo procurar num barzinho, num restaurante anúncios na cortiça, que diziam: “aluga-se quarto, 
procura-se alguém para dividir casa”. As pessoas vinham indicadas por outras, mas não havia 
uma moldura que regesse essa atividade, os hóspedes não sabiam o que iriam encontrar, quanto 
custaria, como iriam pagar, quais seriam os serviços inclusos, se receberiam uma chave, se 
haveria alguém 24 horas para abrir a porta. (Rachel: - É um lugar hospitaleiro então, mas não era 
uma coisa organizada).  

Percebíamos que, muita gente procurava Santa Teresa pelo bucolismo, seu clima mais 
ameno, mais arejado, não sendo tão quente como Botafogo, Copacabana, Tijuca. Isso explica até 
mesmo a ida dos portugueses para Petrópolis, Teresópolis, nos tempos da independência. Eles 
gostariam de um clima mais parecido com o da Europa, e não estavam acostumados com esse 
calor todo, daí, Santa Teresa, por estar no alto de uma colina onde sente-se uma brisa 
diferenciada; aquele vento no cabelo.  

O bairro apresenta características bastante peculiares, até porque fica no alto de uma 
colina, é um recanto histórico e cultural da cidade e ainda com a vantagem de estar próximo do 
Sambódromo, do Maracanã, do Centro da Cidade, do Parque do Flamengo, de Niterói, do 
Corcovado, do Pão de Açúcar, das praias, da floresta da Tijuca. Parando para pensar, é uma 
localização extremamente estratégica.  

Hoje existe o metrô integração, onde você pega o ônibus e em dez minutos está na estação 
do Metrô e de lá pode ir para qualquer lugar.  

O turista que busca esse tipo de hospedagem domiciliar quer descobrir com as próprias 
mãos, desbravar os horizontes e na maioria das vezes, quer pegar transportes, aprender passo a 
passo, sozinho. Nós, aqui na Central de Reservas, procuramos dar as recomendações em relação a 
transportes, o que evitar, programação cultural, o que está acontecendo, enfim, dar todas as 

                                                 
6 Os meios de hospedagem existiam, mas em número inexpressivo. Um exemplo é o Hotel Bela Vista, que existe a 
quase   século.  
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informações dos arredores, para que o turista possa se sentir como um local, parte da comunidade 
por um tempo.  

Então a gente pode na verdade fazer uma síntese do porque de Santa Teresa, até porque 
foi uma iniciativa um pouco ousada começar o “cama café” num bairro em que a associação de 
moradores tem uma voz super ativa. Para se ter uma idéia, o único bairro que vetou o projeto Rio 
Cidade foi Santa Teresa, por que o projeto original tratava-se de vários estacionamentos 
subterrâneos onde os moradores pensaram que as pessoas viriam da Barra, estacionariam os 
carros aqui e desceriam de bonde até o Centro. Então iria gerar um caos, um colapso no transito e 
através de um abaixo assinado da Associação de Moradores, eles conseguiram vetar. Como 
vários bairros queriam esse projeto, o Prefeito César Maia decidiu excluir Santa Teresa e dar 
continuidade em outros bairros. 
 
 
Rachel: Qual a reação dos moradores quando vocês propuseram essa idéia do “Cama e café”? 
 
Entrevistado: A princípio a grande maioria, achou uma idéia interessante, porque nós temos uma 
preocupação com a capacidade de carga do bairro e do controle de impactos. Para que a gente 
possa continuar essa atividade pelas relações vindouras e em relação ao manejo de visitação, nós 
sempre deixamos claro que não queríamos aquele ônibus cheio de japoneses que viriam só para 
tirar fotos. Nós na verdade estaríamos trabalhando com residências, onde acoplaríamos no 
máximo três quartos por casa, com dez hospedes por unidade o que é padronizado até hoje. Então 
houve esse carinho em relação ao “Cama café”, até porque, se você está gerando mão de obra, 
incrementando a economia do bairro, dando oportunidade aos moradores, automaticamente nós 
estamos gerando empregos diretos e indiretos, por exemplo: o anfitrião que precisa contratar uma 
empregada para ajudar no café da manhã e limpar a casa, e de repente está precisando fazer uma 
copia da chave e vai ao chaveiro, está precisando fazer a reforma da fachada, procura um 
pedreiro daqui, se de repente escangalha o chuveiro e não tem água fria de manhã eles vão acaba 
contratando profissionais daqui da região. 
 
Rachel: E essa consciência já vinha da parte deles ou vocês trouxeram também? 
 
Entrevistado: A gente meio que trouxe, mostrou que quem vem pro “Cama e Café”, são dois 
casais, um trio de amigas, um público bem salpicado. A gente dificilmente trabalha com um 
publico com mais de dez pessoas e de repente pode ser que venham quinze, vinte, aí a gente 
coloca em duas casas, mas desde o inicio do projeto, a gente fez questão de enfatizar a 
preocupação com o turismo sustentável, o que é bom pro turista tem que ser bom pro morador e 
vice versa.  Então é lógico que hoje em dia tem algumas iniciativas, como o Hotel Santa Teresa, 
que está sendo reformado. Vão abrir um hotel cinco estrelas... Esses hotéis chiques, hotéis de 
luxo, que pouco se preocupam com a integração da comunidade  
(Rachel: que já ta causando polemica a própria associação já criou alguns protestos...). A gente 
está tentando buscar um instrumento de unificação, mas que deixe bem claro que o “Cama café” 
é outro seguimento. A gente criou uma hospedagem domiciliar no Brasil que tem algumas regras 
que vão ser seguidas, diferentemente desses hotéis de luxo, que é o capitalismo selvagem falando 
mais alto, “nego” oferecendo dinheiro e às vezes até contratam profissionais da comunidade, mas 
é uma coisa mais para fazer fachada. Isso explica o porquê do “Cama e Café” ser bem aceito, ao 
invés de você ter que construir, como no caso de hotéis e pousadas. Você vai instruir, você vai 
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dar capacitação e treinamento aos moradores, para que eles se sintam mais a vontade, mais 
profissionais na hora de realizar esses serviços. 
Rachel: Vocês criaram aqui em Santa Teresa uma rede de associações. Já existia algum esboço 
de organização ou vocês trouxeram essa organização aqui pro bairro (Associação de Moradores, 
Organização dos Bares e Restaurantes...)? 
 
Entrevistado: A rede empresarial foi a gente que criou. Na verdade um dos projetos que a gente 
trouxe para Santa Teresa foi a parceria com o SEBRAE, o projeto Santa Teresa território turístico 
sustentável, onde nós buscávamos basicamente aplicar quatro vetores: primeiramente a 
recivilização e o envolvimento da comunidade local; o aumento de uma oferta turística 
apropriada; a criação de um plano de marketing turístico; e um controle de impacto e capacidade 
de carga do bairro. 

Na verdade dentro desse leque, nós tínhamos uma pauta sobre associativismo, onde  
buscávamos criar uma rede de empresários locais que pudessem ter uma voz publica, uma 
representatividade maior junto com o poder público, o terceiro setor e a iniciativa privada e então 
foi criada a rede empresarial de Santa Teresa, onde bares, restaurantes, lojinhas de artesanato 
eram na verdade uma rede empresarial de empresários de Santa Teresa. 

 
Rachel: Então num único grupo, todos esses segmentos empresariais teriam um representante? 
 
Entrevistado: Os comerciantes se reuniam com certa freqüência, e certa pessoa ficava 
responsável por representar a rede empresarial lá fora, para buscar patrocínio, captar recursos. 
 
Rachel: Como essa rede funciona como vocês se comunicam com esses empresários? 
 
Entrevistado: Na verdade existe hoje um canal de e-mails da rede empresarial para basicamente 
a comunicação se dar através deles ou de fóruns. 
 
Rachel: E vocês têm um calendário esporádico de encontros ou só se encontram quando criam 
essa necessidade de se encontrar? 
 
Entrevistado: Não, só quando criamos essa necessidade de nos encontrarmos. 
 
Rachel: E essa comunicação funcionou bem? Vocês conseguem estar sempre em contato? 
 
Entrevistado: Não tem muito problema não.  No máximo é um não conseguir falar com o outro.  
Quando alguém não participa de uma reunião, procura se integrar através de  ligação com outro 
participante da rede. 
 
 
Rachel: Quais projetos que o “Cama e café” está envolvido aqui no bairro? 
 
Entrevistado: O “Cama e Café criou uma parceria” com o morrinho, onde nós enviamos 
hospedes para conhecer o outro lado da favela.  Na verdade, essa iniciativa dos meninos da favela 
em montar uma cidade miniatura com peças do brinquedo Lego, gigantesca por sinal, onde eles 
fazem um teatrinho de encenação, criando personagens para manter essa integração. 
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Existe um projeto que ainda não está em andamento que se chama Jardins Orgânicos, 
onde casas com uma área física adequada podiam crescer com produtos orgânicos e parte dessa 
produção iria justamente para o centro de saúde aqui do bairro 
e atenderia um total de 400 pessoas por mês, sendo que uma parte iria para o anfitrião, outra parte 
iria para o projeto e a terceira parte iria para comunidade. 

Além desse temos o museu arquitetônico, que na verdade é criação em parceria com o 
Alfredo Brito, um morador do bairro, com roteiro onde os hospedes poderiam acompanhar as 
características mais marcantes de Santa Teresa, de cada época, de cada período arquitetônico, 
colonial, gótico, romântico e isso aconteceria mais ou menos por musica.  
 Outro projeto que anteriormente se chamava Banco de Talentos, hoje é chamado de 
Amigos do Trabalho, composto por profissionais aqui de Santa Teresa, moradores das 
comunidades.  Aquela afirmação que pintou chaveiro, empregada, engraxate no caso de algum 
anfitrião precisar de serviços, os contratados seriam pessoas da localidade, pois chegariam mais 
rápidos, os gastos com deslocamentos seriam menores e os serviços mais eficientes. 
 
Rachel: Todos esses projetos que você citou estão em andamento? 
 
Entrevistado: Os Jardins Orgânicos parou por falta de recursos.  O Roteiro Arquitetônico é um 
livreto que lançamos e hoje existe a necessidade da tradução para o Inglês.  Atualmente o mais 
atuante é o projeto do Morrinho que tem uma participação ativa do “Cama e Café” e dos Amigos 
do Trabalho. 
 
Rachel: A principio esses são os enfoques do momento? 
 
Entrevistado: Isso mesmo. 
 
Rachel: Algum anfitrião de vocês já tinha o habito de alugar as casa? 
 
Entrevistado: Na verdade dois ou três já alugavam, mas o problema é que o “Cama café” 
apareceu pra cuidar da parte chata, da parte burocrática, que é cobrar do hóspede.  É super 
constrangedor para o anfitrião cobrar por que não sabe o momento, não sabe como começar essa 
questão e ficava sempre essa lacuna de: “que chato, eles tem que ir embora amanha e não 
pagaram ainda”.  Então o “Cama e Café” nasceu para emoldurar essa atividade e desburocratizar 
a parte do pagamento, assumindo essa responsabilidade. Se a pessoa pagar com cartão clonado, 
cheque sem fundos, nota falsa, o “Cama café” tira esse peso de cobrar, porque a parte chata é a 
parte do dinheiro. 
 Já está acontecendo uma relação de cumplicidade e respeito, pois surgem alguns 
questionamentos do tipo “Como estou pagando esse absurdo?” ou “Fomos a vários lugares, lhe 
apresentei minha irmã, rolou um caso entre vocês e ainda quer me cobrar?” 
O “Cama e Café” surgiu como uma solução para diminuir esses problemas e também como um 
farol para as pessoas que por mais soubesses receber, precisavam se reciclar em relação a novas 
técnicas, como governantas, pois precisariam saber que anualmente tem que trocar a posição do 
colchão quatro vezes, quando servir uma geléia de ameixa ou de jabuticaba para não inibir o 
apetite do hospede, colocar flores sobre a mesa, um bombom na cama, um suquinho de boas 
vindas, pois tudo isso são detalhes que fazem toda uma diferença.  Nesse sentido, é sempre bom 
fazer parte de uma organização que cuida do treinamento e capacitação dos donos das casas. 
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Rachel: Sobre a marca de vocês, o símbolo da casa com o café. Ele é de vocês? É registrado? 
Porque na verdade existem outras variantes no sistema, como vocês lidam com isso? Tem algum 
problema em dividir o nome? 
 
Entrevistado: Na verdade foi uma surpresa para todos nós.  Um ano depois de termos criado o 
nome, descobrimos que um respeitado autor, na área rural do Espírito Santo, criou um sistema 
semelhante.  Apesar de não ter dado certo por não possuírem demanda, a rede criada era bem 
menor e com o mesmo nome. 
 Atualmente o “Cama e Café” é a primeira rede de hospedagem domiciliar em área 
metropolitana, quer isso dizer que obtivemos êxito, graças a Deus.  No princípio foi bastante 
difícil, muitas pessoas não conheciam o sistema, mas pouco a pouco as pessoas foram fazendo o 
“boca a boca” e eles mesmos conseguiram desmistificar a idéia de que seria perigoso hospedar-se 
na casa de uma pessoa desconhecida e cada vez mais pessoas estão recebendo hospedes de Minas 
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Brasília e demais regiões, mostrando que a hospedagem 
domiciliar além de ser mais econômica, é uma maneira muito mais autêntica de se conhecer a 
cultura local, pois você pode mergulhar nos hábitos, costumes, tradições e curiosidades do local 
visitado. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Questionário Visitante                      nº_____         Dia:___/___/2007 
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APÊNDICE D – ATELIES DE SANTA TERESA 

 

ARTISTAS ENDEREÇO ARTE 

Alberto Kaplan Rua do Paraíso 7 pintura (óleo sobre tela) 

Alcir Dias Rua Prefeito joão Felipe 537 pintura (óleo sobre tela) 

Alexandre Alves Rua Francisco Muratori 38/ 102 
pintura/ gravura (acrílica mista sobre 
tela) 

Alex Pitanga Rua Francisco Muratori 120/ 103 
pintura (colagem e pintura acrílica 
sobre compensado) 

Almir Soares Rua Joaquim Murtinho 786/ s401 
assemblage (verniz, pirógrafo sobre 
caixote) 

Ana Prado Rua Almirante Alexandrino 1740/ s201 
pintura (acrílica, aquarela, fio de cobre, 
papel) 

Anauê Tupan Rua Almirante Alexandrino 1293 design em madeira/ vitral e vidro-fusão 

Andrea Canto Rua Almirante Alexandrino 2829/ 101 pintura (acrílica sobre tela) 

Annie Thi Rua Francisco Muratori38/ 102 pintura/ objeto 

Arthur Carvalho Arnold Rua Triunfo 18 pintura/ escultura (óleo sobre tela) 

Carlos Antunes Rua Áurea 118 
pintura/ escultura/ instalação 
(compensado) 

Carlos Miranda Rua do Oriente 444 design de móveis 

Célia Schiavo Rua Santa Cristina 53 
papel artesanal/ pintura/ composição/ 
relevo 

Christiane de Souza Porto Rua Aarão Reis 87 cerâmica 

Constança da Assunção Rua Almirante Alexandrino 2875/ 202 origami 

Cris Moretti Rua Almirante alexandrino 3170 c/ 5 escultura com ferro 

Cristina Felicio dos Santos Rua Visconde de Paranaguá 71 pintura/ barrogravura 

Delfina Renck Reis Travessa do Oriente 16 b pintura/ escultura (acrílica sobre tela) 

Dony Gonçalves Rua Hermenegildo de Barros 163 cerâmica/ desenho 

Edson Silveira Rua Francisco Muratori 38/ 102 pintura/ gravura/ cerâmica 

Eraldo Motta Travessa Santos Lima casa 3/ 102 pintura sobre relevo 

Favoretto Rua Murtinho Nobre 75 pintura/ desenho 

Flavio Papi Rua Santo Alfredo 40 maquete 

Frank Schaeffer Rua Monte Alegre 356/ 303 pintura 

Getúlio Damado Rua Leopoldo Fróes 15 objeto/ escultura 

Helcio Barros Rua almirante Alexandrino 306/ 107 pintura/ desenho 

Helena Souto Rua Teresina 14 cerâmica 

Jemile Diban Rua Almirante Alexandrino 1458 pintura/ desenho/ escultura 

José Geraldo Furtado Rua Hermenegildo de Barros 163 
instalação (filtros coloridos, difusor e 
luz) 

José Luiz Ribeiro Travessa Fluminense 14 escultura (resina patinada) 

Júlio Castro Travesa do Oriente 16 A desenho/ gravura 

Liliane Braga Ladeira do Castro 205 c/ 4 
objeto (laminado de cerejeiras e 
carvão) 
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Lucas Reis Rua Teresópolis 62 pintura (óleo sobre tela) 

Lucia Vignoli Ladeira do Castro 205 c/ 4 pintura/ desenho 

Luis Trimano Rua Progresso 40 desenho (nanquim) 

Luiz Fernando Rua Dr. Júlio Otoni 260 fotografia 

Malu Santiago Rua Almirante Alexandrino 306/ 101 pintura (acrílica sobre tela) 

Marcilio Barroco Rua Eduardo Santos 161/ 102 máscara/ escultura 

Marcius Tristão Rua Paula Matos 46 escultura (cobre e vidro) 

Maria Glória Marinho Rua Murtinho Nobre 66 
pintura/ aquarela sobre papel e seda 
pura 

Maria Lídia Magliani Travessa do Oriente 16 a pintura/ desenho (acrílica sobre papel) 

Maria Regina Toledo Piza Ladeira do Castro 209 pintura (acrílica sobre tela) 

Maria Verônica Martins Rua Monte Alegre 356/ 303 aquarela/ guache/ acrílica 

Mario Barata Rua almirate Alexandrino 3170 c/5 desenho/ escultura 

Mirella Rosner Travessa do Oriente 16ª artista politécnica 

Natalia Gerschcovich Rua Almirante Alexandrino 1293 vitral/ vdro-fusão 

Nena Balthar Ladeira do Castro 205 c/ 4 
desenho / instlação (grafite, borracha e 
fita crepe) 

Paula Erber Rua Aarão Reis 151/ 202 Gravura 

Paulo Alcântara Travessa Santos Lima casa 3/ 102 instalação/ escultura/ pintura/ máscaras 

Paulo Rubens Rua Áurea 117 c/ 2 fotografia 

Pedro Echavarren Rua Santo Alfredo 15 desenho/ pintura/ escultura 

Pedro Grapiúna Rua Almirante Alexandrino 54 b c/ 5 escultura (ferro reciclado) 

Regina Marconi Rua Paschoal Carlos Magno 90 pintura/ fotoaquarela 

Renan Cepeda Rua Monte Alegre 470 fotografia 

Roberto Barciela Ladeira do Castro 205 c/ 5 
pintura (óleo, pigento, acrílico sobre 
tela) 

Ronaldo Miranda Rua Progresso 81/ s201 pintura/ serigrafia 

Rosy Chaignon Rua Almirante Alexandrino 306/ 107 pintura (sobre cartão) 

Rute Casoy Rua Miguel de Paiva 603  painéis em tecido 

Sandra Portto Rua Paula Matos 144/ 202 objeto/ gravura/ pintura 

Santi Montsalvatge Rua Fonseca Guimarães 29 fotografia 

Sergio Amadei Rua Progresso 103/ 101 design (policromia temporal) 

Sergio Bopp Rua Almirante Alexandrino 1458/ 201 Pintura 

Sérgio Pell Rua Dr. Júlio Otoni 260 pintura/ objeto (composição) 

Shannon Wood Rua Monte Alegre 155/ s201 pintura (acrílica sobre tela) 

Thelma Innecco Rua Paschoal Carlos Magno 19 c/ 1 escultura (terracota) 

Valter de Gaudio Rua Joaquim Murtinho 616/ s201 pintura/ fotografia 

Wanderley Figueiredo Rua do Oriente 5/ 202 design (madeira, cola, serragem, papel 

Zé Andrade Rua Leopoldo Fróes 83 a escultura 
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APÊNDICE E – TABULAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 

 

 (UF/PAIS) 
TOTAL DE 

RESPOSTAS 

 

PORCENTAGEM 

ARGENTINA 2 4% 

BAHIA 2 4% 

CEARÁ 1 2% 

EUA 2 4% 

INGLATERRA 2 4% 

ITÁLIA 1 2% 

MINAS GERAIS 2 4% 

PERNAMBUCO 1 2% 

PORTUGAL 3 6% 

RIO DE JANEIRO 31 62% 

SÃO PAULO 3 6% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 50 100% 

   
LOCAL DE ORIGEM DOS VISITANTES 

 

 

 

  

TOTAL DE 

RESPOSTAS PORCENTAGEM 

TURISTA INTERNACIONAL 10 19% 

TURISTA NACIONAL 9 39% 

VISITANTE (MUNICIPAL) 31 42% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 50 100% 

   
CLASSIFICAÇÃO DOS VISITANTES 

 

 

 

 

  
TOTAL DE 

RESPOSTAS PORCENTAGEM 

MASCULINO 33 66% 

FEMININO 17 34% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 
50 100% 

   
 SEXO DO ENTREVISTADO 
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TOTAL DE 

RESPOSTAS PORCENTAGEM 

18 À 24 ANOS 20 40% 

25 À 39 ANOS 16 32% 

40 À 59 ANOS 12 24% 

ACIMA DE 60 ANOS 2 4% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 50 100% 

 

FAIXA ETÁRIA DO ENTREVISTADO 

 

 

 

  
TOTAL DE 

RESPOSTAS PORCENTAGEM 

SOLTEIRO 23 46% 

CASADO 17 34% 

VIUVO 2 4% 

OUTROS 8 16% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 
50 100% 

 

ESTADO CIVIL DO ENTREVISTADO 

 

 

 

  
TOTAL DE 

RESPOSTAS PORCENTAGEM 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO 0 0% 

FUNDAMENTAL COMPLETO 1 2% 

MÉDIO INCOMPLETO 3 6% 

MÉDIO COMPLETO 9 18% 

SUPERIOR INCOMPLETO 13 26% 

SUPERIOR COMPLETO 19 38% 

PÓS/MESTRADO/DOUTORADO 5 10% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 50 100% 

 

GRAU DE INSTRUÇÃO DO ENTREVISTADO 
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TOTAL DE 

RESPOSTAS 

PORCENTAGEM 

DO LAR 2 4% 
ESTUDANTE 13 26% 
APOSENTADO 2 4% 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO 3 6% 
EMPREGADO DE EMPRESA 
PRIVADA 

11 22% 

AUTÔNOMO/ PROFISSIONAL 
LIBERAL 

12 24% 

EMPRESÁRIO 6 12% 
DESEMPREGADO 0 0% 
OUTRA 1 2% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 50 100% 

   
OCUPAÇÃO PRINCIPAL DO ENTREVISTADO 

 

 

 

  

  
TOTAL DE 

RESPOSTAS PORCENTAGEM

até 1 salário mínimo 2 4% 

de 1 a 5 salários mínimos 13 26% 

de 6 a 10 salários mínimos 15 30% 

mais de 10 salários mínimos  18 36% 

não respondeu/ não sabe 2 4% 

TOTAL DE ENTEVISTADOS 
50 100% 

 

RENDA MENSAL FAMILIAR DO ENTREVISTADO 

 

 

 

  
TOTAL DE 

RESPOSTAS PORCENTAGEM 

1º vez  14 28% 

1 vez por ano 5 10% 

mais de uma vez 21 42% 

não tem freqüência 10 20% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 
50 100% 

 

FREQUÊNCIA COM QUE O ENTREVISTADO VISITA O LOCAL 
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TOTAL DE 

RESPOSTAS 

 

PORCENTAGEM 

SÓ 14 22% 

EM GRUPO 25 50% 

COM FAMILÍA 11 28% 
TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 50 100% 

 

COM QUEM O ENTREVISTADO VIAJA 

 

 

 

 

 

  
TOTAL DE 

RESPOSTAS PORCENTAGEM 

TURISMO/ PASSEIO 20 40% 

NEGÓCIOS/ TRABALHO 6 12% 

EVENTOS 7 14% 

AMIGOS/ PARENTES 13 26% 

ESTUDOS 4 8% 

OUTROS 0 0% 
TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 50 100% 

 

PRINCIPAL MOTIVO DA VISITA 

 

 

 

 

 

  
TOTAL DE 

RESPOSTAS PORCENTAGEM 

Propaganda/ publicidade 3 6% 

Indicação de amigos/ parentes 28 56% 

Agências de viagens 0 0% 

Outros 19 38% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 50 100% 

 

COMO O ENTREVISTADO CONHECEU O LOCAL 
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  ÓTIMO BOM REGULAR RUIM NS/NR TOTAL 

ATRATIVOS 15 / 30% 19 / 38% 16 / 32% 0 0 50 / 100% 

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM 5 / 10% 12 / 24% 7 / 14% 3 / 6% 23 / 46% 50 / 100% 

ALIMENTAÇÃO 13 / 26% 17 / 34% 12 / 24% 0 8 / 16% 50 / 100% 

COMÉRCIO 11 / 22% 13 / 26% 10 / 20% 8 / 16% 8 / 16% 50 / 100% 

VIDA NOTURNA 9 / 18% 19 / 38% 9 / 18% 7 / 14% 6 / 12% 50 / 100% 

INFORMAÇÃO TURÍSTICA 1 /2% 9 / 18% 12 / 24% 10 / 20% 18 / 36% 50 / 100% 

GUIA DE TURISMO 2 / 4% 10 / 20% 11 / 22% 8 / 16% 19 / 38% 50 / 100% 

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 0 9 / 18% 17 / 34% 11 / 22% 13 / 26% 50 / 100% 

HOSPITALIDADE DO BAIRRO 12 / 24% 23 / 46% 6 / 12% 4 / 8% 5 / 10% 50 / 100% 
 

AVALIAÇÃO DE ITENS DE ACORDO COM OS ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

  
TOTAL DE 

RESPOSTAS PORCENTAGEM 

SIM 49 98% 

NÃO 1 2% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 
50 100% 

 

ENTREVISTADO PRETENDE VOLTAR 

 

 

 

  
TOTAL DE 

RESPOSTAS PORCENTAGEM 

SIM 49 2% 

NÃO 1 98% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 
50 100% 

 

ENTRAVISTADO INDICARIA A VISITA 
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Concordo 

Totalmente Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente TOTAL 

Mais um bairro do Rio de Janeiro. 8 10 10 16 6 50 

Um local diferente e charmoso. 21 20 9 0 0 50 

Apenas um bairro de artista/ boêmios. 5 9 11 18 7 50 

O bairro do bondinho. 13 22 9 6 0 50 

Um bairro para turista. 8 17 10 9 6 50 

Um bairro bucólico, como cidade do interior. 7 15 9 11 8 50 

Um bairro cheio de manifestações culturais. 15 20 9 6 0 50 

Um local com problemas de violência e favelização. 14 17 11 8 0 50 

Um bairro de belezas naturais. 17 16 9 8 0 50 

Um local antiquado. 4 5 6 21 14 50 

Bairro com seu patrimônio histórico-cultural conservado. 11 24 6 10 0 51 

Um bairro com moradores receptivos. 15 24 11 0 0 50 

 

NA OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS SANTA TERESA É... 
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TOTAL DE 

RESPOSTAS 

LIBERDADE 1 

RECANTO 1 

ÚNICA 3 

NATUREZA 1 

ARTE 5 

BELEZA 2 

INTERESSANTE 2 

CALMA 1 

ATRATIVA 1 

ACONCHEGANTE 5 

BONDINHO 1 

CHARME 5 

CULTURA 8 

HOSPITALIDADE 1 

SINGULAR 1 

BOM 1 

HISTÓRIA 2 

DIFERENTE 3 

ESPECIAL 1 

TRADIÇÃO 1 

CURTIÇÃO 1 

CARNAVAL 1 

CARIOCA 1 

SAMBA 1 
TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 50 

 

TERMOS DEFINIDORES DE SANTA TERESA NA OPNIÃO DOS ENTREVISTADOS 


