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excluídos os trabalhos cujos autores não compareceram. Todo o conteúdo dos trabalhos 
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SOBRE O EVENTO 

 

A realização de um evento da dimensão do I Seminário Nacional de Turismo e Cultura, 

ocorrido na Fundação Casa de Rui Barbosa, em maio de 2016, deve ser pensada num 

continuum que antecede sua construção e extrapola os objetivos propostos. Se a ideia 

submetida à chefia do Museu Casa de Rui Barbosa, pelos turismólogos João Freitas, 

Rômulo Duarte, Renata Garanito e Thaís Costa, era reunir um grupo de estudiosos das 

áreas do turismo e da cultura para a discussão de temas comuns aos dois campos, tais 

como o patrimônio, o lazer e a hospitalidade, podemos afirmar que a meta foi cumprida, 

com maestria.  

Há, entretanto, uma face de um encontro dessa natureza que não temos a possibilidade de 

mensurar com precisão, mas somos capazes de perceber no momento em que a ação está 

em curso. São dados pouco científicos, mas muito facilmente detectáveis pelo efeito 

social que produzem: refiro-me a plateia lotada por mais de duas centenas de 

profissionais, aos olhares atentos para os palestrantes, a densidade das reflexões e o alto 

nível dos debates. Esses elementos nos comprovaram que os idealizadores do seminário 

estavam certos; havia uma demanda reprimida em busca de um espaço que propiciasse o 

encontro de especialistas, estudantes e intelectuais orgânicos ávidos em publicizar suas 

pesquisas; provocar e ser provocado por profissionais sempre atentos às discussões 

conceituais, mas também ao compartilhamento de experiências.  

Ser o palco deste seminário reafirmou a vocação da Fundação Casa de Rui Barbosa em 

fomentar a produção e a disseminação do conhecimento, bem como em possibilitar o 

desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino, como previsto em sua lei de criação. 

É também nessa perspectiva que se insere o projeto Museu Casa de Rui Barbosa: 

estabelecendo relações com os turistas nacionais e estrangeiros, cujo seminário aqui 

apresentado é um de seus produtos. Vale ressaltar que os idealizadores e organizadores 

do I Seminário Nacional de Turismo e Cultura são bolsistas da pesquisa mencionada, e 

que esta gerou um sólido arcabouço teórico, a partir de um vasto material produzido, entre 

outros instrumentos, na relação direta estabelecida com os diferentes segmentos de 

público que cotidianamente visitam este espaço.   

Turismo e cultura possuem uma relação simbiótica pelas características intrínsecas em 

seus processos de construção, mas, sobretudo pelas suas capacidades de reverberação 
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junto à sociedade. Essa premissa foi respaldada, no encontro, pela presença de 

representantes de todas as regiões do país, bem como de diferentes áreas do 

conhecimento. Por tudo isso, o I Seminário Nacional de Turismo e Cultura pode ser 

considerado um marco para os estudos do turismo ao demonstrar o avanço e a 

consolidação do campo e dos seus profissionais.  

Os Anais ora editados, em pouco tempo, irão compor as referências bibliográficas dos 

trabalhos acadêmicos que tenham como objeto de estudo qualquer um dos temas 

abordados no encontro.  

E com a certeza de que já existe uma expectativa pelos próximos encontros, aguardamos 

por vocês no II Seminário Nacional de Turismo e Cultura! 

 

Aparecida Rangel 
Subchefe do Museu Casa de Rui Barbosa 

 

Jurema Seckler 
Chefe do Museu Casa de Rui Barbosa e orientadora do projeto 
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PROGRAMAÇÃO 

 

DIA 10/05 – Terça-feira 

 

09h – 10h: Credenciamento e café de boas-vindas 

 

10h – 10h30min: Abertura oficial 

Local: Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa 

A abertura oficial do I Seminário Nacional de Turismo e Cultura será realizada pela 

Presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Dra. Lia Calabre, a Chefe do Museu Casa 

de Rui Barbosa, Sra. Jurema Seckler e a professora da Faculdade de Turismo e Hotelaria 

(UFF), MSc. Telma Lasmar, ambas orientadoras do projeto “Museu Casa de Rui 

Barbosa: estabelecendo relações com os turistas nacionais e internacionais”. 

10h30min – 12h30min: Conferência “Reflexões sobre as interseções entre 

cultura e turismo” 

Local: Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa 

Considerando o turismo um fenômeno multifacetado, espera-se incentivar uma discussão 

sobre sua relação com a cultura. Para tanto, é imprescindível encarar cultura em seu 

sentido lato, cotejando uma complexa rede que inclui conhecimento, valores, produções 

artísticas e os diversos costumes e hábitos expressos pelo homem em sociedade. 

A conferência será mediada pela Profª. Drª. Valéria Guimarães (UFF) e as 

comunicações serão realizadas pelos seguintes pesquisadores: Profª. Drª. Susana Gastal 

(UCS), Prof. MSc. Humberto Fois-Braga (UFJF) e a Profª. Drª. Marcele Linhares 

(CEFET-RJ).  

12h30min – 14h: Intervalo para o almoço 

14h – 15h45min: Primeira sessão de apresentação de trabalhos científicos 

GT 3A - GRANDES EVENTOS, GESTÃO E PLANEJAMENTO 

TURÍSTICO 

Local: Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa 

Coordenação: Carlyle Falcão (UERJ) 

Flavio Andrew (UFF) - PERCEPÇÃO DE PREÇO E VALOR NO BONDINHO DO 

PÃO DE AÇÚCAR: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO COM TURISTAS NACIONAIS 
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Vera Borges (UNIRIO) e Paulo Cavalcante de Oliveira Junior (UNIRIO) - 

TURISMO, JOGOS OLÍMPICOS E HISTÓRIA - INTERAÇÕES CRUZADAS NA 

CIDADE SEDE DO RIO DE JANEIRO 

Maria Helena Carmo (UERJ) - O RIO OLÍMPICO E SEU PORTO:  

GASTRONOMIA, FESTA E EXPERIÊNCIAS 

Jéssica Camila Rocha de Azevedo (UFOP), Bianca Aparecida Fonseca (UFOP) e 

Kerley dos Santos Alvez (UFOP) - MEGAEVENTOS ESPORTIVOS NO RIO DE 

JANEIRO: O LEGADO NA BARRA DA TIJUCA 

 

GT 1A - PATRIMÔNIO, HOSPITALIDADE E TURISMO 

Local: Sala de cursos da Fundação Casa de Rui Barbosa 

Coordenação: João Freitas (FCRB) 

Stella Matera (UERJ) - TURISMO E O CANDOMBLÉ NA CIDADE DE SALVADOR 

Kaíse Canuto da Silva (UESPI) e Josilene Bárbara Ribeiro Campos (IFPI) - 

TURISMO RELIGIOSO: FESTIVIDADES EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES (PI) 

Mônica Karina Sousa da Luz (UFPA), Fernanda Pinheiro Costa (UFPA) e Luizilene 

Rodrigues Chaves (UFPA) - TURISMO CEMITERIAL - ALTERNATIVA PARA A 

PRESERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SOLEDADE 

Bruno Goulart (UFG) - TURISMO CULTURAL E PATRIMÔNIO IMATERIAL NAS 

CAVALHADAS DE PIRENÓPOLIS 

15h45min – 17h30min: Segunda sessão de apresentação de trabalhos 

científicos 

GT 1B - PATRIMÔNIO, HOSPITALIDADE E TURISMO 

Local: Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa 

Coordenação: Aparecida Rangel (FCRB) 

Carolina Vasconcelos Pinheiro (UFJF) e Edilaine Albertino de Moraes (UFJF) - 

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA: REFLETINDO SOBRE AS RELAÇÕES DE 

HOSPITALIDADE NA SERRA DO BRIGADEIRO – MG/BRASIL 

Bárbara Fernandes Moreira (UFJF) - COLÔNIA DO PAIOL E TURISMO DE BASE 

LOCAL: TERRITÓRIOS E CONFLITOS 

Stephanie Henriques de Mendonça (FSJ) e Viviane Soares Lança (UFRRJ) - OS 

SABORES DA CULTURA INSERIDOS NA CULINÁRIA REGIONAL: O CASO DO 

QUILOMBO DO CAMPINHO DA INDEPENDÊNCIA, PARATY (RJ). 
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Diogo da Silva Cardoso (UFRJ) - “SE O ESTADO NÃO AGE, A GENTE SE VIRA 

COMO PODE”: A PROMOÇÃO DO TURISMO HISTÓRICO-CULTURAL NOS 

BAIRROS DE SANTA CRUZ E SEPETIBA (RIO DE JANEIRO, RJ) PELAS 

INICIATIVAS ECOMUSEOLÓGICAS E INDIVIDUAIS LOCAIS 

 

GT 4A - FACES DO FENÔMENO MODERNO DO LAZER 

Local: Sala de cursos da Fundação Casa de Rui Barbosa 

Coordenação: Bernardo Cheibub (UFF) 

Eloá Nagipe (UFJF) - “COMER REZAR AMAR”: REFLEXÕES EXPLORATÓRIAS 

SOBRE A VIAGEM E SUAS REPERCUSSÕES 

Salomé Almeida (UFRRJ) - HISTÓRIAS E MEMÓRIAS CONTADAS EM UMA 

FAZENDA HISTÓRICA ATRAVÉS DE PRÁTICAS DE LAZER. 

Bianca Magalhães (UFRJ) - ¨TURISMOTERAPIA¨: LAZER COMO TURISMO DE 

SAÚDE 

Mariana Pires (UFES) - LAZER E APROPRIAÇÃO SAZONAL DA RUA EM ÁREAS 

LITORÂNEAS EM VITÓRIA/ES 

 

DIA 11/05 – Quarta-feira   

09h – 10h45min: Terceira sessão de apresentação de trabalhos científicos 

GT 2A - MOBILIDADES E TURISMO 

Local: Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa 

Coordenação: Carla Fraga (UNIRIO) 

Eliza Feres (UFJF), Lucas Gamonal (UFJF) e Eliene Thielmann Duque (UFJF) - 

MOBILIDADES, HOSPITALIDADE E REDES DE SOLIEDARIEDADE: UM 

ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE OS INTERCAMBISTAS ESTRANGEIROS NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. 

Sarah Ovídio (UFJF) - #IHAVETHISTHINGWITHFLOORS: CONSIDERAÇÕES 

TEÓRICAS ACERCA DA MOBILIDADE IMAGINATIVA A PARTIR DE ANÁLISE 

DE SELFEETS. 

Sergio Moraes Rego Fagerlande (UFRJ) - ALBERGUES NA FAVELA: TURISMO E 

MUDANÇAS URBANAS NO CANTAGALO-PAVÃO-PAVÃOZINHO. 

Matheus dos Santos Gomes (UFJF) - SUBSTANTIVAÇÃO DO EXÓTICO: 

REFLEXÃO TEÓRICA ACERCA DO EXOTISMO E DA AUTENTICIDADE NO 

CONTEXTO DA FAVELA TURÍSTICA. 
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GT 1C - PATRIMÔNIO, HOSPITALIDADE E TURISMO 

Local: Sala de cursos da Fundação Casa de Rui Barbosa 

Coordenação: Thais Costa (FCRB) 

Carolina Guimarães Starling de Souza (MinC) e Francimária Bergamo (MinC) - 

TURISMO, CULTURA E IDENTIDADE: DOIS PROJETOS CONTEMPORÂNEOS 

EXITOSOS 

Fernanda Pereira Liguori (IFSP) - IMAGEM, TURISMO E CULTURA NA 

REVALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO  

Maraísa de Oliveira Esch (UFRJ) - O VLT NA ÁREA CENTRAL DO RIO DE 

JANEIRO E O TURISMO ARQUITETÔNICO DE MUSEUS E CENTROS 

CULTURAIS 

Alini Nunes de Oliveira (UEL) e Maria del Carmen Matilde Huertas Calvente (UEL) 

- A VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-

CULTURAL POR MEIO DA ATIVIDADE TURÍSTICA: UM ESTUDO DA ROTA DO 

CAFÉ - NORTE DO PARANÁ 

 

10h45min – 12h30min: Quarta sessão de apresentação de trabalhos 

científicos 

GT 1D - PATRIMÔNIO, HOSPITALIDADE E TURISMO 

Local: Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa 

Coordenação: Renata Garanito (FCRB) 

Eliene Thielmann Duque (UFJF), Ana Luisa Silva Sousa (UFJF) e Raphaela Martins 

de Almeida (UFJF) - REDES DE COOPERAÇÃO EM JUIZ DE FORA: UM OLHAR 

SOBRE OS MUSEUS E OS CENTROS DE CULTURA 

Júlia Ermínia Riscado (UNIRIO) - TURISMO EM CENTROS HISTÓRICOS 

LATINO-AMERICANOS: UMA ANÁLISE À LUZ DAS CARTAS PATRIMONIAIS 

Bárbara Marie Van Sebroeck Lutiis Silveira Martins (USP) - O ENGENHO DA 

TOCA EM ILHABELA: UM CASO DE INVESTIGAÇÃO E MEMÓRIA 

Joana Santos (UFRJ) e Maria Constança Madureira Homem de Carvalho (UFRJ) - 

TURISMO, HOSPITALIDADE E PATRIMÔNIO CULTURAL – ESTUDO DE CASO: 

GRANDE HOTEL CANELA (RS) 

 

GT 3A - GRANDES EVENTOS, GESTÃO E PLANEJAMENTO 

TURÍSTICO 

Local: Sala de cursos da Fundação Casa de Rui Barbosa 
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Coordenação: Rômulo Duarte (FCRB) 

Juliana Carneiro (UFF) e Ana Cláudia Xavier Marinho (UFF) - PESQUISA SOBRE 

O PERFIL DO TURISTA DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 DA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO.  

Mônica Soares Rodrigues (UERJ) - POLÍTICAS PÚBLICAS E MEGAEVENTOS: 

REFLETINDO SOBRE O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NAS FAVELAS DO 

RIO DE JANEIRO 

William Cleber Domingues Silva (UFRRJ), Renata Mendes de Freitas (UFJF) e 

Miguel Bahl (UFPR) - MEGAEVENTOS ESPORTIVOS E A PROMOCAO DE 

VALORES OLIMPICOS.  

Krishna Sousa (UFF) - CENÁRIOS LUSO-BRASILEIROS DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA CIDADE CRIATIVA. 

12h30min – 13h30min: Intervalo para o almoço 

13h30min – 15h30min: Conferência “A arte do bem receber em instituições 

culturais” 

Local: Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa 

Acolher é promover a inclusão do outro nos mais variados espaços. Nesse sentido, cabe 

desenvolver uma reflexão acerca de como as instituições culturais têm se preparado para 

receber seus diferentes públicos, considerando, sobretudo, suas plurais necessidades.   

A conferência será mediada pela Profª. MSc. Telma Lasmar (UFF) e as comunicações 

serão realizadas pelos seguintes pesquisadores: Prof. Dr. Luiz Octávio de Lima 

Camargo (USP), Profª. Drª. Ana Paula Spolon (IFSP) e a Profª. MSc. Renata 

Garanito de Abreu (FCRB).  

15h30 – 16h: Coffee break 

16h – 18h: Conferência “Desafios e oportunidades do Rio Olímpico”  

Local: Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa 

No horizonte dos Jogos Olímpicos, julga-se importante explorar os efeitos dos últimos 

megaeventos para a cidade do Rio de Janeiro.  Pretende-se analisar as transformações que 

a cidade vem sofrendo para se enquadrar às exigências impostas por diferentes agentes. 

As intervenções no tecido urbano desencadeiam alterações sociais, econômicas, culturais 

e ambientais. Compreende-se, por fim, a existência de um cenário de oportunidades e 

desafios, que reverberam no turismo.    
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A conferência será mediada pela Profª. Drª. Carla Fraga (Unirio) e as comunicações 

serão realizadas pelos seguintes pesquisadores: Profª. Drª. Bianca Freire-Medeiros 

(USP), Profª. Drª. Fernanda Sanchéz (UFF) e o Prof. Dr. Osiris Marques (UFF).  

18h – 18h30: Encerramento oficial 

Local: Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa 
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GT 1 – Patrimônio, Hospitalidade e Turismo 

 

O I Seminário Nacional de Turismo e Cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa 

abriu chamada para recebimento de trabalho para o grupo "Patrimônio, Hospitalidade e 

Turismo". Talvez por este ser um grupo que abrangesse temas diversos e amplos, foi o 

GT que recebeu maior número de trabalho e, consequentemente, maior número de 

trabalhos aprovados. 

Sendo assim, contamos com quatro sessões, cada uma com quatro trabalhos que 

foram organizados de forma a proporcionar um diálogo entre os mesmos. As 

apresentações dos trabalhos aconteceram no auditório ou sala de cursos da Fundação Casa 

de Rui Barbosa no período da manhã ou da tarde nos dias 10 e 11 de maio de 2016. 

O GT1A, coordenado pelo professor João Freitas, versou sobre turismo, 

religiosidade, manifestações da fé e cultura popular, em que se tratou da questão do 

candomblé na Bahia, da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, das festividades 

em Santa Cruz dos Milagres no Piauí, além do caso do turismo cemiterial no cemitério 

da Soledade em Belém do Pará. Por sua vez, o GT1B sob coordenação da museóloga 

Aparecida Rangel, teve seu foco no turismo de base comunitária e de que maneira a 

articulação da população local pode mudar ou ampliar suas formas de atuação. 

O GT1C, mediado pela professora Thaís Costa, versou sobre a identidade, 

paisagem e patrimônio material, em que foram discutidos desde os centros históricos das 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como a Rota do Café e a apresentação de dois 

projetos museológicos que obtiveram êxitos em suas consecuções. 

Por fim, no GT1D, sob minha orientação, houve o não comparecimento de um 

autor, resultando a apresentação de apenas três trabalhos. Nas apresentações e discussões 

percebeu-se a importância das relação em rede que se realiza no turismo, a importância 

da preservação e a observação da aproximação pessoal dos autores com o objeto de estudo 

pesquisado. 

Pela diversidade dos assuntos abordados e pela competência dos coordenadores 

que mediaram os grupos de trabalho, o resultado deste GT foi um debate crítico e 

construtivo acerca dos temas turismo, patrimônio e hospitalidade 

 

Renata Garanito de Abreu  
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A VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-

CULTURAL POR MEIO DA ATIVIDADE TURÍSTICA: ANÁLISE 

PRELIMINAR DA ROTA DO CAFÉ - NORTE DO PARANÁ 

 

Alini Nunes de Oliveira1 

Maria del Carmen Matilde Huertas Calvente2 

 

RESUMO: As paisagens nos revelam informações sobre os lugares. Elas são, muitas 

vezes, o principal atrativo e a base da existência da atividade turística em muitas 

localidades. Podem resgatar elementos da cultura e valorizar o que os lugares possuem 

de patrimônio. Utilizando a pesquisa bibliográfica pertinente, a análise de imagens e a 

pesquisa empírica preliminar de um estudo em andamento, este artigo tem como objetivo 

apresentar e problematizar a Rota do Café por meio de suas paisagens e os seus vínculos 

com o patrimônio histórico-cultural dos lugares e com a atratividade para o turismo. A 

reflexão das potencialidades da Rota e das propostas do andamento de pesquisas futuras 

mostram que consolidar esta traz como possibilidade a valorização da paisagem e do 

patrimônio, assim como o conhecimento da história brasileira nas suas ramificações nos 

locais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem, Turismo, Patrimônio histórico-cultural, Rota do Café. 

 

ABSTRACT: Landscapes reveal us information about places. Very often they are the 

principal attraction and the basis of tourism existence in many locations. Natural and 

cultural landscapes allow viewers to know aspects about visited places that go far beyond 

visual elements, with situations experienced by tourists. In addition, rescue cultural 

elements and value what places have as heritage are a way to stay in memory of their 

roots. This paper aims to analyze Coffee Route landscapes and its links with historical 

and cultural heritage and with the attractiveness for tourism. 

 

KEY-WORDS: Landscape, Tourism, Historical and Cultural Heritage, Coffee Route.    

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A paisagem assume importância relevante no estudo do turismo por se tratar do 

principal recurso para sua existência. Além de seus componentes materiais, a paisagem é 

impregnada de valores simbólicos e estéticos, já que sua apreciação varia entre os 

indivíduos. Podemos ter os mesmos elementos em uma dada paisagem, mas a percepção 

                                                           
1 Discente do Programa de Pós-graduação – Doutorado em Geografia, Universidade Estadual de 

Londrina. E-mail: alini_nunes@hotmail.com.  
2 Orientadora/Docente do Programa de Pós-graduação – Doutorado em Geografia, Universidade Estadual 

de Londrina. E-mail: calvente@uel.br. 
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que um artista, um geógrafo, um arquiteto, um proprietário rural ou um turista terá desta 

paisagem, serão sempre diferentes. A materialidade pode ser a mesma, mas a 

representação que se faz dela muda constantemente.   

Partindo-se desta premissa, o presente trabalho tem como objetivo apresentar e 

problematizar a Rota do Café por meio de suas paisagens e os seus vínculos com o 

patrimônio histórico-cultural dos lugares e com a atratividade para o turismo, por meio 

da pesquisa bibliográfica, trabalho de campo preliminar e análise de imagens. .  

Inicia-se o presente artigo com uma discussão sobre a paisagem como recurso 

turístico e a importância do patrimônio e das manifestações culturais para o turismo. Em 

seguida, salientamos a cultura cafeeira paranaense e as paisagens da Rota do Café. 

 

A PAISAGEM COMO RECURSO TURÍSTICO  

A paisagem, composta pela associação de elementos naturais e culturais, é 

formada por muitos significados atribuídos com base no imaginário social. Conforme 

salienta Fígoli (2007, p. 30), “A paisagem é muito mais que o simples espaço exterior ao 

homem. [...] Mais que um território que a natureza apresenta ao observador, é produto de 

uma maneira de ver o espaço externo, um cenário que supõe um espectador, um olhar 

particular sobre o mundo externo”. 

Corrêa e Rosendhal (1998) explanam que a paisagem geográfica apresenta 

simultaneamente várias dimensões: uma dimensão morfológica (um conjunto de formas 

criadas pela natureza e pela ação humana); uma dimensão funcional (por apresentar 

relações entre suas diversas partes); uma dimensão histórica (já que é produto da ação 

humana e da natureza ao longo do tempo, ações estas que deixam marcas); uma dimensão 

espacial (na medida em que a paisagem ocorre em certa área da superfície terrestre); e 

uma dimensão simbólica (por ser portadora de significados, expressando valores e 

crenças de dadas sociedades). 

Como afirma Luchiari (2001), o acelerado processo de urbanização e 

industrialização, o caos urbano, associado a uma vida estressante do trabalho e a 

insegurança, o ecologismo radical (levando ao extremo o isolamento da sociedade aos 

ambientes de contato com a natureza) e a deterioração das paisagens invadem o 

pensamento da sociedade contemporânea, não deixando de observar que existem 

paisagens cênicas e agradáveis, mesmo em meio à vida moderna em um mundo 

capitalista.  
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O crescimento da busca por paisagens menos urbanizadas, com maior contato com 

os elementos da natureza, mostra que há necessidade do retorno a uma vida bucólica, 

reencontro de valores eliminados da vida cotidiana, recuperação da paz interior e vivência 

com pessoas cujos modos de vida são tidos como simples, como no meio rural 

(RODRIGUES, 2001). São principalmente por estes motivos que cada vez mais turistas 

procuram as paisagens encontradas na Rota do Café?  

Ao analisar as paisagens da Rota do Café do norte do Paraná, objeto do presente 

estudo, pode-se observar que o fenômeno do turismo, como salienta Luchiari (2000, p. 

121), 

[...] Permite trazermos à luz novas formas de sociabilidade, articuladas em 

função do processo contemporâneo de revalorização das paisagens para o 

lazer. Esse movimento, ao invés de contrapor o tradicional ao moderno, o lugar 

ao mundo, o natural ao artificial, impulsiona [...] a formação de organizações 

socioespaciais cada vez mais híbridas, cujas formas e lógicas antigas 

associadas às novas originam uma outra composição. 

 

Muito bem feita é a colocação de Passos (2013, p. 65) quando destaca que “a 

demanda social por paisagem, ou mais particularmente por ‘paisagens cênicas’ é muito 

forte”. Sabe-se que a paisagem é um recurso muito utilizado pelo setor imobiliário e 

também pelo setor do turismo, por exemplo. Em ambos, a imagem da paisagem tem um 

valor comercial elevado devido à busca das pessoas por lugares belos. Tanto na 

propaganda de vendas de lotes em um condomínio residencial na praia, quanto na 

propaganda da agência de viagens ofertando promoções de pacotes turísticos, as imagens 

das paisagens são oferecidas aos “compradores”.  

Mas a paisagem não é apenas um recurso, como suporte para uma atividade 

socioeconômica como é o turismo. A paisagem pode ser tomada como valor de 

identidade, por meio do patrimônio histórico-cultural, que, “[...] consiste em situar o 

homem no tempo e no espaço, de identificar-se com sua cultura e com sua sociedade [...]” 

(BRANCUCCI, 2013, p. 51). 

 

A IMPORTÂNCIA DO PATRIMÔNIO E DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

PARA O TURISMO 

Um dos atrativos para o desenvolvimento do turismo pode ser a cultura de um 

povo. O turismo se apropria das manifestações culturais em suas diversas formas como 

atrativo, assim como os agentes culturais também se utilizam do turismo para intensificar 

sua demonstração e buscar promover a sua localidade.   
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A cultura, segundo Corrêa (1999) constitui-se em técnicas, saberes, atitudes, 

ideias e valores, apresentando componentes materiais, sociais, intelectuais e simbólicos, 

formando sistemas de relações entre os indivíduos, mas expressos diferentemente por 

cada um. Os valores e crenças são expressões que permitem compreender como certos 

grupos sociais se organizam no ambiente em que vivem.   

É importante considerar que as manifestações culturais têm sentido quando estão 

referenciadas a contextos sociais, históricos e culturais, fazendo parte da identidade de 

uma dada sociedade. As expressões e manifestações culturais são dinâmicas (assim como 

a paisagem) e são constantemente ressignificadas, não sendo possível permanecer sempre 

em sua forma “original”.  

Fazem parte do patrimônio cultural tanto as manifestações culturais materiais 

(monumentos, obras de arte, cidades, objetos pessoais de celebridades etc.) quanto as 

manifestações culturais imateriais (saberes, músicas, festas, danças, crenças, modos de 

fazer, etc.) (DIAS, 2006). O patrimônio é construído socialmente e tem a participação 

tanto do saber erudito, como do saber de grupos populares e cada localidade possui sua 

singularidade como marcas da diferenciação (OLIVEIRA, 2010).   

Elementos da cultura passam a ser utilizados como recurso, sendo apropriados por 

processos de mercantilização, como forma de delimitar a singularidade regional/local 

ante a globalização.  

As análises em relação ao turismo e ao patrimônio são paradoxais, pois há autores 

que colocam a atividade turística como causadora de descaracterização da população em 

relação aos seus hábitos, costumes e economia. Outros já enfatizam os efeitos positivos 

do turismo sobre os elementos da cultura local, como estimulador da existência e 

reabilitação de sítios históricos, construções e monumentos, revitalizando também 

atividades tradicionais de locais em declínio, utilizando-se de antigas instalações para 

novas funções, buscando manter a estrutura e características tradicionais. Mas, assim 

como Souza (1997), entendemos a prática social do turismo como possibilidade, em suas 

contradições, que pode ser tanto negativa quanto positiva, e ao mesmo tempo, para 

diferentes grupos sociais. Frente a isso, Barreto (2000) questiona: há alguma 

manifestação humana atualmente que não se transforme, de alguma maneira, num bem 

de consumo? O que é possível atingir é a minimização dos impactos causados, entre os 

quais se podem incluir a não padronização dos bens culturais e também o bem estar da 

população local através do desenvolvimento e a valorização das particularidades locais 
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por meio da educação. O desenvolvimento através da valorização da cultura local é 

salientado por Fonseca (2003, p. 48): 

A noção de patrimônio como recurso para o desenvolvimento é uma 

construção recente e está intimamente associada à especificidade que lhe 

permite fazer do espaço onde se localiza um lugar diferente de todos os outros, 

transformando-o numa atração turística que combina elementos tão 

diferenciados como a arquitetura, o artesanato, a gastronomia, as festas, as 

crenças, os modos de vida tradicionais e outros bens não materiais que lhe são 

associados, ensejando a experiência da descoberta, de exotismo, de auto-

realização e de evasão do cotidiano.  

 

A atividade turística pode propiciar o enriquecimento cultural aos visitantes por 

meio do contato entre diferentes realidades: sensações, experiências, ambientes e 

paisagens, ou seja, uma vivência diferente da habitual. O resgate de sua identidade e das 

manifestações culturais pode contribuir para o desenvolvimento do turismo. E assim, 

pretende-se a seguir, apresentar brevemente a cultura cafeeira paranaense e a Rota do 

Café do norte do Paraná.  

 

A CULTURA CAFEEIRA PARANAENSE  

Além da diversidade de povos, culturas e paisagens, o Brasil é um grande produtor 

de alimentos e possui uma grande diversidade na produção do café. O país tem condições 

climáticas que favorecem o cultivo do café em 15 regiões produtoras e, devido à sua 

diversidade de clima, relevo e tipos de solo, é possível o cultivo destes grãos com variados 

padrões de qualidade e aromas.  

Principalmente a partir do século XIX, o Brasil passa a ter um dinamismo a partir 

de um rico mercado consumidor mundial à espera da produção cafeeira do país que 

passou a ser destaque nas regiões tropicais colonizadas da época. Na década de 1810, por 

exemplo, o país chega a apresentar um grande desenvolvimento da produção, com 75% 

da produção mundial (ROSANELI, 2013).  

Dentre as regiões brasileiras de destaque na produção cafeeira, a região norte do 

Paraná foi marcada ao longo de sua história pela grande produção deste grão, 

especialmente entre as décadas de 1950 e 1970. Este processo deixou suas marcas na 

paisagem. Porém, após a geada de 1975 e outros percalços, a maior parte dos cafezais da 

região foi dizimada.  

Hoje, apesar de o café não ser mais a principal atividade produtiva da região, a 

importância do resgate histórico vinculado a esta produção permite que um tempo 
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passado (e suas marcas na paisagem) seja (re)valorizado pelas manifestações culturais 

(sejam elas materiais ou imateriais) das famílias que residem nas propriedades envolvidas 

na Rota do Café, descrita a seguir.   

O Norte Pioneiro do Paraná consolidou-se como região produtora de cafés 

especiais do Brasil, por meio da Indicação Geográfica de Procedência (I.G.P). A 

certificação garante algumas características dos cafés, “[...] desde características físicas, 

como origens, variedades, cor e tamanho, até preocupações de ordem ambiental e social, 

como os sistemas de produção e as condições de trabalho da mão-de-obra cafeeira” 

(BRAZIL, 2016). A delimitação da área geográfica refere-se aos 45 municípios das 

regiões denominadas Norte Pioneiro do Paraná e Norte do Paraná (BRASIL, 2016a).  

Em 2015, o Brasil manteve sua posição de maior produtor e exportador mundial 

de café e de segundo maior consumidor do produto (BRASIL, 2016b). O Norte do Paraná 

compõe o conjunto das principais regiões produtoras do país. 

 

A ROTA DO CAFÉ – NORTE DO PARANÁ 

A Rota do Café – Norte do Paraná abrange atualmente sete municípios do norte 

do estado: Londrina, Rolândia, Ibiporã, Santa Mariana, Ribeirão Claro, São Jerônimo da 

Serra e Marilândia do Sul, em um raio de distância de aproximadamente 200 quilômetros. 

A Rota foi criada em 2008 a partir do Programa de Regionalização do Turismo do 

Ministério do Turismo, que tinha por objetivo promover o desenvolvimento regional 

implantando boas práticas de turismo. A ideia fundamental da criação da Rota do Café 

proposta pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 

era, a partir dos elementos ainda permanecem na paisagem, conservar a história e a cultura 

de uma das regiões mais importantes na produção de café: o Norte do Paraná, que teve na 

produção cafeeira a base de sua economia entre as décadas de 1940 e 1970, sendo 

considerada a maior região produtora do Brasil nestas décadas. Dessa forma, foi realizada 

uma pesquisa e nela constatou-se que a cultura cafeeira era muito presente na história da 

região e das pessoas. 

A Rota, até 2015, fez parte do Projeto de Turismo Norte Paranaense do Sebrae/PR, 

constituindo-se, desde o dia 14 de dezembro de 2015, na Associação da Rota do Café, 

sendo gerida pelos próprios empreendedores. Segundo Gisele Bianchini, presidente da 

associação, em entrevista ao Portal Bonde, “Nossa proposta é abrir novas oportunidades 

de mercado e agregar novos empreendedores ao Projeto” (ROTA, 2016).  
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 A Rota conta hoje com 17 empreendimentos (dentre eles pousadas, cafeterias, 

museus, restaurantes, agroindústrias, fazendas históricas e produtivas) que possuem em 

suas raízes históricas a cultura cafeeira (ROTA, 2015). Destes 17 empreendimentos, dois 

deles não são abertos à visitação, dedicando-se apenas à fabricação e comercialização de 

produtos alimentícios como cafés especiais, geleias e frutas desidratadas, mas que fazem 

diferença nos estabelecimentos comerciais parceiros da Rota do Café. 

Ao percorrer os empreendimentos que compõem a Rota do Café o visitante tem a 

oportunidade de conhecer paisagens com belezas cênicas naturais e aspectos culturais que 

buscam resgatar as particularidades da cultura cafeeira.  

Vivenciar as paisagens e ouvir as histórias de quem tem forte ligação da cultura 

do café é um dos pontos altos das visitas, como na Fazenda Palmeira (Santa Mariana) 

(figura 01) e na Fazenda Monte Bello (Ribeirão Claro) (figura 02). 

 

 
Figura 1 – Fazenda Palmeira 

Fonte: ROTA (2015) 

 

 
Figura 2 – Fazenda Monte Bello 

Fonte: ROTA (2015) 

 

Nas paisagens naturais e culturais da Rota do Café, muito além dos atrativos 

visuais, encontram-se também atrativos que despertam outros sentidos humanos, como 
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as cores das flores e, de uma maneira geral, da vegetação natural e das plantações na 

Fazenda Ruvina (figura 03) e na Fazenda Platina (ambas em Ribeirão Claro) (figura 04); 

o aroma do café sendo preparado na hora, como na Cafeteria Dual e na Cafeteria O 

Armazém (figura 05) (ambas em Londrina); os sons que são percebidos nestes lugares (ou 

a ausência deles também pode ser um atrativo), como a experiência de passar momentos 

na Pousada Rural Marabú (Rolândia) (figura 06); e os sabores que podem ser degustados 

em produtos como geleias a base de produtos orgânicos, cafés especiais, vinhos e 

compotas diversas, como os vinhos e licores da Casa Muller (Londrina) (figura 07). Além 

disso, é possível guardar lembranças da Rota do Café por meio de produtos artesanais 

adquiridos no Centro do Artesanato (Ibiporã) e na Casa da Boneca (Londrina) (figura 

08). 

 

 

 
Figura 3 – Fazenda Ruvina 

Fonte: ROTA (2015) 

 

 
Figura 4 – Fazenda Platina 

Fonte: ROTA (2015) 
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Figura 5 – Cafeteria O Armazém 

Fonte: ROTA (2015) 

 

 
Figura 6 – Pousada Rural Marabú  

Fonte: ROTA (2015) 

 

 
Figura 7 – Licores da Casa Muller 

Fonte: ROTA (2015) 

 

 
Figura 8 – Artesanato da Casa da Boneca 

Fonte: ROTA (2015) 
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Quando se analisam algumas paisagens da Rota do Café, podem-se observar certas 

marcas da história ao longo do tempo vinculadas às práticas agrícolas do café e também 

às manifestações culturais das famílias envolvidas direta ou indiretamente com a 

produção. A partir da análise de Santos (1997, p. 68),  

A paisagem não é dada para todo o sempre, é objeto de mudança. É um 

resultado de adições e subtrações sucessivas. É uma espécie de marca da 

história do trabalho, das técnicas. [...] Suscetível a mudanças irregulares ao 

longo do tempo, a paisagem é um conjunto de formas heterogêneas, de idades 

diferentes, pedaços de tempos históricos representativos das diversas maneiras 

de produzir as coisas, de construir o espaço.  

 

Ao mesmo tempo, é possível encontrar numa paisagem um moderno maquinário 

de beneficiamento de café, encontra-se também a colheita do café de forma manual, como 

feita há várias décadas e também construções históricas (que serviram de moradia para as 

famílias da época e que hoje possuem a função de hospedar os visitantes) conservadas 

para a memória de uma época em que a região do Norte do Paraná era conhecida como 

capital mundial do café ou outras denominações similares. Ao conhecer estas paisagens, 

“[...] desvendar essa dinâmica social é fundamental, as paisagens nos restituem todo um 

cabedal histórico de técnicas, cuja era revela; mas ela não mostra todos os dados, que nem 

sempre são visíveis” (SANTOS, 1997, p. 69). Percebe-se assim que “[...] a paisagem é 

transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma construção transversal.” 

(SANTOS, 1996, p. 83). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tem-se observado que o desenvolvimento da atividade turística que vem 

ocorrendo na Rota do Café - norte do Paraná desde sua implementação em 2008 evidencia 

que, aos visitantes, é proporcionada uma oportunidade de experiência e conhecimento de 

paisagens (em seus elementos culturais e também naturais) com atrativos do norte do 

Paraná, ligados direta e indiretamente à cultura cafeeira.  

A presença forte do café na história do norte paranaense e a atual produção de 

cafés especiais despertou o interesse para o turismo na região e viabilizou a criação da 

Rota do Café. A consolidação desta rota turística permite aprofundar os laços dos norte-

paranaenses com a história do café por meio da valorização de seu patrimônio, ao mesmo 

tempo em que, aos turistas, permite uma oportunidade de conhecimento de paisagens e 

da cultura local, considerando a paisagem em suas várias dimensões: morfológica, 
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funcional, histórica, especial, e, fundamentalmente por ser turística, na sua dimensão 

simbólica.   

Para as próximas etapas desta pesquisa de doutorado, que está em andamento, 

pretende-se aprofundar a análise das paisagens da Rota, verificando os efeitos positivos 

e negativos da atividade turística nos empreendimentos associados à Rota do Café; assim 

como investigar de que forma o visitante vivencia a paisagem e a cultura local e a 

possibilidade de relacionar a atividade com o conceito de turismo de experiência; além 

de investigar quais os elementos mais significativos da paisagem e de que forma o 

visitante apreende a Rota do Café. 
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COLÔNIA DO PAIOL E TURISMO DE BASE LOCAL: TERRITÓRIOS E 

CONFLITOS 

 

Bárbara Fernandes Moreira1 

Leonardo de Oliveira Carneiro2 

 

RESUMO: O presente trabalho versa acerca dos conflitos territoriais, permeando a 

discussão entre os conceitos de territórios e territorialidades, analisando um recorte da 

comunidade remanescente quilombola Colônia do Paiol, situada na Zona da Mata 

Mineira, no município de Bias Fortes. Tentamos aqui, abranger a discussão sobre tais 

conflitos procurando identificar os principais causadores deles, mediante a realidade 

observada em trabalhos de campo em uma comunidade considerada tradicional, bem 

como suas potenciais soluções no que tange às possibilidades do próprio grupo, tendo em 

vista a endogenia. Para tanto, observamos os desdobramentos de um turismo de base 

comunitária como instrumento de empoderamento da comunidade; um movimento de 

resistência perante os mencionados conflitos e, não obstante, mecanismo de melhoria na 

qualidade de vida dos indivíduos que preferem permanecer em seu território em tempos 

em que o vocábulo “resistir” já não se encontra tão em voga. 

 

PALAVRAS-CHAVE: territórios, conflitos, comunidades quilombolas, turismo, 

resistência 

 

ABSTRACT: The present paper is about the territorial conflicts permeating the 

discussion between the concepts of territory and territoriality, analyzing a cut of the 

remaining quilombo community Colony Paiol, located in the Zona da Mata Mineira, in 

the municipality of Bias Fortes. We try here include the discussion of such conflicts trying 

to identify the main causes of them, by the reality observed in field work in a considered 

traditional community and its potential solutions in relation to the possibilities of the 

group itself, with a view to inbreeding. Therefore, we see the unfolding of a community-

based tourism as community empowerment tool; a resistance movement against the 

aforementioned conflicts and3, nevertheless, improvement mechanism in the quality of 

life for individuals who prefer to remain in their territory in times when the word "resist" 

is no longer in vogue. 
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1. Colônia do Paiol e a questão quilombola 

Permeando os dados históricos, relacionados ao período de Colonização do Brasil 

em decorrência do ciclo do ouro, a formação dos quilombos é um dos fatos mais 

relevantes no que concerne à estruturação social, daquela época, que se estende até os 

dias atuais. Como nos mostram Oliveira e Jesus (2010), - antigamente os quilombos eram 

redutos que os “propiciava o refazer de tradições ao assumirem-se como um agente 

cultural que se encontrava em um processo de reterritorialização”. Por outro lado, 

atualmente, esses territórios se portam como territórios de resistência, em que se estima 

a equidade de oportunidades e direitos (p.70). 

É mister ressalvar que, de acordo com o que expõe Haesbaert (2004), o processo 

de reterritorialização não se dá apenas pela retomada do território de forma primitiva. 

Pelo contrário, esta retomada tende a ocorrer de maneira que os atores envolvidos se 

complementem, criando uma nova configuração espacial, social e/ou cultural. 

As comunidades quilombolas se formaram em ocasião de refúgio e alforria de 

escravos. Não obstante, o quilombo de Colônia do Paiol foi constituído a partir da doação 

de terras, por parte do fazendeiro José Ribeiro Nunes, a nove de seus ex- escravos, através 

de seu testamento. Documento este que, além de confirmar e registrar tal doação, 

concedia aos escravos beneficiados, e seus descendentes, o direito de morar e usufruir do 

cultivo daquelas terras, as quais segundo o registro, se tornaram, desde então, invendáveis 

e inalienáveis (SILVA, 2005, p.231).  

Contudo, as informações acerca do direito às terras do Paiol só se confirmaram, e 

chegaram ao conhecimento da atual geração de Colônia através de uma tese de doutorado 

elaborada por Antônio Djalma da Silva (2005). Para respaldar sua defesa, Silva pesquisou 

e descobriu, na comarca de Barbacena - MG, os papéis que documentavam e asseguravam 

os direitos de usufruto daquele território a seus moradores.  Até então, eles se baseavam 

nos discursos de seus antepassados, quanto à posse daquele terreno (SILVA, 2005, 

p.231).  

Desta forma, devido à ausência de informações, que antecedeu a referida tese, a 

comunidade sofreu diversas perdas territoriais, por não poderem comprovar a posse dos 

mesmos. No texto, foram observadas algumas declarações que confirmavam estas perdas. 

A exemplo, uma senhora conta a Silva (2005), que eles sempre faziam retirada de lenha, 

para os fogões, na mata que está situada dentro do quilombo. E que, houve épocas em que 
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foram proibidos de fazê-lo (SILVA, 2005, p.249). Sofrendo acusações de estarem 

explorando um bem natural que não os pertencia. Atualmente, em trabalhos realizados 

em campo, pôde-se perceber, tanto por relato dos moradores quanto por meio de 

observação pessoal, que este fato ainda é recorrente. Inclusive a cachoeira, que é o 

principal atrativo natural local, foi cercada. Existem relatos de que, por inúmeras vezes, 

os visitantes desta cachoeira, tanto de Bias Fortes como de outras cidades vizinhas, 

acessam o lugar por meio de outros caminhos, evitando passar por dentro do bairro, que 

é considerado marginalizado. 

José Maurício Paiva Andion Arruti (2003), em suas primeiras páginas do livro 

Mocambo, originário de sua tese de doutorado, faz inferência ao cenário político, 

histórico e cultural em que se encontrava o Brasil, cem anos depois da abolição da 

escravatura. Segundo Arruti, em 1988 (quando ocorreu a Assembléia da Constituinte), 

devido ao centenário da Lei Áurea, emergiram diversas teses de cunho revisionista sobre 

o sistema escravista brasileiro e sua abolição (ARRUTI,2003). 

Para além das conotações históricas, a antropóloga Eliane Cantarino O’Dwyer, ao 

discorrer sobre os quilombos, discute as distinções de terminologias que fazem 

referências a um passado histórico, mas que está em voga desde a constituição de 1988. 

Pois, desde então, o artigo 68 confere direitos territoriais aos descendentes de negros 

africanos que ao Brasil chegaram no período de colonização (O’DWYER, 2010, p.42). 

No entanto, ao fazer inferência sobre esta discussão, a autora faz alusão ao 

documento, elaborado pelo grupo de trabalho da Associação Brasileira de Antropologia 

– ABA, que tinha por desafio “refletir sobre a conceituação   de Terras de Remanescentes 

de Quilombos, a sistemática administrativa para sua implementação e o papel do 

antropólogo nesse processo.”. Segundo a autora, este documento foi apresentado e 

discutido com diversas associações e comunidades negras rurais, durante o Seminário das 

Comunidades Remanescentes de Quilombos, ocorrido em Brasília, no ano de 1994 

(O’DWYER, 2010, p.42). 

De acordo com a antropóloga, visou-se a partir deste documento, uma análise da 

terminologia “quilombo”, no que tange a aplicabilidade do mencionado artigo da 

Constituição Federal. Sob a perspectiva de O’Dwyer, ainda que faça menção a um 

importante fato histórico, desde 1988, o termo vem se responsabilizando por uma nova 

configuração da atual situação dos grupos negros brasileiros. Afirma ainda que, a partir 

da promulgação do Artigo 68, na Constituição, a expressão “remanescente quilombola” 
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contempla à memória negra com “um legado, uma herança cultural e material que lhes 

confere uma referência presencial no sentimento de ser e pertencer a um lugar e a um 

grupo específico.”. 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos – predominantemente 

constituídos pela população negra rural ou urbana –, que se autodefinem a 

partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as 

tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que em todo o País existam 

mais de três mil comunidades quilombolas.O Decreto nº 4.887, de 20 de 

novembro de 2003, regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68, do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. A partir do Decreto 4883/03 

ficou transferida do Ministério da Cultura para o Incra a competência para a 

delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, 

bem como a determinação de suas demarcações e titulações.Conforme o artigo 

2º do Decreto 4887/2003, “consideram-se remanescentes das comunidades dos 

quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo 

critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 

territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 

com a resistência à opressão histórica sofrida”.Em 12 de março de 2004, o 

Governo Federal lançou o Programa Brasil Quilombola (PBQ) como uma 

política de Estado para as áreas remanescentes de quilombos. O PBQ abrange 

um conjunto de ações inseridas nos diversos órgãos governamentais, com suas 

respectivas previsões de recursos, bem como as responsabilidades de cada 

órgão e prazos de execução. Dessas ações, a política de regularização é 

atribuição do Incra. (INCRA)4. 

Enquanto a demarcação territorial é função delegada ao INCRA, o órgão 

responsável pela promoção e preservação da arte e cultura afro-brasileira é a Fundação 

Palmares. Esta é também responsável pela certificação e reconhecimento das 

comunidades negras, como remanescentes de quilombos. Tal certificação é o primeiro 

passo para que a comunidade possa se inserir nas políticas públicas previstas no Programa 

Brasil Quilombola5.  

Colônia do Paiol já conta com a certificação da Fundação Palmares, mas ainda lhe 

é necessário que seja realizada a demarcação de terras pelo INCRA. Vale ressaltar a 

relevância de tal feito visto que, a partir dele, as famílias que ali residem podem se melhor 

                                                           
4 INCRA – Cidadania e Reforma Agrária: http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas - acesso 

em: 14 de junho de 2015. Por força do Decreto nº 4.887, de 2003, o Incra é o órgão competente, na esfera 

federal, pela titulação dos territórios quilombolas. Os estados, o Distrito Federal e os municípios têm 

competência comum e concorrente com o poder federal para promover e executar esses procedimentos de 

regularização fundiária. Para cuidar dos processos de titulação, o Incra criou, na sua Diretoria de 

Ordenamento da Estrutura Fundiária, a Coordenação Geral de Regularização de Territórios Quilombolas 

(DFQ) e nas Superintendências Regionais, os Serviços de Regularização de Territórios Quilombolas. 
5O Programa Brasil Quilombola tem como principais objetivos: acesso à terra, ações de saúde e educação, 

construção de moradias, eletrificação, recuperação ambiental, incentivo ao desenvolvimento local, pleno 

atendimento das famílias quilombolas pelos programas sociais e medidas de preservação e promoção das 

manifestações culturais quilombolas. 

http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas
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redistribuir no espaço que ocupam, aproveitar um melhor cultivo da terra (de onde tiram 

grande parte de seu sustento) e, principalmente, reaver terras que foram tomadas e/ou 

vendidas de forma indevida. 

Contudo, durante nossos trabalhos de campo, pudemos perceber que a questão da 

demarcação de terras tem, além dos pontos positivos supracitados, pontos negativos. E, o 

principal deles, vincula-se ao advento da tomada e venda de terras de maneira indevida, 

que é uma realidade em diversas comunidades tradicionais do país. Existem relatos dos 

próprios moradores do Paiol de que seus antepassados vendiam terras em troca de alguns 

subprodutos e, principalmente, de alimentos, para fazendeiros do entorno.  

O temor por confrontos internos e externos é o que coloca em cheque a polêmica 

entre demarcar, ou não, as terras do local. Como nos disse Maria José, moradora e 

professora de Colônia: “é melhor abrir mão de um pedaço de terra, do que nossas crianças 

correrem risco de tomar “tiro no peito”, junto com a gente.”.  

 

2. Colônia do Paiol: territórios e conflitos 

Sabendo-se que a causa quilombola permeia, para além de questões históricas, 

questões territoriais, devemos então fazer apontamentos no que concernem as discussões 

sobre conceitos de territórios e territorialidades.  

Como nos mostra Haesbaert (2004), o território pode, além das perspectivas 

econômicas, ser considerado político ou cultural dependendo do ponto de vista sob o qual 

é trabalhado e/ou analisado. Sendo assim, nos traz que, o primeiro conceito está atrelado 

a perspectivas físicas e que, por sua vez, o território cultural vincula-se a características 

simbólicas; para o autor é um “espaço de referência para a construção de identidades”, 

(HAESBAERT, 2004, p.35). 

Ainda sob a ótica desse autor, que faz menção a Gunzel, o território pode 

diferenciar-se também entre território etológico – baseado em componentes materiais, e 

território psicológico. Pondera que, neste caso, o primeiro tipo pode constituir o segundo, 

se levarmos em conta que, por exemplo, ambiente e clima podem influenciar a maneira 

de agir de cada indivíduo dentro de determinado espaço. Menciona três exemplos de 

concepções territoriais: 

- política (referida às relações espaço-poder em geral) ou jurídico-política 

(relativa também a todas as relações de espaço-poder institucionalizadas): a 

mais difundida, onde o território é visto como um espaço delimitado e 
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controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na maioria das 

vezes – mas não exclusivamente – relacionado ao poder político do Estado. 

- cultural (muitas vezes culturalistas) ou simbólico-cultural: prioriza a 

dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, 

como o produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação 

ao seu espaço vivido. 

- econômica (muitas vezes economicista): menos difundida, enfatiza a 

dimensão espacial das relações econômicas, o território como fonte de recursos 

e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho, 

como produto da divisão “territorial” do trabalho, por exemplo. 

(HAESBAERT, 2004, p.40) 

 

Posto isto, se considerarmos a primeira concepção supramencionada, 

observaremos que está de acordo com o que também já defendia Souza (1995), que define 

como principais fatores da constituição de um território, espaço e poder. Contudo, este 

destaca o mencionado poder como força de dominação do Estado. 

[...]Em qualquer circunstância, o território encerra a materialidade que 

constitui o fundamento mais imediato de sustento econômico e de identificação 

cultural de um grupo, descontadas as trocas com o exterior.[...] (SOUZA, 1995, 

p.108) 

 

Embasando esta discussão, Sack (1986) defende que, para além de lugares 

comuns, territórios são “resultados de estratégias para afetar, influenciar e controlar 

pessoas, fenômenos e relações” (p.76). Prossegue distinguindo território e territorialidade 

e pontua que, enquanto o território é um espaço que pode ser controlado por atores 

externos, a territorialidade se posiciona como mecanismo de defesa e conta com 

defensores internos. Indo ainda mais além, ressalta que as territorialidades envolvem 

perspectivas tanto de quem as controlam, quanto dos que são controlados naquele espaço 

(p.80). 

Portanto, ao apreciarmos o discurso dos referidos autores, podemos perceber que, 

em suma, posicionam os conceitos de territórios convergindo para a execução de controle 

de determinado grupo, comunidade e/ou sociedade.  

Como exposto anteriormente, Colônia do Paiol, além de sofrer segregação social, 

sofre também segregação espacial. A começar pela tomada de terras que ocorre, muitas 

vezes, pelo velho conhecido método do “afastamento de cercas”, por algum tempo foram 

acusados de usufruir de um território que não os pertencia. No entanto, com as pesquisas 

realizadas por Silva (2005) no local, os moradores tiveram oportunidade de assegurarem 

seus direitos enquanto remanescentes de quilombo, pois, além de encontrar os 

documentos, o referido autor os auxiliou na organização de uma associação que hoje é 
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uma entidade que busca se fortalecer e se posicionar como intermediadora dos direitos 

que devem ter garantidos e o restante do grupo. 

Uma das principais preocupações tanto da Associação, como de outros moradores 

do local, é a discriminação que as crianças e jovens da comunidade sofrem em Bias 

Fortes. Entre os jovens, existem rixas que, invariavelmente, resultam em agressões 

físicas. Também as crianças, que atingem idade para findar os estudos na escola de 

Colônia do Paiol e precisam continuar os estudos em Bias Fortes, são submetidas a 

discriminações e constrangimentos de diversos teores. Ouvimos relatos, inclusive, sobre 

professores que são coniventes com tais ações e que, talvez por falta de preparo, em nada, 

ou pouco, auxiliam nos conflitos entre os alunos. 

Assim como a educação, a saúde dos moradores é comprometida devido ao 

preconceito que sofrem. Em campo, nos foi relatado que, apesar de existir um posto de 

saúde em Colônia do Paiol, o médico só comparece para prestar atendimentos, uma vez 

por mês e, ainda assim, o número de pacientes atendidos é limitado. Em casos 

emergenciais, a única alternativa é acionar o atendimento de saúde de Bias Fortes, no qual 

também são mal recebidos e, dificilmente, atendidos. 

Como dissemos, além de conflitos sociais, a comunidade se depara com conflitos 

territoriais e, neste sentido, de acordo com o que é apresentado por Silva (2005), com o 

que traz o inventário do fazendeiro, que doou aquelas terras a seus escravos, se comparado 

ao espaço que ocupam hoje, pode-se perceber que houve uma perda de, 

aproximadamente, 90% do território original, para fazendeiros da região. 

Podemos observar que, além de se encaixar em dois dos nichos de conceituação 

de territórios, descritos por Haesbaert (2004), sendo eles território político e cultural; 

Colônia do Paiol tramita entre o processo de desterritorialização e reterritorialização, 

como defendido pelo mesmo autor. O qual expõe que desterritorialização parte do 

princípio da existência de um território e que ela ocorre de formas distintas, dependendo 

do tipo de território a que nos referimos (p.127).  

Como, neste caso, o Paiol pode ser considerado, simultaneamente, território 

político e cultural, podemos dizer que a desterritorialização sofrida também ocorre em 

mão dupla. Visto que, desterritorialização política perpassa por aspectos físicos mediante 

as fragilidades fronteiriças (tomada terras); e desterritorialização cultural atrela-se ao que 

Haesbaert (2004) chama por hibridização cultural em que o reconhecimento de 

identidades é impedido. 
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O espaço Social, delimitado e apropriado politicamente enquanto território de 

um grupo, é suporte material da existência e, mais ou menos fortemente, 

catalisador cultural-simbólico – e, nessa qualidade, indispensável fator de 

autonomia. (SOUZA, 1995, p.108) 

 

Por outro lado, a partir da tese de Silva (2005), a qual retoma o passado em forma 

de documentações garantidoras da posse daquelas terras, podemos dizer que a 

comunidade passa também pelo processo de reterritorialização (HAESBAERT,2004) 

que, como já mencionado, pressupõe a retomada de territórios, através da 

complementaridade entre seus atores, que poderão atribuir uma nova configuração ao 

meio. 

 

3. Extensão, história e turismo 

Após termos contextualizado nossa discussão, relacionando os conceitos 

trabalhados com os apontamentos sobre comunidades quilombolas no Brasil e a 

constituição do quilombo Colônia do Paiol, precisamos esclarecer que este trabalho foi 

desenvolvido, por meio de trabalhos de campo, junto ao projeto de extensão denominado: 

Kizomba Namata - Ecomuseu de Comunidades Negras da Zona da Mata Mineira: entre 

sabores e saberes, da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

A Zona da Mata mineira vivenciou forte presença negra na sua população, 

especialmente após a queda da mineração no Estado de Minas Gerais, quando a região 

passou a funcionar como um “entreposto” de comercialização de escravos oriundos da 

mineração para a economia cafeeira do Vale do Paraíba fluminense, e, posteriormente, 

com a chegada da economia cafeeira escravista na própria região. As bacias dos rios 

Carangola, Muriaé, Pomba e Paraibuna (todos afluentes da margem esquerda do rio 

Paraíba do Sul), passaram a ser ocupadas por populações negras que formavam 

quilombos e que se socializavam nos meios urbanos e rurais a partir de referenciais 

culturais próprios. O patrimônio cultural e ambiental apresenta-se na atualidade de 

diversas formas: de manifestações de cantos e danças às culinárias locais/regionais, do 

conhecimento etnobotânico às formas de relação homem e natureza, das formas de 

construção arquitetônicas ao trabalho coletivo em mutirões e “troca-dias”.  

Grande parte deste patrimônio cultural, ambiental e social encontra-se em 

processo de desvalorização mediante a imposição da urbanização e da modernização na 

vida cotidiana. Assim, nessa nova cultura globalizada, impera a cultura de massa sobre 

as culturas locais e faz desvanecer os saberes, os sabores e os fazeres das sociedades 
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locais/regionais. Mediante este quadro, elaboramos junto a algumas comunidades negras 

da Zona da Mata mineira esse projeto de um Ecomuseu que visasse patrimonializar e 

buscar ações de salvaguarda para este diversificado universo.  

Nossos estudos nas comunidades quilombolas nos mostram diferentes 

territorialidades e integração rural/urbano. Atualmente, as ruralidades estão em grande 

mudança influenciadas pelas demandas urbanas de consumo e lazer. O consumo urbano 

explica a produção agrícola em crescente volume de produção e sobre as demandas de 

lazer, a cidade “vê” o campo como uma fonte de turismo ecológico e cultural.  

Segundo Léfèbvre (2001;12) a relação urbanidade e ruralidade não desaparece; 

pelo contrário, intensifica-se trazendo outras representações e outras relações reais. Isto 

é, comunidades rurais/quilombolas, considerando-se como populações tradicionais e ao 

mesmo tempo inseridas na modernidade da circulação de mercadorias, bens e 

informações trazem, ao mesmo tempo, um acervo íntegro do passado que ora se choca ou 

interagem com os novos hábitos e meios de comunicação que emanam e “transbordam” 

do urbano interpenetrando-se no rural. 

Sendo assim, enquanto grupo de pesquisa e extensão, que visa extensão para além 

do “academicismo”, o projeto do ecomuseu surge a partir da constatação da existência de 

problemas e/ou necessidades das comunidades, por parte dos alunos e professores, 

juntamente com demandas identificadas e apresentadas por alguns membros das próprias 

comunidades, bem como da percepção por parte dos alunos de que os conhecimentos que 

estão sendo adquiridos possibilitam o diálogo na construção e implementação de 

soluções. Tal perspectiva aparece também como um meio pelo qual evidencia a troca e o 

intercâmbio dos estudos preliminares à comunidade. 

A grande emigração masculina em busca de postos de trabalhos dentre as 

populações quilombolas, as baixas possibilidades de geração de renda com o trabalho 

feminino e os altos índices de problemas de saúde como diabetes, por exemplo, nos fez 

propor o eixo ''Culinária, nutrição e saúde'' dentro deste programa.   

A questão da geração de renda por meio do trabalho feminino aparece como um 

desafio. Ao mesmo tempo em que percebemos habilidades artesanais diversas, 

percebemos que o trabalho feminino aparece quase sempre como um trabalho não 

remunerado. Portanto, inserimos neste projeto o mapeamento e o aprimoramento das 

produções artesanais para que possamos divulgar nos Programas de Economia Solidária 

existentes nos municípios de Juiz de Fora (MG) e de Viçosa (MG) através das parcerias 
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costuradas com a UFV (Universidade Federal de Viçosa) e com o CTA (Centro de 

Tecnologias Alternativas). Neste sentido, o projeto oferece oficinas de nutrição e saúde, 

além de oficinas de aprimoramento e divulgação das produções artesanais existentes, 

visando à comercialização dos mesmos. 

Em Colônia do Paiol, uma das principais preocupações dos moradores é a 

ausência de oportunidades de trabalho para os que preferem resistir e permanecer em suas 

terras, ao invés de migrar em busca de qualidade de vida. Baseado nisto, uma das 

pesquisas que o grupo do projeto vem desenvolvendo é a análise do potencial turístico da 

comunidade para, quem sabe, tentar difundir um turismo de base local como atividade 

econômica para seus membros; desenvolvimento e aumento da auto-estima da 

comunidade, enquanto importantes componentes da história de um país; o 

empoderamento da comunidade e o favorecimento da endogenia.  

Sabendo-se por exemplo que, de acordo com Sampaio, Alves e Falk (2008), 

arranjo e empreendimentos socioprodutivos6 se relacionam, primordialmente, com a 

criação de métodos de economia alternativos às práticas liberais de mercado; e que ambos 

são instrumentos de potencialização de um turismo de base local, observamos a 

possibilidade de que estas ferramentas funcionassem como propulsoras da atividade 

agrícola, uma vez que a cultura dos quintais ainda é significativa para a subsistência da 

comunidade e que, além disto, as práticas culinárias são peculiares e significativas 

manifestações culturais do Paiol. Não obstante, o turismo de base local/comunitária, 

funcionaria aqui como mecanismo de resistência, reconhecimento e influenciador do 

sentimento de pertença do grupo. 

 

3.1 Turismo de Base Local: território, atividade econômica e movimento de 

resistência 

Rita de Cássia Cruz (2000), ao discorrer sobre o turismo enquanto mecanismo de 

(re)ordenamento do território e dos territórios turísticos contemporâneos nos traz a 

                                                           
6 “Trata-se de uma rede de esforços socioprodutivos e institucionais, qualificados como participativos e 

associativos, em que predomina o reconhecimento do território e se valoriza o conhecimento tradicional-

comunitário. Tem-se como desafio transpor as barreiras da racionalidade econômica meramente utilitarista 

e incorporar os aspectos ecológicos, econômicos e sociais quando se pensar no desenvolvimento de uma 

comunidade.” (Sampaio, Alves e Falk, p.250,2008). 
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importância de se compreender os conceitos de espaço, como ocorre sua produção e 

também as peculiaridades acerca da produção de territórios turísticos. 

De acordo com a escritora, quando um espaço tramita pelo processo de 

transformação em território turístico, é preciso que ele se readéque à sua nova função. E 

isto ocorre com a criação de um sistema de objetos7 que se aproxime ao máximo das 

demandas sociais do turismo. 

Sob as perspectivas de Cruz (2000), enquanto atividade econômica, o turismo se 

difere das demais, justamente, pelo principal produto que consome: o território. E é 

devido a este tipo de consumo que se tem gerado a necessidade de gestão territorial. Neste 

sentido, cita: 

O turismo concorre, no processo de transformação dos territórios para seu uso, 

com outros usos do território, bem como com formações socioespaciais 

precedentes a seu aparecimento. Apesar desses confrontamentos, a força do 

turismo é dada por sua capacidade de “criar, de transformar e, inclusive, de 
valorizar, diferencialmente, espaços que podiam não ter valor no contexto da 

lógica de produção. (Nicollás, 1996).8 

Como abordado anteriormente, se tentarmos localizar Colônia do Paiol mediante 

os aspectos e conceitos territoriais até aqui apresentados, vislumbraremos um aglomerado 

de questões a serem levantadas e discutidas, a começar por sua origem. Uma comunidade 

tradicional, por si só, já se porta como território de resistência e reduto de estórias que 

são passadas de geração em geração (OLIVEIRA e JESUS, 2010). Sendo assim, no caso 

de Colônia do Paiol, há que se considerar que sua bagagem histórica, seus costumes e 

manifestações culturais são, naturalmente, aguçadores de curiosidades e interesses por 

parte de quem procura vivenciar as experiências deste tipo de grupo.  

Devemos ressaltar que, ainda que uma paisagem seja fisicamente fixa, ela pode, 

ao mesmo tempo, obter mudanças por meio do significado que lhe é atribuído por parte 

de quem a percebe. Como argumenta Cruz: “é esta alteração de significado que permite 

à paisagem constituir o espaço; o mesmo o qual ela está contida.” (CRUZ, 2000, p.17). É 

aqui que o turismo se encaixaria, tanto como instrumento de valorização de uma cultura, 

como empoderador dos signos encontrados dentro daquele espaço.  

                                                           
7Cruz afirma que os sistemas de objetos e o de ações interagem, fazendo alusão ao que nos traz Milton 

Santos ao defender que a condição de formato em que se dão as ações é transmitida pelo sistema de objetos; 

e que, por sua vez, os objetos são criados a partir do sistema de ações. Destaca a especificidade e técnica 

dos objetos culturais, que tendem a atingir objetivos pré-estabelecidos; bem como a racionalidade e 

capacidade de ajuste das ações. A eficácia das ações é diretamente proporcional à adequação dos objetos e 

ambos dependem da “carga de ciência e técnica presente no território.” (CRUZ,2000 P.16) 
8 Citação feita por Cruz, no livro Política de Turismo e Território, p.15-16. 
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3.2   Um turismo de base local seria possível em Colônia do Paiol? 

O turismo de base local é um mecanismo de geração de emprego, renda e 

ampliação da inclusão social por meio de uma política de desenvolvimento. Além disto, 

esse tipo de atividade vem sendo incentivado por órgãos oficiais e pesquisadores devido 

às preocupações econômicas, sociais e ambientais causadas pelos impactos advindos de 

outras atividades econômicas e, inclusive, por outros segmentos do próprio turismo. 

Segundo Yázigi (2012), princípios comerciais e ambientais associados, que 

tenham por objetivo a organização territorial e de seus atrativos, em conformidade com o 

interesse dos moradores de qualquer lugar dotado, são as premissas de um turismo de 

base comunitária.  

Observemos que, este autor também se refere ao turismo como potencial 

organizador do espaço, como propôs Cruz (2000). E, se mais uma vez contextualizarmos 

com a atual situação de Colônia do Paiol, tendo em vista suas principais demandas, talvez 

pudéssemos dizer que este tipo de atividade contribuiria para uma melhoria da qualidade 

de vida local. 

No entanto, antes que afirmemos isto, faz-se necessário que ponderemos acerca 

das ideias que, mais uma vez, Yázigi (2012) expressa. Para o autor, a inserção social é 

totalmente dependente de trabalho qualificado e não trará respostas a curto prazo. Além 

disto, para abarcar o turismo, precisa de sofisticação. Conquanto, todos esses fatores 

sofrem interferência da baixa qualidade educacional no Brasil. Ou seja, esta inserção 

depende de estratégias estruturais, institucionalizadas e contundentes. Mas, ainda assim, 

considera que o turismo de base local é uma oportunidade de organização comunitária.  

Também sob as perspectivas deste autor, argumenta-se que o principal anseio de 

democratização no caso do turismo comunitário, é a inclusão progressiva de cidadãos que 

não tiveram essa oportunidade até então. Para tanto, é necessário que se coloque em 

prática o que, por muitas vezes, está baseado em palavras (YÁZIGI, 2012).  

Outro ponto que, segundo Yázigi (2012) deve ser ponderado sobre o turismo de 

base local é em relação ao financeiro. O turismo comunitário tem sentido contrário ao do 

grande capital, contando com recursos escassos, buscando valorizar cultura, gastronomia, 

preservação ambiental, dentre outros quesitos locais. Levando sempre em conta que 
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comunidades tradicionais baseiam-se em saberes populares, o que é o principal foco de 

quem trabalha sob esta ótica do turismo (YÁZIGI, 2012). 

Retomando o ponto de vista da comunidade Colônia do Paiol, durante nossos 

trabalhos de campo, ao apresentarmos uma proposta inicial sobre a atividade turística 

como fonte de aumento e geração de renda para o grupo, tivemos resposta positiva 

imediata e soubemos que, receber visitantes, é um grande sonho da comunidade. 

Contudo, enquanto membros de um projeto de extensão que tenta abarcar as 

demandas das comunidades em que trabalhamos, da mesma forma como soubemos dos 

sonhos, soubemos dos problemas que assolam a comunidade e que nos fizeram questionar 

se este é, de fato, o momento para pensarmos o turismo; visto que, o Paiol ainda é carente 

de parte dos serviços básicos para a subsistência humana. E como Cruz (2000) ressaltou, 

a transformação do espaço em território turístico está totalmente atrelada a fatores sociais, 

econômicos e culturais e não somente a atributos naturais.  

Colônia do Paiol, tanto por ser comunidade negra quanto por ser comunidade 

rural, sofre preconceito e, consequentemente, segregação em relação ao município no 

qual está inserida que é Bias Fortes. Mesmo que também seja de origem quilombola, 

existe distinção social entre moradores da cidade e do campo no local. Há relatos de 

diversos moradores de Colônia, que contam sobre visitas de políticos que só ocorrem 

durante o período de eleições. Passada esta época, o que se encontra por lá é descaso, 

desleixo, ausência de saúde, educação, segurança e saneamento básico com alguma 

qualidade. Este é o advento que mais nos preocupa mediante todas as demandas que 

identificamos nessa comunidade. 

Pelo que constam os referidos relatos, rixas políticas também se fazem presentes 

em Bias Fortes. O que complexifica, ainda mais, nossa problemática. Podemos mencionar 

como exemplo o relato dos membros da associação de moradores de Colônia que nos 

informaram que, sobre esta expectativa do turismo, um Circuito Turístico9 da região já 

                                                           

9 SETUR MG -“Os Circuitos Turísticos são entidades sem fins lucrativos, que caracterizam a política 

pública de Regionalização do Turismo de Minas Gerais, em desenvolvimento pelo Governo do Estado de 

Minas Gerais desde o ano de 2001, os Circuitos Turísticos obtiveram seu reconhecimento com a publicação 

do Decreto de Lei n° 43.321/2003. Esta política é um modelo de gestão das regiões turísticas que segue as 

diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo, estabelecido pelo Ministério do Turismo.Os 

Circuitos Turísticos abrigam um conjunto de municípios de uma mesma região, com afinidades culturais, 

sociais e econômicas que se unem para organizar e desenvolver a atividade turística regional de forma 

sustentável, consolidando uma identidade regional. O trabalho destas entidades se dá por meio da 

integração contínua dos municípios, gestores públicos, iniciativa privada e sociedade civil, consolidando 

uma identidade regional e protagonizando o desenvolvimento por meio de alianças e parcerias.Hoje, de 
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realizou todo o levantamento necessário para a implementação da atividade na 

comunidade, mas não houve interesse por parte da prefeitura em continuar o projeto. E, 

como bem argumenta Yázigi (2012), como o turismo comunitário por diversas vezes 

conta com articulações partidárias, é visto como um “turismo político” o que pode ser 

extremamente negativo se depender de “boa vontade” de quem o executa. E vai além, 

ressaltando a importância de que haja um apoio governamental compromissado em 

colaborar com os trabalhos desenvolvidos, de forma institucionalizada. E finaliza: 

“Inserção social imediata, sem qualificação, sem geração de riquezas? Só se for brincando 

de casinha.” (Yázigi, 2012, p.35). 

 

4. Considerações Finais 

Levando em consideração o que foi exposto no decorrer do texto, considerando 

aspectos territoriais, políticos, econômicos e culturais, podemos dizer que o turismo pode 

funcionar como instrumento para a organização e/ou (re)ordenamento de um espaço, em 

território turístico. Sem embargo, é importante frisar que, para tanto, faz-se necessário a 

articulação de diversos fatores. 

Tendo em vista a realidade de Colônia do Paiol, aqui relatada, percebemos que 

nossos trabalhos precisam permear outras instâncias para que não seja mais um conjunto 

de promessas para uma comunidade que já sofre com segregações de diversas naturezas. 

Contudo, não devemos nos afastar do referencial de que nossos trabalhos são pautados na 

preocupação com o empoderamento da comunidade. Trazê-los para dentro das discussões 

sobre temas que, principalmente, lhes dizem respeito é, além de empoderar, trabalhar com 

a auto-estima deles enquanto um povo que tem muito a ensinar.  

Desta forma, há que se considerar que, como nos mostram Oliveira e Jesus (2010), 

territórios étnicos, como comunidades tradicionais são, por si só, um potencial atrativo 

turístico. Como apresentado anteriormente, a oportunidade de formulação de um 

empreendimento socioprodutivo atrelada à agricultura, por meio do incentivo e 

                                                           
acordo com a Resolução 045/2014, Minas Gerais conta com 45 Circuitos Turísticos certificados, mais a 

capital, Belo Horizonte, envolvendo todas as regiões de Minas Gerais e aproximadamente 460 municípios 

regionalizados.”. Disponível em: <http://www.turismo.mg.gov.br/circuitos-turisticos/informacoes-

administrativas>. Acesso em: 12 de jun de 2015. 
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fortalecimento das produções dos quintais, como instrumento de valorização das práticas 

culinárias de Colônia do Paiol; as experiências ali vivenciadas em passados não muito 

distantes, enquanto oportunidade de vivificação para aquele que busca pelo desconhecido, 

a fim de saber um pouco mais sobre uma era de acontecimentos históricos, não necessitam 

de grandes feitos para que comecem a induzir um maior fluxo de visitantes. À beira de 

um fogão à lenha, ainda pintado com barro branco como antigamente, entre uma fornada 

de broa de milho (que foi plantado e colhido no próprio quintal), uma colher de pau e uma 

panela de pedra, há muito mais histórias a se ouvir e vivenciar do que qualquer livro possa 

vir a nos oferecer. 
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O ENGENHO DA TOCA EM ILHABELA: UM CASO DE INVESTIGAÇÃO E 

MEMÓRIA 

 

Bárbara Marie Van Sebroeck Lutiis Silveira Martins1 

 

RESUMO: A história da cana em Ilhabela com seus mais de trinta engenhos que 

desenvolveram atividades no fabrico de açúcar e aguardente transformou radicalmente a 

paisagem da ilha graças aos cultivos extensivos de cana e café. A paisagem atual se 

apresenta com os morros recobertos pela Mata Atlântica. Este trabalho procura situar 

estes engenhos de diversas épocas ao trabalhar o Engenho da Toca. O edifício sempre 

serviu como suporte do ponto turístico criado nos anos 1970; três quedas d’água foram 

abertas para visitação do público e o local se consolidou no panorama turístico da ilha. A 

trajetória do Engenho foi estudada, seu histórico e as mudanças ocorridas no edifício com 

relação à atividade turística ali desenvolvida. A importância de se registrar a história deste 

local se faz cada vez mais presente: seja pelas memórias, ou ainda por se tratar da última 

destilaria em funcionamento em Ilhabela.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Memória, Patrimônio Cultural, Engenhos, cachaça, Ilhabela 

 

ABSTRACT: The history of sugar cane in Ilhabela and its thirty mills developed 

activities of production of sugar and cachaca drastically changed the island due to the 

extensive sugar cane and coffe plantations. Completly different, ilhabela is now 

consecrate by its forest landscape. This article seeks to place these mills throughout the 

times studying Toca’s Mill. In the 1970’s, three waterfalls have been opened to public 

visitation, and it is now a famous visitation location in the island. Due the fact to be a 

important part of the tourist point created, as a reception place, the history of the Mill's 

building is studied in relation with the tourist activity developed there. The importance of 

this Engenho’s history is clear be it because of its memory or because it is the last mill 

still working in Ilhabela. 

 

KEY-WORDS: Memory, Cultural Heritage, Mills, cachaça, Ilhabela 

 

INTRODUÇÃO 

O litoral Norte apresentou sempre um caráter de isolamento frente a outras regiões 

do Estado de São Paulo. O desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar em toda a 

extensão da região marcou momentos de pujança econômica, expressas pelo número de 

engenhos construídos e volumes de produção, bastante superiores aos de outras regiões. 

                                                           
1 Arquiteta e Urbanista pela FAU-USP, estudante de Turismo na ECA-USP, 

barbara.marie.martins@usp.br  
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Um primeiro ciclo produtor aconteceu no século XVII, momento em que os 

engenhos partem da região de Santos rumo a São Sebastião, no entanto, poucos são os 

remanescentes. De um segundo momento, já no século XVIII, Ilhabela contabilizava já 

dezesseis engenhos, dos quais encontram-se entre quatro e cinco remanescentes, como é 

o caso do Engenho São Mathias e do Engenho d’Água. Em 1805, o povoado da ilha foi 

elevado à condição de vila, recebendo o nome de Vila Bela da Princeza.  

A partir da leitura dos Almanaks Mercantis da Província de São Paulo, é possível 

verificar a substituição gradual dos engenhos na fabricação da aguardente em detrimento 

do açúcar. Uma das justificativas para o abandono da fabricação do açúcar está no fato 

de que sua produção passou a ocorrer no planalto, devido à maior oferta de terras, além 

da passagem para o breve surto cafeicultor pelo qual passou a região.  

A aguardente, no entanto, se mantém como solução para muitos agricultores, dado 

que seu valor de revenda era bastante atrativo e a produção do destilado era encontrada 

em quase todas as cidades da província por ser “gênero de muito consumo, e também de 

exportação” (MÜLLER, 1978: 239). 

O mapa a seguir foi encontrado na Biblioteca da Marinha e permite localizar os 

engenhos existentes em 1912, em um levantamento feito pela Comissão Geográfica e 

Geológica do Estado de São Paulo, com vista ao estudos das possibilidades da exploração 

de todo o litoral Norte. Em específico sobre o mapa, trata-se da primeira cartografia que 

aponta exatamente onde estavam os engenhos e os caminhos existentes na ilha. O 

redesenho elaborado indica: em laranja os engenhos, em roxo, a núcleo urbano da ilha e 

em vermelho, o Engenho da Toca, o qual ainda não existia. Naquele ano eram vinte e sete 

engenhos que produziam apenas aguardente. 

Ao longo do século XX o que se nota é um novo período de decadência, com 

esvaziamento da ilha. Pouco a pouco seguiu-se o desmonte dessas fábricas, com o 

encerramento da produção de aguardente entre o final da década de 1970 e início da 

década seguinte. As propriedades onde estavam localizados esses engenhos passam a ser 

vendidos para famílias de fora de Ilhabela e boa parte acabou destruída ou ruiu. 
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Imagem 1 – Mapa dos engenhos de Ilhabela em 1912 

Redesenho: Bárbara Martins 

 

Com uma ilha arrasada e abandonada, o turismo surge como solução para o 

desenvolvimento econômico do local, como bem assinalado no Plano Diretor para o 

Litoral Norte, elaborado por um grupo de estudos da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP).  

Atualmente existe apenas uma destilaria em que o fabrico da cachaça foi retomado 

há alguns anos: o Engenho da Toca, objeto de estudo do Trabalho Final de Graduação da 

autora. 
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Imagem 2 – Panorama do engenho e seu entorno em 1978 

Foto: Luiz Cláudio Lutiis Silveira Martins 

 

METODOLOGIA E OBJETIVOS 

Com objetivo principal de traçar hipóteses sobre a trajetória do Engenho da Toca, 

na busca da compreensão das fases de apropriação do edifício, estabeleceu-se o seguinte 

procedimento metodológico: pesquisas bibliográfica, documental, iconográfica aliadas ao 

trabalho de campo.  

No que concerne à pesquisa bibliográfica, procedeu-se ao levantamento da história 

de engenhos e seus modos de produção, por meio da leitura de livros e periódicos. Quanto 

à história da fazenda, foram realizadas pesquisas nos cartórios de São Sebastião e 

Ilhabela, para buscar informações acerca dos antigos proprietários e compreender como 

aconteceram as adições de área. 

O trabalho de campo focou as entrevistas, tanto com moradores locais, quanto com 

familiares do proprietário da Fazenda da Toca, que permitiram estabelecer conexões 

desde como eram a fazenda e o edifício em outros tempos, até as mudanças que 

aconteceram ao longo do tempo. O edifício foi compreendido como um laboratório 

aberto: ao procurar a configuração métrica dos espaços por levantamento in loco, foram 

estabelecidas hipóteses sobre como eram os espaços em outros tempos e como e onde 

ocorreram transformações. 
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A FAZENDA DA TOCA E A FAMÍLIA VAN SEBROECK 

Pesquisa documental 

O levantamento foi feito no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca 

de São Sebastião, uma vez que os registros de Ilhabela são feitos nesse local. A partir do 

registro do ato de compra de Joseph Albert Van Sebroeck em 1963, foi possível levantar 

os registros referentes tanto às porções de terra que conformam a área da Fazenda da 

Toca, bem como dos imóveis presentes na mesma. O registro 615 de 05 de agosto de 

1937 é o primeiro em que é citado o engenho, sendo proprietários Benedito Belém de 

Souza e Antonia Belém de Souza:  

(...) uma casa tambem coberta de telhas, onde funciona a fabrica de aguardente 

e machina de fazer farinha de mandioca; uma casa pequena, no mesmo lugar, 

que servia para depósito; metade de uma casa, também coberta de telhas no 

lugar Coqueiro do mesmo bairro do Peayek, uma sorte de terras (...); uma sorte 

de terras, (...); uma fabrica de aguardente de canna, movida a força hidráulica, 

inclusive, todos seus pertences e acessórios (...)  

 

O registro 8219 de 03 de maio de 1963 é o registro de compra de Joseph e o 

engenho é citado como:  
(...), uma casa de moradia modesta, de tijolos, coberta de telhas, onde está 

instalada uma fábrica de aguardente com derivação de água para força motriz, 

roda d’água, moenda de cana, alambique, depósito de fermentação, tonel para 

a conservação de aguardante e demais pertences, (...), assim como marcas 

indispensáveis à fabricação de aguardente”. 

 

Portanto, da leitura dos registros encontrados acerca da Fazenda, fica claro que a 

constituição de sua área aconteceu pelos atos de compra de sítios lindeiros pelo sr. 

Raphael Penteado de Barros. Por fim, Joseph Albert Van Sebroeck compra a fazenda 

conformada e com o nome de Fazenda da Toca. Ali estavam instalados: um engenho de 

aguardente e uma casa de farinha de mandioca, em meio à plantação de cana-de-açúcar e 

banana. O quadro da propriedade se enquadra perfeitamente no relato de (FRANÇA, 

1958: 125): 

A capacidade de produção dessas fábricas, tôdas mal aparelhadas, é de 450 a 

500.000 litros, anualmente. Em 1950 não fabricaram mais do que 246.000 

litros de aguardente, que foram exportados para Santos e cidades do interior 

paulista. Alguns reúnem também uma pequena indústria de farinha de 

mandioca, aproveitando a fôrça motriz e a mão de obra nos períodos entre-

safras. 

No entanto, no final da década de 1950, período de compra da propriedade, já era 

(FRANÇA, 1958: 126): 

 (…) de longa data vem se verificando, cada ano, a paralisação de um ou outro 

engenho, muitas vezes definitivamente. Explica-se assim o fato de, dos 31 

engenhos observados por Ihering nos ultimo’s anos do século passado, não 
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restar siquer a metade. 

De qualquer forma, ao comprar a fazenda com essa infra-estrutura, a família passa 

a dar continuidade à fabricação de aguardente e venda da banana como fonte de renda. O 

ponto turístico criado na década de 1970, abriu três quedas d’água para a visitação, dentre 

as quais se destaca uma gruta com uma piscina natural que dá nome ao local: a Toca. Na 

verdade, com o tombamento de quase a totalidade da área da fazenda, com a perda de 

áreas de cultivo, o ponto turístico foi a solução para obtenção de receita. Muito comentada 

em guias turísticos internacionais e nacionais, a Cachoeira da Toca sempre foi um ponto 

obrigatório para visitação em Ilhabela. No entanto, após a saída do patriarca da 

administração da fazenda, foram evidentes algumas fases de abandono, sobretudo desde 

o seu falecimento em 1997 até os meados dos anos 2000, em que a decadência foi mais 

acentuada. Há cerca de três anos com novos investimentos e sob nova direção, o local 

passa por uma nova etapa.  

Memórias narradas 

Os principais responsáveis pela manutenção do Engenho já faleceram, a saber: o sr. 

Joseph Albert Van Sebroeck e dois de seus filhos, Etienne Van Sebroeck e François Van 

Sebroeck. Desse modo, a coleta de informações por outros familiares e amigos da família 

que não atuaram diretamente sobre o imóvel nos últimos 50 anos foi o meio encontrado 

para registrar as memórias acerca do local. A proposta, então, foi a de desenhar o contorno 

atual do edifício e os pilares, sem as divisões internas atuais. Assim, cada entrevistado 

deveria desenhar sua memória mais antiga do edifício, ao indicar quais eram os limites 

externos, o que havia no salão interno de mobiliário e/ou maquinário.  

 

Entrevista Vitória Marie Van Sebroeck (filha mais nova de Joseph, 51 anos) 

memória de 1969 
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Imagem 3 – Exemplo de entrevista com familiar 

Desenho: Vitória Marie Van Sebroeck 

 

Apesar de ter apenas 6 anos na época de sua mais antiga memória, se lembra, 

sobretudo, do maquinário encontrado no grande salão do engenho. Comenta sobre o 

alambique presente no atual ponto de atendimento ao turista, sobre o engarrafador, onde 

diversas garrafas ficavam em sequencia. Comenta também sobre as dornas, quatro tachos 

grandes apoiados sobre duas fileiras de madeira e sobre a presença de três grandes tonéis 

(um dos quais ia até o teto). Quanto à estrutura do edifício, descreve os contonos como 

terminando na linha do último pilar, era bastante aberto, o chão era de terra batida e havia 

apenas uma porta. Também se lembra dos dois carros estacionados na garagem: um Land-

Rover e um Ford. Ao lado deles, a moenda e a roda d’água. Comenta também sobre o 

galpão de ferramentas. 

 

O Engenho e a Cachoeira da Toca 

Ao analisar arquivos de família, ficou evidente que o edifício do engenho não foi 

muito registrado. As imagens demonstram o engenho como uma construção bastante 

rústica. A estrutura de tijolos cozidos já se encontra a mostra, com praticamente em toda 

extensão, a ausência de reboco. Alguns dos tijolos foram recuperados nas últimas 

intervenções realizadas no telhado do engenho e as telhas são do tipo colonial média e 

grande. Em seu entorno, terra batida, vegetação rasteira e o término da construção na 
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parede de pedras com saliência em relação à parede de tijolos, algo que permanece até 

hoje. Internamente, o salão apresenta mesas para os turistas e o piso não tinha tratamento, 

era de terra batida. 

Parece bastante interessante analisar como foi feita a divulgação do ponto turístico 

ao longo de sua trajetória. De fato, apesar dos poucos panfletos que foram guardados, são 

bastante importantes quanto à forma de caracterizar como o engenho foi citado como um 

ponto importante para a visitação e nota-se uma evidente mudança de postura nessa 

questão. 

 

Imagem 4 – Propagandas das décadas de 1970 e 1980 

Acervo: Família Van Sebroeck 

 

Em uma propaganda dos anos 1970, em que é apenas citado que é oferecido um 

“serviço de bar e restaurante dentro de um engenho de pinga”, sem indicar nenhuma data 

para o edifício. Na década seguinte, diz-se do engenho como “uma destilaria de fazenda, 

datado de 1831”.  
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Imagem 5 – Propagandas das décadas de 1990 e 2000 

Acervo: Família Van Sebroeck 

 

Na propaganda a seguir, nos anos 1990, o engenho sequer é citado. Já nos anos 

2000, fica evidente que o edifício não apresenta uma importância significativa, consta 

apenas como uma nota de rodapé: “aproveite e experimente um dos melhores aguardentes 

da região fabricado no alambique da toca”. 

 

A CACHAÇA DA TOCA 

Com a leitura do livro “Engenho e Tecnologia”, de Ruy Gama, foi possível 

confirmar a tese levantada por Juan Zapatel de que o engenho da Toca seria do tipo 

partido compacto e aberto. Na época de sua construção, o edifício aproveitou o desnível 

natural do terreno e dispôs a moenda, que no caso do Engenho da Toca, trata-se de uma 

moenda horizontal, na parte mais alta do terreno e as dornas e alambique ficavam na parte 

inferior do terreno. Em algumas entrevistas apontou-se que as dornas foram vendidas e o 

alambique atual se encontra também na parte superior, o registro físico na parede 

permaneceu até hoje, confirma que ali houve uma fornalha no passado e denota uma clara 

modificação na lógica do edifício quanto a seus espaços internos. 

Vale ressaltar que em 1977 o governo do Estado de São Paulo decidiu tombar 95% 

da área de quase 1300 ha como parte do Parque Estadual. A grande influência dessa 

decisão quanto ao fabrico da cachaça se deve, sobretudo, pela perda de área de plantio da 
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cana-de-açúcar, levando à necessidade de importar o produto bruto de outras cidades. A 

seguir será descrita cada parte do processo de fabricação da cachaça. 

 

  Imagem 6 – Registro da última produção de cachaça em outubro de 2015 e as moendas e roda d’água 

Acervo: Família Van Sebroeck 

 

Após a higienização e preparo da cana-de-açúcar, a mesma é moída para extrair o 

seu caldo, também chamado de garapa. No Engenho da Toca existem duas moendas, 

ambas do tipo rolos horizontais. A primeira e mais antiga é a movida pela roda d’água, 

pois em Ilhabela “(…) deve ter existido certo número de engenhos d’água nessa área, 

onde os córregos, descendo dos morros, facilitavam a utilização da água”. (PETRONE, 

1968: 95). A segunda, mais recente, é movida por um motor a diesel e é a principal 

moenda empregada atualmente. 

A nova sala de fermentação abriga as dornas de inox, seguindo os novos parâmetros 

de fabricação. A garapa segue para um primeiro reservatório por gravidade da área da 

moenda. Com a padronização da concentração de sacarose do caldo, três dornas de 

seiscentos litros de capacidade cada são abastecidas. Finda a fermentação, o reservatório 

de espera é alimentado. A garapa fermentada segue bombeada para o alambique, onde 

acontecerá a destilação.  

O alambique atual é de cobre e foi comprado por volta de 1976 e as paredes lindeiras 

são de bloco, o que evidencia se tratar de um dos mais recentes fechamentos do edifício. 
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Por volta de seiscentos litros de garapa fermentada são fervidos em fogo médio (lenha e 

bagaço da cana moída) por cerca de quatro horas. Ao final do processo, podem ser obtidos 

até cem litros de cachaça. De todos os demais equipamentos para o fabrico da cachaça 

relatados nas entrevistas, tais como dornas e diversos tonéis, a mentalidade de se desfazer 

de tudo ao longo do tempo fez com que restasse apenas um tonel de aproximadamente 5 

mil litros.  

 
Imagem 7 – Esquema de fabricação da Cachaça da Toca hoje. 

Desenho: Bárbara Martins 

 

O processo atual de fabricação de cachaça acontece no patamar superior, como 

esquematizado abaixo. O patamar inferior se destina, sobretudo, às atividades de recepção 

turística e venda do produto final.  

 

CONCLUSÕES 

Ao analisar o contexto dos engenhos que também se instalaram em Ilhabela, a 
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situação é bastante delicada: quase não há remanescentes. Dentre os fatores que 

colaboraram para a situação destacam-se a complicada questão fundiária do arquipélago, 

tão evidente durante as pesquisas cartoriais, as administrações públicas ineficazes e a falta 

de interesse por parte dos proprietários onde estavam situados estes edifícios. 

A situação particular do engenho com seu caráter de suporte a um ponto turístico, 

em primeira instância, parece ter sido o meio pelo qual o edifício pode dar continuidade, 

com a notória relação de cooperação recíproca estabelecida entre o Engenho e a Cachoeira 

da Toca. O Engenho serviu de suporte para as atividades do ponto turístico, em que o 

atendimento passou a ocorrer em balcões instalados no salão principal no interior do 

edifício. Aos poucos, a mesma relação, que não é de obrigatoriedade, a priori mantém o 

caráter de beneficiar tanto a Cachoeira quanto o Engenho. E assim, chega-se ao panorama 

atual, em que o edifício passa por uma revitalização completa. A retomada da produção 

de cachaça com padrões de alta qualidade mantém o caráter de suporte ao ponto turístico 

e também permite a fabricação do produto. Quanto ao turismo, proporciona à família Van 

Sebroeck o sustento há muitos anos e hoje o engenho passa a ser incorporado em seu 

sentido completo nesta questão turística, ao oferecer visitas às instalações onde acontece 

a produção de cachaça aliada à degustação do produto ao final do passeio. 

A proposta de se trabalhar com valor afetivo de um bem permitiu caracterizá-lo 

para pessoas com relação direta ao edifício. Finalmente, com as visitas técnicas, a 

importância desta pesquisa foi reforçada e o despertar do interesse por parte dos 

visitantes, um retorno não previsto inicialmente.  
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TURISMO CULTURAL E PATRIMÔNIO IMATERIAL NAS CAVALHADAS 

DE PIRENÓPOLIS 

 

Bruno Goulart Machado Silva1 

 

 

RESUMO: O objetivo deste artigo é problematizar alguns desafios das recentes políticas 

do patrimônio imaterial em situações onde há forte relação entre turismo cultural e cultura 

popular. A reflexão se dará a partir do estudo de caso da Festa do Divino Espírito Santo 

de Pirenópolis (GO), bem registrado no ano de 2010 e que atrai um público cada vez 

maior. Será problematizada a relação entre participação social, turismo cultural e políticas 

do patrimônio imaterial no contexto de um ritual específico que acontece durante a festa, 

as Cavalhadas. 
 

PALAVRAS-CHAVE:Turismo cultural, patrimônio imaterial, Festa do Divino Espírito 

Santo de Pirenópolis. 

 

ABSTRACT: This article aims to approach some challenges posed by intangible heritage 

policy towards contexts of intimacy between traditional popular culture and cultural 

tourism. The study focuses on the Divino Espírito Santo’s festival of Pirenópolis (GO) 

which is, since 2010, an intangible national heritage that attracts visitors increasingly. 

This paper discusses themes such as social participation, cultural tourism and intangible 

heritage policy in a specific ritual that takes place during the festival: the Cavalhadas.  

KEYWORDS: Cultural Tourism, Intangible Heritage, Divino Espírito Santo’s festival 

of Pirenópolis 

 

 

INTRODUÇÃO 

Dean MacCannel (1973) coloca a questão da autenticidade como estando no 

centro do turismo. De acordo com ele, a busca do turista é pela autenticidade, mas o que 

ele consegue é uma ‘autenticidade encenada’ (stage authenticity), construída para seu 

deleite. No entanto, algumas críticas foram feitas a essa ideia. Urry e Larsen (2011), por 

exemplo, chamam a atenção para o fato de que falar em autenticidade encenada pressupõe 

uma autenticidade ‘original’, e isso é colocado em xeque com o debate contemporâneo 

de que a cultura é, em última instância, sempre uma invenção/construção. Contudo, para 

além dessas críticas, a ideia de autenticidade é ainda pertinente para se pensar o turismo 
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cultural tradicional, pois é quase consenso que a busca por consumir uma ‘alteridade 

cultural autêntica’ está no centro das motivações do turismo cultural. E é interessante que 

nesse processo se forme e conforme uma autenticidade cultural encenada, não em 

oposição a uma verdadeira, mas como algo que é construído a fim de atender a demandas 

específicas: o consumo turístico da uma alteridade cultural autêntica. Com vista a atender 

a essa demanda, atividades do dia a dia e rituais religiosos, por exemplo, são reencenados 

sob as lentes do espetáculo (GARLAND, GORDON, 2010).  

No intuito de atender aos propósitos do mercado do turismo cultural, certas 

práticas sociais são transformadas em performances do tradicional. Assim, não é que a 

autenticidade refira-se à encenação de algo completamente novo. Trata-se de uma 

ressignificação de práticas sociais já existentes, mas agora não apenas como atividades 

do dia a dia ou ritos sagrados, mas também como ‘performances culturais’. 

No Brasil, a cultura popular ou folclore tem sido um campo interessante para se 

perceber esse fenômeno de exoticização e ‘autenticidade encenada’. Assim como Storey, 

entendo que “folk culture was very much a category of the learned, constructed by 

intellectuals […] and not a concept generated by the people defined as the folk” (2003)2. 

Assim, mais do que uma categoria ‘nativa’, cultura popular é uma nomeação externa, 

usada para se referir a certas práticas sociais dessa categoria heterogênea e escorregadia 

conhecida como o ‘povo’. No Brasil foram os folcloristas que se voltaram para esses 

estudos. Segundo Vilhena, no Brasil houve uma identificação entre o ambiente rural-

camponês, folclore e identidade nacional (VILHENA, 1995). O folclore/cultura popular 

era visto como “the very embodiment of the nature and character of a nation. For this 

reason, if for no other, it should be collected and treasured” (STOREY, 2003)3. Assim, 

essa busca da identidade nacional deu origem a essa relação entre autenticidade e os dois 

termos aqui em discussão. Contemporaneamente, o que ficou conhecido como cultura 

popular/folclore no Brasil tem se tornado, pelo seu apelo ao tradicional, objeto de 

consumo na mão do mercado turístico e sujeitos a um processo de espetacularização, com 

a finalidade de atender a uma demanda pelo tradicional no mercado do turismo 

(CARVALHO, 2010). 

                                                           
2 “Folclore foi uma categoria dos estudiosos, construída por intelectuais, e não uma concepção gerada 

pelas pessoas definidas como folclóricas” (STOREY, 2003 [tradução minha]). 
3 “a própria incorporação da natureza e caráter da nação. Por esse motivo, se não por nenhum outro, ele 

deve ser coletado e valorizado.” (STOREY, 2003 [tradução minha]) 
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Tendo em vista o panorama esboçado acima, o objetivo deste artigo é 

problematizar alguns desafios das recentes políticas do patrimônio imaterial em situações 

onde há forte relação entre turismo cultural e cultura popular. A reflexão se dará a partir 

do estudo de caso da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis (GO), bem registrado 

no ano de 2010 e que atrai um público cada vez maior. Será problematizada a relação 

entre participação social, turismo cultural e políticas do patrimônio imaterial no contexto 

de um ritual específico que acontece durante a festa, as Cavalhadas. 

  

PATRIMÔNIO IMATERIAL E TURISMO CULTURAL 

As discussões acerca das políticas do patrimônio imaterial/intangível têm 

emergido com grande força no cenário internacional e nacional nas duas últimas décadas. 

Nesse contexto, a noção de patrimônio imaterial/intangível passa pelo questionamento 

da ideia tradicional de patrimônio, criticada como eurocêntrica e monopolizada por 

monumentos de reconhecido valor estético/histórico (AKAGAWA, SMITH, 2009; 

LONDRES, 2001; LOWENTHAL, 1998). Se ao longo de todo século XX a política 

patrimonial reconhecia, em sua maioria, apenas ‘bens materiais’, ou de “pedra e cal”, 

agora as expressões culturais ditas imateriais ou intangíveis, tais como performances, 

festas, estilos musicais, línguas, etc. puderam ser contempladas pelas políticas e 

discussões sobre o patrimônio4.  

No Brasil, há uma coincidência entre a noção de patrimônio imaterial e as práticas 

culturais reconhecidas como étnico-raciais/tradicionais/populares (ARANTES, 2008). 

Assim sendo, o patrimônio imaterial brasileiro pode ser visto como uma forma de política 

cultural que pretende reparar historicamente a marginalização desses grupos pela atuação 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) até então. Para se 

atingir a democratização do conceito de patrimônio, o lugar do ‘povo’ nessas políticas 

públicas é repensado. De passivo, ele passa a ser protagonista das políticas patrimoniais. 

Isso significa que apontar o que é ou não patrimônio deixa de ser exclusividade de quem 

detém o conhecimento técnico autorizado (SMITH, 2006).  

Dessa forma, a questão da participação social é um aspecto essencial e central para 

a eficácia da política do patrimônio imaterial (BLAKE, 2009; IPHAN, 2010). Se a ideia, 

                                                           
4 Uso essa diferenciação porque ela é metodologicamente importante para a discussão que pretendo 

promover neste artigo. Porém, é preciso reconhecer que todo patrimônio material se constrói apenas por 

causa e através de sua ‘dimensão imaterial’ (SMITH; AKAWATE, 2009, p. 6).  
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contemporaneamente, é reparar uma dívida histórica através da inclusão de populações 

marginalizadas pela política patrimonial, é preciso que haja um engajamento popular no 

seu fazer. Pois é a partir dessa participação que se esperam surgir as demandas por 

reconhecimento patrimonial e os necessários planos de salvaguarda. 

Contudo, como argumenta Canclini, o patrimônio é um “espaço de disputa 

econômica, política e simbólica”, atravessado pela “ação de três tipos de agentes: o setor 

privado, o Estado e os movimentos sociais” (CANCLINI, 1994). Desse modo, o 

reconhecimento de um bem enquanto patrimônio, seja ele material ou imaterial, modifica 

os “valores construídos e atribuídos a esses bens” (CANCLINI, 1994). A relação entre 

patrimônio, desenvolvimento e turismo levou, em muitas cidades, a uma especulação 

imobiliária, fazendo com que a população local fosse deslocada, alterando a sociabilidade 

dos lugares. Observa-se contemporaneamente que a indústria do turismo tem, além disso, 

se apropriado da ideia de patrimônio imaterial para agregar valor e dar destinação 

turísticas a esses lugares que possuem bens registrados (BENDIX, 2009).  

Alguns autores brasileiros já vêm chamando a atenção sobre como as políticas de 

patrimônio imaterial podem potencializar a incorporação de valor econômico ao bem 

cultural (TAMASO, 2005; OSÓRIO, 2011). Segundo Mariza Veloso, o perigo desse tipo 

de efeito é “tomar o patrimônio imaterial apenas pelas suas formas objetivadas, 

transformadas em objetos ou produtos” (VELOZO, 2007). 

Podemos compreender melhor esse efeito (de agregar valor econômico ao 

patrimônio imaterial) a partir da diferenciação entre ‘patrimônio enquanto símbolo’ e 

enquanto ‘alegoria’ feita por Antônio Arantes (2001). Para o autor, é o valor alegórico do 

bem cultural que torna possível que ele participe “da política de identidade e dos jogos de 

mercado” (ARANTES, 2001). Ou seja, é esse efeito de criar uma dimensão alegórica no 

bem imaterial patrimonializado que possibilita sua promoção e fomento, permitindo que 

ele se torne icônico para a identidade do grupo ou da nação e ao mesmo tempo um fetiche 

de consumo do mercado turístico cultural. O bem cultural transformado em alegoria é o 

que permite que diferentes manifestações culturais se tornem símbolos da, e um espaço 

para a luta política de grupos marginalizados da nação – ou seja, um espaço para 

reivindicar visibilidade e melhores condições de vida. Entretanto, transformar o bem 

cultural em alegoria também é o que permite que ele se torne mercadoria e ‘objeto de 

consumo’.  
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Assim, a política do patrimônio imaterial pode potencializar o efeito de 

espetacularização da cultura popular discutida anteriormente. Isso tem sido levado em 

conta nas políticas patrimoniais, e o turismo, em alguns cenários, é inclusive requisito 

para os planos de salvaguarda. Exemplo dessa perspectiva pode ser encontrado no 

trabalho de Antônio Arantes (2009) sobre a experiência do Kurokawa-No – ritual 

shintoísta realizado há mais de 500 anos na região de Kurokawa, cidade de Tsuruoka, 

Japão. Sobre o plano de salvaguarda realizado, Arantes aponta que, além de empreender 

“mudanças relacionadas a gênero e idade nos padrões sociais de participação nas 

apresentações” (ARANTES, 2009), com vista a garantir a transmissão do ritual às novas 

gerações, uma das ações traçadas foi expandir os lugares de apresentação do ritual, 

incorporando-o ao circuito do festival Ohgi, de modo a divulgar o No e possibilitar a ele 

uma existência contemporânea. Os festivais e seu corolário, o consumo turístico, foram 

vistos, então, como uma dimensão estratégica a ser incorporada no plano de salvaguarda 

a fim de possibilitar a continuidade do ritual no seu próprio contexto tradicional.  

Gostaria de analisar esse tipo de relação através do estudo de caso da Festa do 

Divino Espírito Santo de Pirenópolis (GO), a qual foi registrada como patrimônio 

imaterial em 2010. 

 

O CASO DE PIRENÓPOLIS: AS CAVALHADAS DA FESTA DO DIVINO 

ESPÍRITO SANTO  

Pirenópolis é uma cidade do interior do estado de Goiás. Ela nasceu e floresceu 

com o ciclo do ouro em Goiás, mas com a decadência dessa atividade econômica, a cidade 

ficou no “isolamento” durante um longo período. Isso contribuiu para que várias de suas 

edificações ficassem ‘preservadas’ pelas mudanças do tempo. Essa narrativa apresentada 

acima justificou inúmeros tombamentos de edificações na cidade, os quais se iniciam já 

na década de 19405. 

                                                           
5 O processo de patrimonialização do centro histórico de Pirenópolis começa ainda na década de 

1940, quando a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário foi tombada. Na década de 1960 

temos o tombamento da Fazenda Babilônia, e em 1990 o centro histórico é delimitado e 

tombado. Juntamente com esse processo, mudanças nos usos sociais dos imóveis do centro 

histórico também ocorreram, como o surgimento de hotéis, pousadas, restaurantes 

(principalmente na rua do Lazer), lanchonetes, lojas de artesanato, joias, roupas e produtos 

naturais. 
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Nesse processo não apenas as edificações e belezas naturais se tornam 

commodities, mas também a cultura se transformou em um atrativo do turismo da região. 

Assim, além das paisagens naturais e das edificações históricas, a cultura passa a ser 

produto turístico. É o caso do planejamento de eventos culturais e anuais na cidade, como 

festivais de música (Canto da Primavera) e/ou de Folclore (como o I Festival 

Internacional do Folclore e Artes Tradicionais, que aconteceu em agosto de 2014). Esses 

eventos culturais são criados e incentivados pelos governos municipais e estaduais com 

vista a estimular e aumentar temporariamente o fluxo turístico na cidade. E não apenas 

esses eventos culturais, nascidos no seio do projeto turístico de Pirenópolis, mas também 

festas populares da cidade também têm se tornado atrativos turísticos. É o caso das 

festividades relacionadas ao Divino Espírito Santo (que têm início uma semana antes do 

domingo de pentecostes), e principalmente o evento das Cavalhadas, parte dessa 

programação. 

A festa do Divino Espírito Santo acontece em Pirenopólis desde 1819 

(MESQUITA, OLIVEIRA, 2013), muito antes do fluxo turístico chegar na região. Ela é 

constituída por uma infinidade de eventos religiosos e profanos (missas, procissões, 

cortejos, apresentações de dança tradicional, feirinhas e shows). Oficialmente tem seu 

início no domingo de pentecostes, mas os seus preparativos acontecem durante todo o 

ano. Ela é uma das comemorações religiosas mais importantes da cidade e envolve a 

participação de uma vasta parte da população de Pirenópolis. Mais do que pertencer a 

algum grupo social específico, a festa é composta de uma gama de sujeitos provenientes 

de diferentes localidades, classes sociais, raça e gênero. Temos foliões rurais e da cidade, 

irmandades de negros, grupos de catira, cavaleiros (que participam das cavalhadas), 

mascarados, imperador, padre, fiéis, turistas etc6. Esses diferentes sujeitos vivenciam a 

festa de maneiras variadas e com funções diferentes: como participantes, espectadores 

e/ou organizadores. Entretanto, todos se envolvem com a festa de algum modo. 

Desde mais ou menos a década de 1940 as festividades do Divino têm adquirido 

visibilidade e reconhecimento (tanto na cidade como no estado de Goiás) por causa das 

cavalhadas, evento que ocorre durante os três últimos dias das comemorações religiosas. 

                                                           
6 Em seu livro sobre as Cavalhadas de Pirenopólis, Carlos Rodrigues Brandão afirma: 

“Reunindo todos os participantes de uma Festa do Divino em Pirenopólis, vemos que eles vêm 

de origens diversas, e ocupam posições diferentes, tanto na preparação como na realização da 

Festa e de seus eventos” (BRANDÃO, 1974, p. 75). 
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Além disso, a iconografia de Pirenópolis se confunde com a das Cavalhadas: personagens 

deste ritual, como os cavaleiros e mascarados, têm se tornado um símbolo importante de 

Pirenópolis, figurando em estátuas espalhadas pela cidade, em panfletos turísticos, nos 

artesanatos e até em logo de marcas de produtos locais (de cervejas a doces).  

As cavalhadas, que compõem a programação oficial das festividades do Divino, 

encenam a luta entre os cavaleiros mouros e cristãos. O ritual ocorre durante três dias, 

tendo início no domingo de pentecostes e terminando na terça-feira. Em todos os dias, 

acontecem intervalos feitos para os cavaleiros comerem e tomarem água. Durante tais 

intervalos os personagens conhecidos como mascarados entram em campo e se apropriam 

momentaneamente do ‘cavalhódromo’. A palavra denomina o espaço construído para 

abrigar as cavalhadas, e em 2014 este era composto por: um campo semelhante ao de 

futebol, onde ocorre o ritual; camarotes, ao lado esquerdo do campo, ocupados por 

famílias tradicionais da cidade, como donos de comércio, algumas autoridade políticas 

municipais, fazendeiros etc.; ao lado direito temos as arquibancadas, de livre acesso; e 

acima destas temos o camarote destinado estritamente às autoridades políticas e aos 

técnicos de som. 

Um estudo de Carlos Brandão (1974) sobre as cavalhadas de Pirenópolis aponta 

que o primeiro registro da festa do Divino é de 1819 e o da primeira realização da 

cavalhada é de 1826. Porém, até meados do século XX as cavalhadas não eram um evento 

anual. Segundo os dados levantados por Brandão (1974), entre 1819 até 1940 (um período 

de 120 anos) as cavalhadas foram realizadas apenas 27 vezes. Longe de ser o evento mais 

importante das festividades, as cavalhadas eram esporádicas, organizadas apenas em 

alguns anos.  

 É apenas a partir da década de 1940 que elas passam a ser mais frequentes. Como 

aponta Silva (2001), essa frequência é sintoma do fato da cavalhada assumir “um outro 

papel, que a transformava em manifestação turística e ‘folclórica’, tendo em vista que a 

cidade nesse momento já se organizava em torno desses aspectos”. A organização das 

cavalhadas por parte da prefeitura levou a um redirecionamento turístico da festa do 

Divino, no geral, que passou, a partir daí, a receber a um massivo financiamento público 

(SILVA, 2001; MESQUITA, OLIVEIRA, 2013).  

Esse processo ocasionou mudanças estéticas e no espaço físico do ritual. No que 

diz respeito à questão espacial, as cavalhadas deixam de ser encenadas no largo da Igreja 

Matriz para acontecer no cavalhódromo – arena construída especificamente para esse 
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ritual. Sobre as mudanças estéticas, antes da década de 1970 as vestimentas eram 

parecidas com fardas militares, mas depois elas se tornaram mais elaboradas, os 

cavaleiros e cavalos cristãos usam uma indumentária azul enquanto os mouros usam 

vermelho. As vestimentas agora têm detalhes em bordados e existem coroas para os reis, 

como forma de resgatar uma suposta autenticidade perdida (SILVA, 2011). 

Outro sintoma recente do projeto turístico para as cavalhadas foi a reforma do 

espaço de sua realização. Nos anos 2000, o governo do estado de Goiás aprovou um 

projeto de reforma do cavalhódromo, que se iniciaria em 2003 e seria inaugurado em 

2006. Apesar de aproveitar o local onde vinha acontecendo as cavalhadas desde a década 

de 1960, este foi modificado substancialmente. A capacidade de público aumentou, 

passando a suportar até 2000 pessoas7. 

Meu intuito até aqui foi mostrar como ocorreu a transformação das cavalhadas em 

um bem cultural com vista a fomentar o turismo. Nesse cenário, o Estado, principalmente 

em nível estadual e municipal, tem sido o agente principal desse projeto. São eles os 

gestores da espetacularização e do turismo tradicional, além de terem a legitimidade de 

construir e nomear o que é ‘autêntico’. Esse processo leva a algumas tensões entre 

diferentes agentes e grupos sociais. Abaixo pretendo abordar alguns acontecimentos que 

geraram tensão. 

 

TENSÕES NO PROJETO DE ESPETACULARIZAÇÃO DAS CAVALHADAS: 

REFORMA DO CAVALHÓDROMO E CONTROLE DOS MASCARADOS 

Não se trata aqui de condenar ou celebrar o processo de mercantilização da cultura 

em contextos de turismo étnico/tradicional, mas sim analisar cada contexto à luz de dados 

etnográficos e reflexões teóricas.  

Primeiramente, dizer que as cavalhadas são transformadas em espetáculo turístico 

não significa reduzir seus significados e experiências a uma homogeneidade. A meu ver, 

as tensões emergem exatamente desse ponto. Apesar do espetáculo das cavalhadas ser 

compartilhado por turistas e população local, os sentidos não o são. Esses sentidos não 

compartilhados podem ser vistos com mais clareza em momentos de tensão, nem tanto 

                                                           
7 Informação tirada do site do governo de Goiás. Disponível em: 

http://www.noticiasdegoias.go.gov.br/index.php?idMateria=130159&tp=positivo. Acessado em: 29 jul. 

2014. 

http://www.noticiasdegoias.go.gov.br/index.php?idMateria=130159&tp=positivo
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entre turistas e população local, mas entre população e organizadores da festa, sendo que 

estes, em sua maioria, veem as celebrações pelo seu potencial turístico. Aqui gostaria de 

analisar alguns momentos onde podemos perceber essas tensões de forma explícita. 

Como apontado, em 2006 foi inaugurado o cavalhódromo, destinado às 

apresentações das cavalhadas. O novo espaço nasceu de uma reforma feita no antigo local 

das cavalhadas com vista a incrementar a estrutura do lugar para atender as demandas de 

um público de turistas cada vez mais numeroso (como disse, a reforma aumentou para 

2000 o número de lugares para público). 

A reforma é um bom evento para começarmos a pensar os processos engendrados 

através da espetacularização da festa e as várias reações a isso. Céline Spinelli (2008), 

aponta a polêmica que girou em torno do cavalhódromo: 

 

As opiniões a respeito do cavalhódromo são diversas entre os 

habitantes, mas costumam se dividir em duas categorias opostas: 

aprovação e desaprovação. Dentre os aspectos positivos constavam, nos 

dizeres de meus interlocutores, as seguintes justificativas: que a 

estrutura em concreto diminui as possibilidades de acidentes ocasionais 

devidos à proximidade com os cavaleiros ao longo da encenação; que, 

pelo gramado do campo e pelas altas arquibancadas, não há mais 

nuvens de poeira que encobrem a audiência; por fim, que há mais 

conforto. Já aqueles que ficaram insatisfeitos com a obra enfatizaram: 

a perda de alguns elementos tradicionais decorrentes do modo como a 

estrutura de concreto foi projetada; seu caráter desproporcional em 

relação à cidade; a própria iniciativa do governo, considerada 

autoritária, já que a população local não foi consultada para manifestar 

seu interesse em alterar o espaço onde ocorrem suas tradicionais 

cavalhadas. (SPINELLI, 2008, p. 9) 

 

Apesar das reações contra e favor, o interessante é que as críticas que a construção 

do cavalhódromo recebeu dizem respeito a sua estrutura de mega-eventos, feita sem a 

consulta ou consentimento da população.  No Doissê da Festa do Divino (IPHAN, 2009), 

para seu registro como patrimônio imaterial, ainda é apontado outro fator de insatisfação: 

 

 

De fato, no Campo das Cavalhadas, os camarotes e arquibancadas 

foram construídos em um nível muito superior à arena, restringindo o 

papel da platéia mais a “assistir” do que a participar do espetáculo. Da 

mesma forma, a ausência de espaço e passagem livres pela frente e por 

detrás dos camarotes, impede o livre circular dos mascarados – a pé ou 

a cavalo – que, tradicionalmente interagiam permanentemente com o 

público. As características da construção também dificultaram o acesso 

dos mascarados ao campo e modificaram o modo como disputam com 

os cavaleiros a atenção da plateia. (IPHAN, 2009, p.54) 
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Aqui a crítica reside na mudança da relação entre o ritual e o público. A nova 

estrutura afastou-os, intensificando um tipo de relação performance-espectador, 

distanciando o espectador/consumidor das cavalhadas. Esse modelo de consumo do ritual 

altera, como apontado no dossiê, a performance dos mascarados durantes a festa, a qual 

se fazia mais permeável, uma vez que eles podiam entrar em campo durante os intervalos 

vindos de qualquer lugar. Hoje, a entrada dos mascarados se dá de forma 

institucionalizada, com acesso através do portão dos cavaleiros cristãos. 

Outros eventos que merecem destaque envolvem os personagens dos mascarados. 

Os mascarados são pessoas que saem, durante os dias de festa, fantasiados pelas ruas de 

Pirenópolis fazendo algazarras e brincadeiras. O costume é usar fantasias que escondem 

totalmente o corpo, além de disfarçarem a voz para não serem identificados. O anonimato 

é assim a principal característica dos mascarados. Pelo menos desde a década de 1970 os 

mascarados participam ativamente do ritual das cavalhadas. 

 Ao contrário dos cavaleiros, que são pessoas da alta classe de Pirenópolis, 

qualquer pessoa pode se vestir de mascarado. As máscaras que dominavam as fantasias 

até há alguns anos eram feitas de papelão, com formato de cabeças de boi ou de onça, 

principalmente. Contudo, de uns anos para cá as fantasias têm incorporado máscaras de 

figuras monstruosas feitas de borracha. Os mascarados se apresentam durante as 

cavalhadas a pé ou à cavalo, em fantasias individuais ou de grupo. Eles entram em campo 

durante os intervalos das carreiras dos cavaleiros e realizam uma performance caótica – 

quando comparada às carreiras dos cavaleiros. É importante apontar que já é algo 

incorporado ao ritual o costume dos mascarados de permanecerem em campo o máximo 

de tempo possível, ainda que isso gere atritos entre o locutor do evento que pede a saída 

dos mascarados, e estes, que teimam em permanecer no campo.  

 O interessante é que os mascarados talvez tenham sido o grupo que mais impacto 

têm sofrido com o processo de espetacularização da festa. Além da regulamentação da 

sua entrada em campo, ocasionada pela mudança da estrutura física do evento, como já 

apontado, eles têm sofrido um forte controle das autoridades locais.  

 A primeira dessas medidas implementada pela prefeitura é o prêmio de melhor 

fantasia de mascarado do ano. O prêmio, porém, limita-se às fantasias consideradas 

“tradicionais” (um dos critérios é que elas têm que ser fabricadas de papelão e com a 

forma de boi ou onça). A maneira como leio a premiação é que ela é uma forma de manter 
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o espetáculo dentro dos limites do que os produtores do evento e o público turista 

consideram ser ‘tradicional’ ou autêntico.  

 Outro ponto de atrito envolvendo os mascarados foi a medida de cadastramento 

destes. Em 2011 o Ministério Público empreendeu uma ação civil que visava cadastrar e 

regulamentar os mascarados. Essa medida exigia que todos os mascarados se 

cadastrassem na prefeitura, recebendo um número de registro, além de restringir a 

circulação dessas pessoas apenas ao centro histórico da cidade durante dias de festa entre 

os horários de 6:00 às 19:00 horas. Os mascarados que se recusassem a se registrar 

poderiam ser presos, o que de fato aconteceu, em 10 de junho de 2011, quando 11 

mascarados foram detidos e levados para a delegacia, por não estarem cadastrados. 

 A medida foi justificada com base no crescente número de assaltos durante a festa, 

cometidos por pessoas supostamente fantasiadas. Além disso, a medida visava identificar 

os mascarados que se recusavam a sair do campo ao final dos intervalos das carreiras, sob 

o argumento de que estariam atrapalhando e atrasando o ritual das cavalhadas.  

  A medida gerou grande repercussão na cidade. Vários mascarados protestaram em 

frente à casa do prefeito e tentaram um diálogo com as autoridades com vista a derrubar 

a medida. Não sei como se deu a articulação contrária a essa ação civil, mas no ano de 

2014 ela não estava mais em vigor.  

*** 

Como vimos, através desses exemplos, as tensões geradas são em grande número 

devido à falta de participação popular nas mudanças da festa. Os organizadores das 

cavalhadas, geralmente pessoas ligadas ao Estado, é quem detêm a hegemonia para 

colocar em prática seu projeto de gestão turística das cavalhadas, e da Festa do Divino, 

no geral. Isso, na maioria das vezes, é feito sem se questionar se o turismo em si é 

interessante ou que tipo de turismo seria desejável.  

 Nesse cenário, no ano de 2010, a festa do Divino foi reconhecida como patrimônio 

imaterial. Pretendo, à guisa de conclusão, levantar algumas questões e desafios para essa 

política diante de tal panorama. 

 

OS PLANOS DE SALVAGUARDA FRENTE A CONTEXTOS DE 

MERCANTILIZAÇÃO E ESPETACULARIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR 
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 Foi diante desse contexto de fomento ao turismo cultural que a Festa do Divino 

Espírito Santo foi registrada como Patrimônio Imaterial em 13/05/2010, no livro de 

registro das celebrações. Os proponentes do pedido foram o Instituto Cultural 

Cavalhadas de Pirenópolis, a Prefeitura Municipal de Pirenópolis; a Irmandade do 

Santíssimo sacramento da Paróquia de N. Sra. do Rosário e a Superintendência do Iphan 

em Goiás.  

É interessante notar que os proponentes do pedido, dos quais destaco o Instituto 

Cultural Cavalhadas e a Prefeitura Municipal, são os principais agentes envolvidos nos 

processos de transformação da festa, e especialmente das cavalhadas, em espetáculo 

turístico. Isso levanta questões importantes sobre a questão da participação social e nos 

faz retomar e questionar alguns pressupostos das políticas do patrimônio imaterial. 

Apesar dos proponentes estarem situados em nível local, é preciso perceber que esses 

atores sociais são os que estiveram historicamente à frente da organização da Festa do 

Divino, principalmente após a década de 1970. Assim, o caso de Pirenópolis é importante 

para refletirmos sobre a relação entre política do patrimônio imaterial, turismo e 

participação popular. 

Os planos de salvaguarda sugeridos pelo Iphan, a partir do Dossiê da Festa do 

Divino Espírito Santo, não negligenciam os impactos do turismo nas Cavalhadas e na 

Festa do Divino, de maneira geral. É válido notar que uma das principais medidas de 

salvaguarda do Dossiê (IPHAN, 2009) sobre a festa é com relação ao uso turístico da 

festa: “Regular as atividades turísticas no município, promovendo o turismo cultural e o 

respeito às atividades da festa” (IPHAN, 2009). E mais à frente ressalta novamente: “Os 

maiores problemas identificados durante a pesquisa dizem respeito tanto à Festa do 

Divino quanto às atividades turísticas do município: a quebra da escala de redes de 

sociabilidade familiar para uma escala de massa” (IPHAN, 2009). 

Porém, mesmo percebendo de maneira crítica essa relação, o Dossiê (IPHAN, 

2009) ainda deixa brechas para a interpretação de que seria possível uma convivência 

harmoniosa entre turismo e a Festa do Divino. A ideia passada pelo documento é a de que 

o turismo em si não é o problema, mas um tipo de turismo que não é desejável. Educando 

propriamente o turista para ser um ‘turista cultural’ ele seria não só desejável, como 

essencial para o reconhecimento e fomento da Festa do Divino.  

Sobre uma relação sustentável entre turismo cultural e comunidades é interessante 

a reflexão de Palma Ingles (2010) sobre a Amazônia peruana. A autora discute os 
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benefícios do turismo étnico para as populações indígenas da região e como elas podem 

ser impactadas ou beneficiadas por esta modalidade de turismo. Ingles (2010) defende 

que se o turismo e o ecoturismo beneficiam a comunidade local e o número de turistas 

permanece pequeno, o turismo teria o potencial de oferecer resultados positivos. Essa 

ideia parte do pressuposto de que a população local seja gestora do turismo, de modo que 

ela possa controlar os limites e impactos da espetacularização de sua cultura.  

Como exemplo de experiência feliz com o turismo étnico, podemos citar os índios 

pueblos no estado do Novo México, Estados Unidos. Segundo Jill D. Sweet (2010), eles 

têm entrado no mercado do turismo étnico/cultural com autonomia para gerir e controlar 

o grau de espetacularização de seus rituais. Além disso, eles possuem autonomia para 

decidir quais rituais podem ser vistos pelos turistas, quantos turistas poderão assistir, de 

qual lugar, se poderão ou não tirar fotos etc. 

Esse não parece ser o caso de Pirenópolis. Como tentei argumentar, as principais 

tensões e conflitos que emergiram na festa durante a última década nasceram de medidas 

que visavam transformar a festa em espetáculo turístico – é o caso da polêmica da reforma 

do cavalhódromo e do cadastramento dos mascarados. A população local não tem tido 

espaço para participar desses debates e das mudanças na arquitetura da festa.  

O papel que o turismo exerce na cultura popular na contemporaneidade não pode 

ser negligenciado. O turismo cultural tem se fortalecido e se estabelecido como um 

submercado do turismo global nas últimas décadas.  

Portanto, não se trata de adotar uma perspectiva purista, mas de questionar sobre 

a autonomia da população local diante de propostas que pretendem incorporar o potencial 

turístico do patrimônio imaterial como forma de empoderamento. Isso foi viável para o 

Kurokawa-no, no Japão. O turismo ali foi visto como um ponto essencial a ser 

incorporado no plano de salvaguarda com vista a possibilitar a continuidade do ritual.  

Contudo, para que haja eficácia dos planos de salvaguarda, há que se ter 

participação social. No caso da Festa do Divino, podemos perceber como a participação 

no pleito do registro da festa como patrimônio imaterial brasileiro ficou restrita aos 

agentes que tem um projeto de espetacularização.  

Apesar da política do patrimônio imaterial ter emergido como forma de reagir e 

atualizar as políticas do patrimônio frente a uma nova agenda política, o contexto de 

Pirenópolis nos deixa alguns desafios: Como pensar um equilíbrio entre turismo e Festa 

do Divino? Como garantir a participação social ampla na gestão desta? Como criar 
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mecanismos para lidar com os processos de apropriações desiguais por parte de vários 

agentes e grupos sociais do patrimônio imaterial? 
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TURISMO, CULTURA E IDENTIDADE: DOIS PROJETOS CONTEMPORÂNEOS 

EXITOSOS 

Carolina Starling1 

Francimária Bergamo2 

Resumo: Pretendemos neste artigo discutir de que forma o turismo pode impulsionar a proteção 

e valorização do patrimônio cultural de uma comunidade. Para tanto, apresentaremos dois 

estudos de caso que têm como foco turismo e cultura, a partir de iniciativas voltadas para que 

moradores e visitantes apropriem-se dos atrativos turísticos, compartilhando experiências, 

dentro de uma perspectiva de turismo alternativo e sustentável.  

 

Palavras-chave: Turismo, Cultura, Patrimônio, Identidade. 

 

Abstract: We intend in this article discuss how tourism can boost the protection and 

enhancement of the cultural heritage of a community. Therefore, we present two case studies 

that focus on tourism and culture, from initiatives aimed at residents and visitors so that they 

can appropriate to the tourist attractions, sharing experiences, within an alternative and 

sustainability tourism perspective.  

Key-words: Tourism, Culture, Heritage, Identity. 

 

Por que Turismo e Cultura?3   

O turismo tem assumido um papel relevante nas discussões acadêmicas e no âmbito 

empresarial e dos governos. Há uma preocupação com os impactos que ele causa nas 

localidades, em especial, o turismo de massa, considerado por muitos como o responsável por 

degradar o meio ambiente e o patrimônio cultural. Nesse sentido, o turismo de massa apresenta-

se em momento de forte questionamento, ao mesmo tempo em que emergem outras formas de 

turismo, as quais estão associadas à natureza e à cultura, por exemplo. 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), o setor tem experimentado 

um contínuo crescimento4 e uma profunda diversificação nas suas atividades, por isso mesmo, 

                                                           
1Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural pelo IPHAN e Coordenadora de Difusão de Direitos Autorais, da 

Coordenação-Geral de Difusão e de Negociação em Direitos Autorais e de Acesso à Cultura, da Diretoria de 

Direitos Intelectuais, da Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura. E-mail: carolstarling84@yahoo.com.br 

carolina.souza@cultura.gov.br 
2Mestre em Linguística pela Unesp/Assis. Atualmente, é servidora pública do Ministério da Cultura. Email: 

franlnb@hotmail.com 
3 Este artigo não reflete necessariamente o posicionamento do Ministério da Cultura.  
4International tourist arrivals grew by 4.6% in the first half of 2014 according to the latest UNWTO World Tourism 

Barometer. Destinations worldwide received some 517 million international tourists between January and June 

2014, 22 million more than in the same period of 2013.Fonte: http://media.unwto.org/press-release/2014-09-

15/international-tourism-5-first-half-year 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
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é uma das atividades que mais cresce no mundo. O turismo é também considerado um 

instrumento de progresso sócio-econômico e os números são animadores: 01 de cada 11 

empregos gerados no mundo depende do turismo e este é o segmento que movimenta de forma 

direta, indireta ou induzida 09% do PIB – Produto Interno Bruto5. É um setor em que a inovação 

está presente e é necessária para o desenvolvimento de novos produtos e serviços.  

O turismo hoje pode ser dividido em várias vertentes, como, por exemplo, o turismo 

religioso, o cultural e o ecoturismo. Todos devem buscar a sustentabilidade, como bem afirma 

a OMT6. O interesse por esses nichos de mercado não é uma novidade em si. O elemento 

inovador deve-se a alguns fatores como o aumento da diversidade de mercados e as novas 

tecnologias que transformaram o modo de apresentação/venda dos produtos turísticos.  

Na década de 1970, a atividade turística já constituía um fenômeno de massa, estimulada 

pelos meios de comunicação como rádio, televisão, cinema e publicidade. O turismo de massa 

que se desenvolveu nesse período, passou a ser caracterizado pela priorização da sua dimensão 

econômica, pela padronização dos atrativos e pelo direcionamento de um grande fluxo de 

pessoas a localidades específicas. Essa exploração intensa provocou tanto o declínio de diversas 

localidades como destinos procurados, quanto impactos negativos ambientais, culturais e 

sociais. 

Ainda nessa década, em oposição ao modelo de turismo predominante e aos impactos 

negativos observados, surge o conceito de turismo alternativo, baseado em princípios como: 

proteção ambiental, valorização cultural, respeito às comunidades receptoras e busca por novas 

experiências de viagens. Esse termo passou a ser utilizado para definir tanto as iniciativas 

turísticas que consideravam as questões mencionadas, quanto aquelas que buscavam novos 

destinos, fora dos circuitos já estabelecidos. 

Na década de 1980, esses princípios passaram a ser divulgados, ganhando expressão em 

setores mais amplos da sociedade como representantes governamentais, planejadores, agências 

de viagens, ONGs e outras entidades civis. Com essa expansão surgem novas práticas turísticas 

baseadas nesse conceito, porém diferenciadas entre si.  

                                                           
5http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899.   
6If not sustainably managed however, tourism can deplete natural resources leading to water shortages, loss of 

biodiversity, land degradation and contribute to climate change and pollution, among other impacts. Tourism’s 

contribution to global warming is estimated at 5 per cent of global CO2 emissions. Fonte: 

http://media.unwto.org/press-release/2014-11-06/harnessing-power-one-billion-tourists-sustainable-future. 
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A concepção de turismo alternativo deu origem a diversas outras modalidades tais 

como: turismo sustentável, ecoturismo, turismo de base local, turismo cultural e turismo 

responsável. (PIRES, 2002).  

Em tempos mais recentes, o setor turístico envolve uma cadeia produtiva multissetorial 

e a sua definição não é tarefa das mais fáceis por conta da sua complexidade e 

interdisciplinaridade, sendo possível estudá-lo no âmbito de diversas disciplinas e sob vários 

olhares, inexistindo, portanto, uma definição única. Acolhemos a conhecida definição dada pela 

OMT e pelo teórico John Urry (2001). 

O termo turista é definido pela OMT7 como todo viajante que se desloca para um local 

diferente da sua residência, por um período de tempo não superior a um ano, com finalidade de 

lazer, negócios ou outras. Já turismo são as atividades que as pessoas realizam durante as suas 

viagens e permanência em lugares distintos do seu entorno habitual.  

A definição mostra a preocupação com o tempo e espaço. Hoje, no entanto, em plena 

modernidade líquida, o turismo assume novos papéis e novas dimensões. “Hoje em dia estamos 

todos em movimento” (BAUMAN, 1999, p.85). Devido às novas tecnologias, atualmente, o 

turista tornou-se mais interativo e procura experiências desafiantes, “autênticas” e com 

significado relevante.   

Para John Urry (2001), o turismo é um exercício do olhar e não existe um único olhar, 

uma vez que ele varia de acordo com o grupo social do turista, por exemplo. É o que assegura 

o referido autor: 

(...) o olhar do turista, em qualquer período histórico, é construído em 

relacionamento com o seu oposto, com formas não-turísticas de experiência e 

de consciência social: o que faz com que um determinado olhar do turista 

dependa daquilo com que ele contrasta; quais são as formas de experiência 

não-turística. (URRY, 2001, p.16). 

 

Nessa perspectiva, este artigo apresenta uma discussão voltada à cultura e a sua relação 

com o turismo e como objetivo principal, propomo-nos discutir possibilidades de apropriação 

turística do patrimônio cultural, destacando a importância da inserção dos moradores nesse 

processo. Para tal, a metodologia será uma pesquisa exploratória, conforme Lakatos e Marconi 

(1985).  

 Como forma de alcançar o objetivo proposto foram feitas visitas aos locais onde 

ocorrem os fenômenos escolhidos, entrevistas e análises de materiais de divulgação das duas 

                                                           
7https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/staticunwto/Statistics/Glossary+of+terms.pdf.  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/staticunwto/Statistics/Glossary+of+terms.pdf
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experiências, foco do artigo, a saber: a visita guiada desenvolvida no bairro histórico da 

Mouraria, localizado na cidade de Lisboa/Portugal; e as “Expedições Ozorinho” e “Quintas 

Culturais” realizadas na cidade de Serranópolis-GO, Brasil. São dois projetos exitosos e não 

tivemos a pretensão de compará-los, mas apresentar essas duas iniciativas que, no nosso 

entendimento, priorizam elementos basilares do turismo alternativo como: valorização cultural, 

respeito às comunidades locais e busca de experiências mais significativas e enriquecedoras 

para o turista.  

Sendo assim, realizamos um levantamento bibliográfico referente a turismo, cultura e 

patrimônio e partimos da premissa de Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses8, que argumenta que 

um bem cultural antes de ser valorizado mundialmente deve ser apropriado pelos habitantes: 

“(...) como pode algo valer para o mundo todo, se não vale para aqueles que dele poderiam 

ter a fruição mais contínua, mais completa, mais profunda?”. A partir dessa reflexão, 

destacamos que a apresentação das propostas turísticas da cidade de Serranópolis e do bairro 

da Mouraria trazem elementos que enriquecem e dão concretude à discussão teórica 

apresentada.  

 

Turismo e Cultura OU Turismo é Cultura-

  

Entendida em seu sentido antropológico, neste artigo, cultura é o que confere sentido as 

nossas ações, é o nosso jeito de pensar e agir. Cultura são todas as nossas práticas sociais. Nesse 

sentido, turismo é cultura. Como bem afirma Carlos Fortuna (1995):  

O Turismo é uma manifestação cultural e política da modernidade, que 

concretiza o desejo de evasão e o prazer emocional dos sujeitos pela atenuação 

dos constrangimentos sociais e a exaltação da fantasia. (FORTUNA, 1995, 

p.33) 
 

Sabemos que a cultura dinamiza o turismo. Um dos motivos que sempre impulsiona o 

turista a viajar é, sem dúvida, a cultura. Basta lembrarmos as viagens do século XVIII, 

denominadas grand tours, e destinadas à aristocracia. Essa relação sempre esteve presente, mas, 

atualmente, percebemos um novo olhar para o patrimônio cultural, tanto do turista quanto dos 

segmentos ligados ao turismo.  

Pode-se dizer então que, em geral, o turista da modernidade é sensível às culturas locais 

e anseia, muitas vezes, compartilhar experiências e realizar trocas culturais com a comunidade 

                                                           
8 O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas. Conferência Magna apresentada pelo professor 

Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses. I Fórum Nacional de Patrimônio Cultural. Vol. 1. Ouro Preto: 2009 
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que o acolhe. De posse desse contexto, as estratégias de marketing têm apostado na criação de 

símbolos, com os quais os consumidores se identificam, e que enfatizam mais o comportamento 

e estilo de vida do que os seus produtos propriamente ditos.  

O que significa dizer que o novo turista não se contenta em apenas contemplar o 

patrimônio, as belas paisagens do lugar visitado. Ele quer interagir, sentir emoção, ter 

experiências inesquecíveis e conhecer novos modos de vida e diferentes manifestações 

culturais. 

Diante desse modelo de turismo, percebe-se que a indústria turística tem oferecido ao 

viajante a possibilidade de conhecer novos roteiros, com foco no patrimônio material e imaterial 

de uma comunidade.  

Como poderíamos então definir turismo e cultura ou turismo cultural? A definição de 

turismo cultural está relacionada à motivação do turista em vivenciar experiências de viagem 

vinculadas a determinados patrimônios culturais, o que pode resultar em visitas ao patrimônio 

material ou conhecer uma comunidade indígena e suas danças. Ou mesmo o interesse em 

observar como a comunidade relaciona-se à mesa na hora do café da manhã.  

De acordo com a definição adotada pela Organização Mundial do Turismo, o turismo 

cultural:  

(...) é uma modalidade de turismo que se concentra no patrimônio cultural de 

um país e de seu povo, retratado em seus monumentos e sítios históricos, sua 

arquitetura tradicional, seus artefatos, eventos, realizações culturais e 

artísticas. (OMT, 2003).  

 

Na Carta de Turismo Cultural elaborada pelo Icomos (1976, p.1) consta entre os 

objetivos do turismo cultural, “(...) promover os meios para salvaguardar e garantir a 

conservação, realce e apreciação dos monumentos e sítios que constituem uma parte 

privilegiada do patrimônio da humanidade”. 

Em relação ao conceito de patrimônio, endossamos a definição de Marcia Chuva (2012): 

A noção de patrimônio está imersa na História – é uma construção humana. 

Ela surgiu associada a práticas voltadas para o fortalecimento dos laços de 

identidade de determinados grupos e de sua afirmação enquanto tais. 

(CHUVA, 2012, p.04) 

 

Sendo uma construção humana, o seu sentido pode ser alterado e ressignificado de 

acordo com critérios sociais, políticos e ideológicos, ou até mesmo emocionais, como lembra 

Fortuna (2012). Isso quer dizer que aos critérios pragmáticos como antiguidade, raridade, 

autenticidade, entre outros, podem ser adicionados outros critérios não tão especializados, como 
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por exemplo, quando o patrimônio está a serviço do turismo que, por sua vez, está associado ao 

desenvolvimento local.  

Uma questão se impõe: de que modo evitar que o patrimônio cultural se converta em 

mera mercadoria turística? O turismo, incluindo o de massa, pode ser um vetor de 

desenvolvimento e impulsionar a proteção e valorização do patrimônio cultural? É uma questão 

controversa. Para alguns, o turismo destrói o patrimônio, já outros acreditam que o turismo 

favorece a recuperação do patrimônio histórico e cultural e dinamiza a economia local. Além 

disso, há uma preocupação com a sustentabilidade dos destinos visitados, o que torna atividades 

turísticas mais complexas.  

Como equacionar essas variantes e garantir a rentabilidade e sustentabilidade da 

atividade? Não há dúvida que se precisa de uma eficiente gestão patrimonial, planejamento e 

políticas públicas que levem em conta as características do local e a comunidade tenha voz nas 

decisões. Com isso, evita-se o desgaste da região, as imagens estereotipadas dessa comunidade, 

a transformação da cultura em espetáculo e mercadoria, bem como o dano ao meio ambiente. 

Para tanto, os órgãos públicos e privados ligados ao turismo e à cultura precisam dialogar. 

 

Mouraria e Serranópolis: Por uma nova prática turística 

Para ilustrar as discussões sobre turismo e cultura, apresentamos dois estudos de caso: 

no primeiro, analisamos uma visita turística da Associação Renovar a Mouraria, desenvolvidas 

no bairro histórico da Mouraria, localizado na cidade de Lisboa/Portugal, que tem foco o 

turismo aliado à cultura local; no segundo caso, apresentamos algumas experiências turísticas 

adotadas em Serranópolis-GO, Brasil, voltadas para a interação da comunidade com o 

patrimônio local, com o objetivo de tornar as práticas turísticas mais sustentáveis e de incentivar 

uma atitude de protagonismo e proteção do patrimônio por parte da comunidade. Ambas as 

experiências enquadram-se em propostas de turismo alternativo e cultural e constituem 

iniciativas inovadoras que merecem ser mencionadas uma vez que representam boas práticas 

ligadas ao turismo. 

 

Mouraria: um bairro em movimento9 

A Mouraria, um dos primeiros guetos muçulmanos da história europeia, sempre foi um 

bairro de imigração e é um dos mais tradicionais da cidade de Lisboa, fazendo parte dos Bairros 

Históricos e Conjuntos Urbanos que imprimem uma identidade particular à cidade. É, de fato, 

                                                           
9Para saber mais sobre esse tema, ver Bergamo, 2015. 
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um bairro singular, graças aos seus múltiplos fatores de diversidade, e é formado por várias 

camadas históricas que permanecem na localidade, ao longo dos séculos, como por exemplo, 

onde atualmente está a igreja de São Cristóvão havia, no passado, uma mesquita moçárabe.  

Essas camadas dizem muito da formação desse bairro complexo, histórico e multiétnico. 

É a Lisboa mourisca convivendo não sem conflito com as especiarias do extremo oriente. A 

Mouraria traduz essa mistura como nenhum outro bairro de Lisboa sendo o espaço ideal para 

se discutir as questões ligadas à identidade, ao patrimônio cultural e ao turismo. Somam-se a 

isso os lamentos do fado que teve sua origem no bairro, como muitos apontam. Não por acaso, 

a emblemática prostituta e fadista Severa, junto com o cruzado Martim Moniz, são os mitos 

fundacionais da Mouraria. Hoje, o bairro está em transformação.  

Neste processo de mudança, como forma de reforçar a multiculturalidade e a diversidade 

étnica no bairro, surgiram diversas iniciativas, dentre elas, as da Associação Renovar a 

Mouraria (ARM). A referida Associação surgiu em 2008 e tem como objetivo, segundo seus 

estatutos10, desenvolver ações que promovam a revitalização urbanística, social, cultural e 

turística do bairro da Mouraria. As ações são destinadas à população do bairro e aos imigrantes 

que ali vivem. As suas atividades vão desde ações educativas, culturais e turísticas a 

aconselhamento jurídico. A maioria das atividades desenvolve-se na sede da ARM, no Beco do 

Rosendo, n° 8 e 10, na cidade de Lisboa. 

Destacamos que, para os objetivos deste artigo, analisaremos as visitas guiadas do 

projeto Mouraria para Todos11, que tem como foco o patrimônio, a cultural e o turismo, mais 

especificamente o percurso Mouraria do Fado. Foram consultados os documentos oficiais da 

ARM, disponíveis na página da Associação, os quais serviram como material de análise, bem 

como participação in loco na referida visita. 

Aproveitando da multicuralidade do bairro, graças aos inúmeros imigrantes que ali 

residem, o projeto é uma oportunidade de os turistas e também os lisboetas, conhecerem o bairro 

de uma forma diferente, ou seja, é uma visita de intenção, digamos, realística, sem encenação 

                                                           
10file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/Estatutos.pdf  
11 “O projecto Mouraria para Todos é uma iniciativa da Associação Renovar a Mouraria para visitas guiadas 

de elevada qualidade, sem esquecer quem tem necessidades especiais. Apoiadas pelo programa EDP Solidária 

da Fundação EDP, estas visitas asseguram ainda a instalação de rampas para pessoas com mobilidade reduzida. 

Para cegos, os percursos estão adaptados de modo a privilegiar locais onde os sons, os cheiros e os 

sabores valorizam a experiência. Para surdos, há intérpretes de língua gestual portuguesa. Os guias destas visitas 

receberam formação específica na Associação Renovar a Mouraria pelo que o projecto Mouraria Para Todos, para 

além de garantir a qualidade do serviço aos visitantes do bairro, visa impulsionar o emprego local.”.  

 (Em http://www.renovaramouraria.pt/mourariatodos_projecto/) 
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e pautada no maior patrimônio do bairro: seus habitantes. “História e estórias com gente 

dentro” é o lema destas visitas.  

São quatro os percursos: 1) Percurso Mouraria dos Povos e das Culturas; 2) Percurso 

Mouraria das Tradições; 3) Percurso Mouraria do Fado; 4) Percurso do Castelo à Mouraria.  

Todos os percursos têm como objetivo a valorização da riqueza material e imaterial do 

bairro. São conduzidos pelos guias treinados pela Associação e muitos são moradores ou têm 

alguma relação com o bairro.  

 As visitas, que têm duração de duas horas, são divulgadas especialmente pela página 

da Associação, via redes sociais, e basta preencher um formulário ou até mesmo aparecer no 

dia marcado e seguir com curiosidade e apreço pelas ruas, travessas, largos, becos, ladeiras que 

o turista estará diante de um mundo repleto de histórias e de diversidade cultural.  

 

Mouraria do Fado: “cheira a Lisboa” 

Destacarei aqui a visita que tem como foco o fado12. Assim como o flamenco e o tango, 

em 2011, o Fado foi elevado à categoria de Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela 

UNESCO e é um trunfo indispensável para a construção de uma marca portuguesa ligada ao 

turismo e à cultura, especialmente em tal localidade. De acordo com pesquisas, são os turistas 

que sustentam as casas de fado de Lisboa. Devido à crise econômica, houve uma retração da 

clientela portuguesa propriamente dita nas casas de tal gênero musical13. 

Lisboa cheira a fado. Há, oficialmente, 33 casas de fado na cidade e para conhecer um 

pouco desse gênero que pode ter surgido na Mouraria, pois a sua origem histórica é incerta14, a 

visita proposta pela ARM com semelhante foco é ideal, já que o olhar do turista é guiado de 

forma a entender as várias camadas que coabitam na Mouraria de ontem e de hoje e como o 

fado aparece como elemento que liga o presente ao passado, de forma culturalmente produtiva.  

                                                           
12Na página da associação - http://www.renovaramouraria.pt/percurso-mouraria-do-fado/- encontramos estas 

informações sobre o Fado: No século XIX , o Fado cresce nos bairros da Lisboa portuária, expandindo-se para 

além das tabernas e dos bordéis. A Mouraria aparece na literatura, em folhetins e nos relatórios da polícia da época 

como um local boémio onde fadistonas, faias e cantadeiras cantavam o Fado. Estas cantigas falavam da saudade e 

do amor, mas também da revolta, como no Fado operário. Promovido a canção nacional pela ditadura do Estado 

Novo, o Fado, contrariando o regime, elogiou os poetas da Liberdade. Na rua onde um século antes vivera a 

Severa, viveu Fernando Maurício, rei do Fado castiço. Já a Rua João do Outeiro foi berço da grande Argentina 

Santos. Nos anos 80, na Travessa dos Lagares, tornou-se fadista aquela que em 2003 seria considerada a melhor 

artista europeia de world music pela BBC Radio: Mariza. O Fado é reconhecido pela UNESCO como Património 

Imaterial da Humanidade desde 2011. 
13http://www.sol.pt/noticia/126093(consultado em01/06/2015) 
14Segundo a versão popular, o fado já era ouvido pelos Mouros que ocupavam a Mouraria depois dos Cristãos 

reconquistarem Lisboa. Somente no século XIX que se tem o primeiro registro do fado. 

http://www.renovaramouraria.pt/percurso-mouraria-do-fado/
http://www.sol.pt/noticia/126093
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O encontro com o guia da visita é marcado na Igreja da Saúde, local emblemático para 

se conhecer um pouco da história de Lisboa. Já ali se escuta um fado. O turista segue pela Rua 

do Capelão e tem a oportunidade de sentir a força do gênero musical.  Depara-se também com 

os retratos de inúmeros fadistas estampados na parede15 e conhece o Largo onde morou a fadista 

Severa e, anos depois, Fernando Maurício, rei do fado. As informações concatenadas pelo guia 

ilustram a trajetória desse gênero que tanto diz da mundialmente reconhecida alma portuguesa, 

tão múltipla e mítica.  

A visita segue e o turista vai apreciando a vida cotidiana no bairro e conhecendo alguns 

moradores antigos e seus pequenos comércios que guardam muitas histórias e, generosamente, 

partilham-na com o turista. Ao lado desses moradores, encontramos alguns imigrantes mais 

recentes que habitam atualmente o bairro. Eles cumprimentam o guia, mostrando que o 

conhecem e vemos que há uma interação entre o guia e os moradores.  

Ainda em relação ao guia, pode-se dizer que ele não é aquele guia típico, daqueles 

sempre apressados para cumprir o programa, apresentar os marcos históricos e despachar os 

turistas.  

Ao contrário, ele nos apresenta sem pressa um bairro complexo, vivo, dinâmico com 

seus problemas e conflitos e suas camadas históricas. Não se intenciona nessa visita apresentar 

um bairro típico de Lisboa com seus fatos e lugares pitorescos, nem mostrar os monumentos 

aos turistas, ou contar uma rápida história com alto grau de superficialidade e encerrar a 

caminhada. Nessa visita, o olhar do turista é conduzido a perceber as identidades que compõem 

o bairro e não somente consumir um produto turístico ou reforçar imagens estereotipadas. Um 

marco histórico do bairro a ser contemplado pode ser a casa de um sapateiro, que ainda 

sobrevive do seu ofício e que tem uma relação forte com o fado e o bairro. A imponente igreja 

e a casa do sapateiro e artista plástico e suas histórias têm a mesma importância cultural, o que 

mostra que o conceito de patrimônio cultural da ARM vai além do edificado, sendo um conceito 

alargado, incluindo, assim, os bens tangíveis e intangíveis. Nesse sentido, cultura é entendida 

como um processo que veicula valores e saberes.  

Como vimos, a diversidade cultural e étnica é marcante no bairro e a visita guiada revela 

um pouco dos antigos e novos moradores. O turismo pode ser a ponte para esse convívio com 

o outro, com as diferentes alteridades em interação no espaço. Na verdade, é o turismo por 

excelência que pode proporcionar essa troca, como observa John Urry (2001) quando afirma 

                                                           
15Exposição de fotografia da artista Camilla Watson que retratou 26 fadistas, expondo-os nas fachadas de prédios 

em ruas da Mouraria. Foi inaugurada em 2013. 
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que “parte da experiência [turística] consiste em olhar fixamente ou em ver um conjunto de 

cenas diferentes, paisagens rurais ou urbanas que são fora do comum” (URRY, 2001, p. 17).  

Ainda de acordo com o autor citado, esse olhar turístico não é inocente, obviamente. Ele 

é moldado e sistematizado por agências de viagens, guias turísticos, etc. No que respeita a essa 

questão, o turismo proposto pela ARM vai de encontro a esse olhar pré-fabricado, contrapondo-

se ao clichê oferecido pelas agências, por exemplo. O olhar proposto pela Associação é uma 

mirada que serve como elemento de reflexão para o turista, já que este é construído no processo 

da visita, tornando-a bastante original. É a partir do contato com os moradores, de forma mais 

espontânea, a qual pode ocorrer no mercadinho quando se saboreia uma ginjinha ou um chá 

oriental, que se estabelece uma nova clivagem sobre a Mouraria e seu povo.  

Em nenhum momento da visita ou nos documentos oficiais, o guia da ARM explora os 

conceitos ou outros termos como “típico”, “original” ou “tradicional” na sua divulgação como 

atrativo turístico, no sentido de que vamos encontrar um bairro imune à dinâmica da História, 

o que seria impossível. É fato que esse é um discurso obsessivo por parte das agências de 

turismo em denominar as representações turísticas como autênticas e que acabam vendendo aos 

turistas essa ilusão, que pode transformar-se em desapontamento. 

Um bairro “autêntico”, genuíno significa que não acompanhou as mudanças naturais e 

sociais que envolvem a dinâmica da vida. Portanto, está “congelado” no tempo, o que quase 

nunca acontece. O discurso da autenticidade é falacioso e serve para mascarar/falsear a 

realidade. E já há um novo tipo de turista que não aposta tanto nesse discurso. Mais do que 

autenticidade, ele procura experiências desafiantes e quer participar da vida da comunidade ou 

pelo menos presenciar momentos vívidos, com pessoas e lugares em movimento.  

Isso significa dizer que o novo turista não quer apenas contemplar belas paisagens e 

reconhecer suas informações gerais, mas sim, que ele agora deseja vivenciar o novo/o 

insuspeito, sentir a sutileza, interagir, se emocionar e experimentar sensações inesquecíveis ou 

inexploradas. E as visitas guiadas à Mouraria provocam essas sensações por não serem 

impessoais, uma vez que não são produto para consumo vendido com uma embalagem cultural, 

mas uma oportunidade de o turista ter uma experiência enriquecedora e cidadã. Em suma, é 

apresentado nessas visitas, diferente evidentemente de um passeio apressado em que se observa 

à distância a paisagem humana e natural da localidade, um bairro historicamente e 

antropologicamente riquíssimo, mas com suas contradições e problemas. 
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Além de todo o aspecto cultural, as visitas têm estimulado e dinamizado a economia 

local, possibilitando uma sensível melhora da qualidade dos serviços disponíveis no bairro e 

dos produtos oferecidos16.  

 

Nas pegadas do “Zé Gabiroba”: turismo e patrimônio cultural em Serranópolis-

GO 

O município de Serranópolis, localizado no estado de Goiás, é conhecido 

internacionalmente devido às descobertas arqueológicas ocorridas na década de 1970 e das 

pesquisas científicas que foram desenvolvidas no local desde então. A região tornou-se 

referência para os estudos sobre ocupações humanas antigas no Brasil Central e teve grande 

destaque na mídia a partir de 1996 com a descoberta do esqueleto humano conhecido como “Zé 

Gabiroba”, datado em, aproximadamente, 11.000 anos. 

Os principais atrativos turísticos de Serranópolis são os paredões repletos de pinturas 

rupestres localizados em áreas de grande beleza cênica como cavernas ou próximos a cachoeiras 

e trilhas e o Armazém de Cultura, museu e instituição cultural. Esse espaço foi construído após 

a revitalização de um antigo armazém de grãos e abriga exposições de artefatos arqueológicos, 

juntamente com outros elementos culturais. Destacam-se, também como atrativos turísticos, as 

pousadas que abrigam sítios arqueológicos localizados em áreas de grande biodiversidade 

construídas com infraestrutura de lazer e receptivo, contribuindo, assim, para a divulgação do 

município.    

Além do patrimônio arqueológico, Serranópolis é marcada pelas tradições ligadas às 

fazendas da região, com um rico patrimônio cultural, caracterizado pelas festas, culinária, 

casarões coloniais, mobiliário antigo, artigos religiosos entre diversos elementos que refletem 

aspectos da cultura e da identidade do estado de Goiás.  

Serranópolis também se destaca pela estratégia de desenvolvimento turístico adotada 

pelos gestores municipais, em parceria com a ACOTES - Associação de Condutores de Turismo 

de Expedição de Serranópolis - e com o Sebrae, pautada pela participação ativa da comunidade. 

                                                           
16É o que lemos no Relatório da ARM: Rota das Tasquinhas e Restaurantes da Mouraria Como forma de valorizar 

estas características únicas, a Associação Renovar a Mouraria concebeu este projecto para assinalar as tasquinhas 

e os espaços de restauração, criando dinâmicas culturais regulares, como as Janeiras ou a Ronda das Tascas, visitas 

guiadas ou espetáculos de diversos géneros musicais, entre os quais o fado, património imaterial da humanidade. 

Esta Rota pretende mostrar a todos os que visitam este bairro a sua riqueza histórica e diversidade, valorizando o 

seu comércio e dando uma vida nova a estas casas. Decorrente da nova dinâmica económica da Mouraria, vários 

novos estabelecimentos foram inaugurados pelo que em 2014 se deu início à atualização do folheto, aguardando-

se neste momento que a CML aprove a impressão dos mesmos. 

 (cf. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Relat%C3%B3rio%20de%20Actividades%202014%20(1).pdf) 
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Essa integração ocorre não apenas no planejamento turístico e em ações de capacitação para 

que os moradores recebam bem os visitantes, mas também, a partir de iniciativas que 

incentivam a comunidade a conhecer e desfrutar dos atrativos turísticos da região.  

Nesse sentido, destacamos o projeto “Expedições Ozorinho” estruturado a partir da 

organização de passeios voltados para que a comunidade local tenha acesso ao patrimônio 

cultural da região. A partir de consultoria realizada pelo Sebrae, que pesquisou os principais 

elementos que compõem a identidade de Serranópolis, foi instituído o “turismo de expedição” 

como modalidade principal de turismo a ser desenvolvido, caracterizado pela “aventura” e pela 

“descoberta” de atrativos localizados em áreas rurais e de difícil acesso.  

Esses elementos estão presentes no imaginário construído sobre a arqueologia e 

disseminados a partir de filmes bastante difundidos como Indiana Jones17. Essa imagem é 

utilizada inclusive nas vestimentas dos condutores da ACOTES que utilizam chapéu, facão e 

perneiras ao conduzirem os visitantes. De acordo com a Secretaria de Turismo: 

(...) o turismo de Serranópolis é um turismo mais simples, rústico, que possui 

características diferenciadas pelo fato de que os sítios arqueológicos estão 

localizados em zonas rurais e para ter acesso a eles não existem estradas bem 

delimitadas, aí a sacada foi o “turismo de expedição”. As pessoas quando 

ouvem a palavra expedição já sabem que terão que passar por desafios, 

aventuras, trilhas (...) é um turismo diferente. (Apud: SOUZA, 2012, p.45). 

Tendo como base essa proposta, foi realizado, também em parceira com o Sebrae, um 

curso de formação de condutores que resultou na criação da ACOTES. Esse curso foi dividido 

em módulos e foram ministrados conteúdos sobre arqueologia, primeiros socorros e outros 

temas voltados para o desenvolvimento do “turismo de expedição”.  

Dentro dessa proposta, em 2009, a Prefeitura Municipal, em parceria com referida 

associação e com fazendeiros da região, desenvolveu o projeto “Expedições Ozorinho”, 

organizando “expedições” realizadas periodicamente a diversos atrativos turísticos da região 

como: cachoeiras, fazendas, sítios arqueológicos, casarões históricos, entre outros. As visitas 

são estruturadas a partir de um ônibus disponibilizado pela prefeitura e o valor cobrado inclui 

o transporte, o pagamento do condutor e o almoço realizado na sede de fazendas localizadas 

próximo ao local visitado. De acordo com a página da prefeitura na internet18, o projeto tem 

como objetivo despertar o interesse da comunidade pelo patrimônio local, uma vez que, ao 

                                                           
17Série de filmes dirigida por Steven Spielberg e lançada na década de 1980 na qual o personagem principal é 

professor de arqueologia.  
18Prefeitura de Serranópolis. Disponível em http://www.serranopolis.go.gov.br/. Acesso em 03/03/2016 
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conhecerem os atrativos da região, os moradores passam a proteger e divulgar esses bens 

culturais: 

Conhecer os atrativos turísticos de forma participativa faz com que o morador 

preserve seu próprio patrimônio e o divulgue dentro de preceitos sustentáveis. 

Exemplos disso, são as visitas a cachoeiras, sítios arqueológicos, casarões 

coloniais, habitações rústicas e típicas do interior; Tudo isso somado a 

almoços oferecidos nas zonas rurais, uma vez que a maioria dos atrativos 

turísticos do município são localizados em áreas rurais. 

A seguir descrevemos uma das visitas, a partir de informações fornecidas pela Prefeitura 

Municipal e pela ACOTES, no intuito de ilustrar a dinâmica do projeto “Expedições 

Ozorinho”.  

Em 2015, foi promovida uma visita especial denominada “Pegadas do Zé Gabiroba”, 

em razão da comemoração de 6 anos do projeto, homenageando o esqueleto arqueológico, 

datado em 11.000 anos, conhecido por esse nome. Essa visita, contou com a presença do 

Ozorinho, morador e figura emblemática que deu nome ao projeto e foram realizados passeios 

à Gruta do Diogo, local em foi encontrado o esqueleto “Zé Gabiroba” e às cachoeiras da região. 

Nessa visita, foi servido almoço típico das fazendas de Serranópolis, com pratos tradicionais 

como cambuquira e bolinho de ora-pro-nobis e, após o almoço, houve pausa para ouvir as 

histórias do Ozorinho. No roteiro ainda houve espaço para fogueira e roda de contação de casos, 

acompanhada de um quibebe, prato típico da culinária goiana.19 

Já o projeto “Quintas Culturais” é estruturado a partir de encontros organizados no 

Armazém de Cultura, os quais contam com apresentações artísticas e culturais e contação de 

histórias sobre personalidades que tenham destaque para a população do município. Nesse 

mesmo espaço funciona a Associação de Artesãs Poliarte que desenvolve e comercializa suas 

criações no local. O museu traz em suas exposições, além dos artefatos arqueológicos, 

elementos da cultura local como objetos e mobiliários antigos típicos da vida nas fazendas. O 

Armazém de Cultura constitui um ambiente de intercâmbio onde se reúnem objetos de valor 

cultural e simbólico, manifestações imateriais como cantos, danças, apresentações, narrativas, 

constituindo um local de fruição cultural e de lazer tanto para os visitantes quanto para os 

residentes.  

Nesse aspecto, Costa e Castro (2008, p. 39) pontuam: “Não faz sentido o patrimônio 

cultural estar em todos os lugares, mundializado enquanto uma mercadoria a ser 
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“consumida”, e desaparecer para a comunidade de seu entorno, ser esvaziado de seu valor 

simbólico tradicional para os residentes”. 

Observam-se, assim, elementos criativos nas estratégias de desenvolvimento turístico 

adotadas no município de Serranópolis, sobretudo no que diz respeito aos projetos “Expedições 

Ozorinho” e “Quintas Culturais”, que apesar de contemplarem os turistas, foram elaborados 

priorizando a fruição dos bens culturais pelos moradores.  

 

Considerações finais 

As experiências de Serranópolis e do bairro da Mouraria apontam caminhos para a 

gestão turística alternativas às estratégias já reconhecidas como prejudiciais ao patrimônio e 

aos moradores dos municípios turísticos.  

Para além do turismo de massa, existe um potencial turístico que permite a construção 

de espaços de convivência e de produção cultural proporcionando vivências mais ricas para a 

comunidade e para os turistas, a partir do lazer e da fruição cultural compartilhados.  

Assim, a comunidade deixa de atuar somente na gestão e na “recepção” dos visitantes, 

tornando-se ela mesma protagonista e público-alvo das experiências que intenciona 

proporcionar.  

Se turismo e cultura se expressam de forma quase indissociável, é importante identificar 

ações e projetos que fortalecem e qualificam as experiências e trocas culturais de um povo, de 

um lugar e de seus visitantes temporários.   
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TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA: REFLETINDO SOBRE AS RELAÇÕES DE 

HOSPITALIDADE NA SERRA DO BRIGADEIRO – MG/BRASIL 
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RESUMO: O presente artigo se propõe a caracterizar e interpretar o turismo de base 

comunitária (TBC) em espaços rurais, estabelecendo uma ponte com as relações de 

hospitalidade, considerando a percepção do ator social local. Com este enfoque, busca-se 

investigar de forma exploratória o projeto “Boas práticas de turismo de base comunitária no 

Território da Serra do Brigadeiro”, realizado na região da Zona da Mata em Minas Gerais. O 

artigo se baseia em pesquisa bibliográfica e documental e entrevista semiestruturada com o 

interlocutor do projeto em foco. Os principais resultados da pesquisa indicam que a 

hospitalidade se manifesta como fator fundamental para o TBC, considerando o patrimônio 

cultural dos lugares visitados e a identidade do modo de vida rural, sendo relevante para o 

fortalecimento da “ruralidade mineira” na Serra do Brigadeiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo de base comunitária, Hospitalidade, Cultura, Modo de vida 

rural, Serra do Brigadeiro. 

 

ABSTRACT: This article aims to describe and interpret the community-based tourism in rural 

areas, making connection with the hospitality relations and considering the perception of local 

social actor. It aims to investigate exploratory way the project “Boas práticas de turismo de base 

comunitária no Território da Serra do Brigadeiro”, realized in the Zona da Mata region in Minas 

Gerais. The study is based on bibliographical and documentary research and semi-structured 

interview with the project interlocutor. The main results of the research indicate that hospitality 

express itself as a key factor for community-based tourism, considering the cultural heritage of 

the places visited and the identity of the rural way of life. It is relevant to the construction of 

“ruralidade mineira” at Serra do Brigadeiro. 

 

KEY-WORDS: Community tourism, Hospitality, Rural way of life, Serra do Brigadeiro. 

 

INTRODUÇÃO 

Na sociedade contemporânea, o turismo se consolidou como atividade de lazer, 

envolvendo milhões de pessoas, e se transformou em um fenômeno complexo social de alcance 

global. Além de o turismo se constituir em uma atividade potencial para o desenvolvimento 
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socioeconômico, tem representado também um desafio para iniciativas de projetos que se 

baseiam em compromissos relacionados à proteção da natureza, à valorização da cultura local, 

à inclusão social e à distribuição equitativa dos benefícios econômicos.  

O debate sobre as tensões e as potencialidades do turismo vem influenciando também 

transformações no espaço rural, onde a terra passa a ser percebida com valores potenciais 

múltiplos, devido a sua multifuncionalidade, que abrange atividades como: “a tradicional 

produção agrária, os serviços ambientais que ela pode oferecer, os valores cênicos e 

paisagísticos e a própria cultura derivada da relação entre os habitantes e o meio onde vivem.” 

(SANSOLO e BURSZTYN, 2009, p.143). 

No caso da América Latina, o estímulo de atividades não agrícolas, como o turismo, 

tem sido movido pela aspiração de populações locais que buscam alternativas de fonte de renda 

para superar a situação de pobreza (MALDONADO, 2009). No contexto particular brasileiro, 

o turismo tem sido adotado por populações que vivem no espaço rural e, de certo modo, vem 

sendo apoiado por iniciativas de políticas públicas setoriais dos Ministérios do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério 

do Turismo (MTUR) (SANSOLO e BURSZTYN, 2009). 

Nesse sentido, a discussão sobre turismo transcende, em seu significado, a mensagem 

de discursos simplistas do mercado, sendo atrelado também à questão de preservação dos 

recursos naturais e culturais, ao comprometimento com o desenvolvimento socioeconômico das 

populações locais e à participação dos atores sociais em cada etapa de planejamento e 

implementação de projetos, gerando benefícios para a comunidade receptora e para a sua 

emancipação no processo de decisão (IRVING, 2009). Nesta concepção, estão inseridos os 

arranjos e as práticas sociais denominadas de turismo de base comunitária ou turismo 

comunitário (TBC). 

Não obstante, o turismo de base comunitária emerge como uma alternativa para as 

populações locais, sendo uma forma de complementar a renda familiar, além de possibilitar o 

incremento de atividades agrícolas já desenvolvidas pelas propriedades rurais. Essa iniciativa 

busca também propiciar o resgate do modo de vida e da cultura local, uma vez que as relações 

advindas do TBC têm o objetivo de valorizar a identidade das populações receptoras 

(MORAES, 2011). 

Sendo assim, os produtos e serviços de turismo de base comunitária devem, em tese, ser 

baseados no contexto local, que, por sua vez, deve disponibilizar aos visitantes aquilo que é 

compreendido como cultural e ambientalmente valoroso pelas populações locais envolvidas. 
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Paralelamente, quem procura essa iniciativa almeja valorizar e se ambientar com os códigos 

culturais dos lugares visitados. Nessa direção, o TBC não se exclui do processo comercial, 

contudo, as relações de mercado são enriquecidas ao passo que as relações de hospitalidade 

ultrapassam a lógica do lucro, configurando-se como a principal motivação desta proposta de 

desenvolvimento turístico (SALLES e SALES, 2012). Nessa perspectiva, o presente artigo 

parte do pressuposto de que as relações de intercâmbio entre visitantes e visitados se constituem 

no princípio fundamental do turismo de base comunitária.  

A partir desta inclinação teórica, o presente artigo busca caracterizar e interpretar o 

turismo de base comunitária (TBC) em espaços rurais, estabelecendo uma ponte com as 

relações de hospitalidade, considerando a percepção do ator social local. Com este enfoque, 

busca-se investigar de forma exploratória o projeto intitulado “Boas práticas de turismo de base 

comunitária no Território da Serra do Brigadeiro”, que foi desenvolvido na região da Zona da 

Mata em Minas Gerais, e financiado pelo Ministério do Turismo, por meio do Edital de 

Chamada Pública de Projetos MTur//Nº 001/2008, que buscou apoiar iniciativas de turismo de 

base comunitária, com foco no território para o desenvolvimento local e inclusão social. 

Sendo assim, o compromisso com a presente pesquisa se orienta pelas seguintes 

questões: Como a hospitalidade se manifesta no campo do turismo de base comunitária? Quais 

foram as implicações da hospitalidade na prática do TBC na Serra do Brigadeiro? Nesta direção, 

a investigação com ênfase qualitativa se baseou, metodologicamente, em revisão da produção 

bibliográfica, disponível no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) e em pesquisa documental acerca do tema. Além disso, a 

pesquisa se baseou no conteúdo transcrito da entrevista semiestruturada dirigida ao interlocutor 

do projeto, em 2013, realizada no âmbito do projeto “Rede Colaborativa de Turismo de Base 

Comunitária em Minas Gerais”, vinculado à UFJF. A sistematização e a análise dos dados 

obtidos foram realizadas por meio de uma adaptação da Análise de Conteúdo de Bardin (1994). 

 Assim, o presente artigo encontra-se estruturado em duas sessões principais. A primeira 

busca refletir sobre os fundamentos teóricos sobre turismo de base comunitária no Brasil, 

estabelecendo uma ponte com os estudos de hospitalidade. A segunda tem o objetivo de 

descrever e analisar o projeto “Boas práticas de turismo de base comunitária no Território da 

Serra do Brigadeiro”, buscando interpretar o modo de vida rural e as relações hospitaleiras entre 

turistas e anfitriões para assim, tecer os argumentos finais. 

 

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA PELA PERSPECTIVA DA HOSPITALIDADE 



    

94 
 

O padrão convencional de turismo, adotado por grandes empreendedores e governantes, 

possui como principais características o deslocamento de grande contingente de pessoas, em 

períodos sazonais, para destinos consagrados. Esta maneira de conceber o turismo é também 

visto de forma crítica às suas consequências no comprometimento com as condições sociais, 

ambientais e culturais dos lugares visitados (CORIOLANO et al, 2013).  Os efeitos negativos 

gerados pelo turismo de massa refletem-se, principalmente, no esgotamento dos recursos 

naturais, na marginalização dos grupos sociais locais e na descaracterização da cultura, ao 

mesmo tempo em que as padroniza. Contudo, as próprias condições do turismo de massa são, 

hoje, propulsoras do surgimento de práticas alternativas. Segundo a autora, 

Em contraposição ao turismo de massa, emerge a prática de turismo 

sustentável, fruto da mobilização de comunidades rurais, pesqueiras, 

indígenas, quilombolas, conhecido como turismo solidário, turismo 

comunitário e ainda turismo responsável. (CORIOLANO et al, 2013, p. 96).  

No caso do Brasil, as iniciativas de turismo comunitário têm se apresentado em situações 

de reivindicações sociais pelas populações locais, sendo reflexo da resistência de comunidades 

que buscam ganhar visibilidade, reforçando seu histórico de lutas em prol do direito a 

manutenção de sua memória cultural; da conservação dos recursos naturais; da educação digna; 

da regulamentação fundiária e da posse de terras (SANSOLO e BURSZTYN, 2009). Isso 

implica em pensar não somente no turista e no lucro gerado por ele, mas também nas 

necessidades dos moradores locais, que passam a ter voz na tomada de decisão sobre os rumos 

do turismo em sua localidade.  

O turismo comunitário é concebido por serviços turísticos providos por pequenos 

empreendedores e núcleos receptores, que encontram na atividade local oportunidades de 

trabalho e de inclusão no mercado. Nesse sentido, o turismo comunitário pode representar 

meios de sobrevivência, em que a comunidade se mobiliza, através de lutas por seus direitos, 

contra grandes atores da indústria turística, que ameaçam a qualidade de vida e as culturas locais 

(CORIOLANO, 2006). 

Ademais, o turismo de base comunitária parte da premissa de uma iniciativa endógena 

à comunidade local, contribuindo, assim, para suas demandas e para o protagonismo das 

populações envolvidas. Mas, os empreendimentos exógenos podem operar como agentes 

indutores do TBC, sem, contudo, serem os reais protagonistas da iniciativa, que por sua vez 

cabe aos grupos sociais locais (IRVING, 2009). Os empreendimentos externos que fomentam 

e apoiam o desenvolvimento do processo de turismo de base comunitária são, em sua grande 

maioria, representados por ONGs, universidades e iniciativas públicas. Entretanto, há 
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necessidade de fomentar e apoiar o TBC através de políticas públicas adequadas, tanto para a 

implementação de infraestrutura básica, devido à carência dos lugares de inserção, quanto para 

o auxílio no planejamento e financiamento dessas iniciativas (SANSOLO e BURSZTYN, 

2009). 

Assim sendo, as entidades exógenas associadas ao TBC podem gerar benefícios 

socioeconômicos e ambientais, buscando minimizar os possíveis efeitos negativos do turismo. 

Para que isso ocorra faz-se necessário a criação de formas de planejamento que permitam que 

as comunidades definam e regulem o uso dos seus territórios, assim como monitorem e avaliem 

as atividades neles desenvolvidas. Além disso, é preciso criar mecanismos para que os recursos 

advindos do turismo sejam reaplicados para atender as demandas locais de modo coletivo, 

evitando a concentração de benefícios para apenas uma parcela das populações envolvidas 

(IRVING, 2009). 

Sob essa perspectiva, o TBC possui como uma de suas premissas a necessidade do 

desenvolvimento em escala limitada, considerando as potencialidades e restrições ponderadas 

pela participação das comunidades locais. Assim, o que está em questão não é apenas garantir 

o envolvimento das populações locais nas diferentes etapas do processo, mas também primar 

pela qualidade social e ambiental da localidade. Pois então, “sem qualidade social e ambiental, 

uma iniciativa comunitária tende a se fragilizar com o tempo e, se esta estiver associada a um 

projeto turístico, muito provavelmente terá a sua atratividade reduzida progressivamente.” 

(IRVING, 2009, p. 115). 

Outro elemento fundamental para o turismo de base comunitária corresponde à 

valorização da cultura local, pois é uma característica essencial para a afirmação da identidade 

e do sentimento de pertencimento. Na perspectiva de Sampaio e Zamignan (2012), a dimensão 

cultural no TBC significa aprendizagem, conhecimento e encontro de pessoas, que favorecem 

as relações interpessoais e de hospitalidade entre turistas e visitados.  

De acordo com Sansolo e Bursztyn (2009), o ser humano ao se distanciar das referências 

e padrões da sociedade moderna contemporânea, surge a necessidade de reforçar e promover o 

intercâmbio cultural, fator responsável por despertar nos turistas o desejo de trocar experiências 

com outros mundos, através de ações responsáveis e solidárias, baseadas nas relações de 

hospitalidade, de dar, receber e retribuir. 

Dessa forma, o visitante que procura pela alternativa de turismo de base comunitária 

tende a possuir um perfil diferenciado a do turista convencional. Sua conduta é orientada pela 

busca do conhecimento presente na realidade local, tornando-se comprometido com o que é 
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novo e ético na sua relação com a população receptora. Assim, a partir das relações de troca 

que permeiam o TBC, aquele que visita também é protagonista do processo vivido (IRVING, 

2009). Nessa complexa relação de troca entre visitantes e anfitriões, o turismo de base 

comunitária não corresponde apenas a uma mera paisagem a ser comercializada, mas sim à 

relação de pessoas, culturas e mundos que se encontram e se ressignificam.  

Nesse sentido, o “encontro” representa uma condição essencial para o turismo de base 

comunitária, e ocorre através do compartilhamento e aprendizagem mútua entre visitantes e 

visitados. Esta troca de valores entre os atores envolvidos estabelece uma nova percepção do 

significado de hospitalidade, ultrapassando a noção clássica atrelada apenas ao ato de receber, 

e se manifesta nos âmbitos das trocas, interações, descobertas e também da retroalimentação 

que caracteriza o TBC como uma via de mão dupla (IRVING, 2009).  

Assim, o “encontro” e o estabelecimento de vínculos são compreendidos, neste artigo, 

no contexto do que Mauss (2003) intitula de “paradigma da dádiva”, que corresponde ao ato de 

dar, receber e retribuir, em que a experiência do visitante está diretamente relacionada à 

qualidade de vida do anfitrião, conforme discutido por Irving (2009) sobre o turismo de base 

comunitária. Na compreensão de Mauss (2003), as trocas materiais e simbólicas possibilitam a 

comunicação e a integração entre os homens, promovendo alianças, e favorecendo a 

sociabilidade entre diferentes grupos e pessoas. Tais relações permitem um melhor 

entendimento da complexidade das relações humanas, suas consequências e interações sociais. 

A dádiva possui fundamental importância para a evolução das sociedades, visto que: “As 

sociedades progrediram a medida que elas mesmas, seus subgrupos e seus indivíduos, souberam 

estabilizar suas relações, dar, receber e, enfim, retribuir.” (MAUSS, 2003, p. 313).  

Na perspectiva de Salles e Sales (2012), a tese central do estudo maussiano corrobora 

que a vida social se constitui por um constante: dar e receber. O objetivo da dádiva é gerar um 

sentimento de amizade entre as duas pessoas envolvidas. As trocas estabelecidas pela dádiva 

são simultaneamente voluntárias e obrigatórias, interessadas e desinteressadas, úteis e 

simbólicas. Não obstante, a dádiva não busca a igualdade ou correspondência, ela está no centro 

das incertezas que denotam o vínculo social. Para avançar nesta reflexão, é importante associar 

à noção da dádiva ao que Mauss (2003) advoga a seguir: 

Felizmente, nem tudo ainda é classificado exclusivamente em termos de 

compra e venda. As coisas possuem ainda um valor sentimental além de seu 

valor venal, se é que há valores que sejam apenas desse gênero. Restam ainda 

pessoas e classes que mantêm ainda os costumes de outrora e quase todos nos 

curvamos a eles, ao menos em certas épocas do ano ou em certas ocasiões 

(MAUSS, 2003, p. 294). 
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Sendo assim, a reflexão da dádiva maussiana possibilita, claramente, estendê-la às 

dimensões do TBC, contribuindo para uma breve investigação acerca das relações de 

hospitalidade como uma possibilidade teórica para o campo do turismo, que é fundamentada na 

relação estabelecida entre hóspede e anfitrião, relação esta que é motivada tanto pelo encontro, 

quanto pela afirmação de vínculos diversos e complexos (SANSOLO e BURSZTYN, 2009). 

Pela perspectiva filosófica, a relação de hospitalidade ocorre de maneira horizontal, 

proporcionando a troca entre visitantes e visitados. Neste processo, as comunidades locais que 

recebem os visitantes, na maior parte dos casos, estão abertas a compartilhar a sua cultura (mais 

do que apenas relações econômicas, como ocorre no turismo de massa) e em contrapartida, os 

visitantes que procuram o turismo comunitário estão dispostos e interessados a conhecer e 

experimentar essa outra realidade. Assim, essa interação direta entre os turistas e o patrimônio 

cultural e natural tem sido uma das características mais singulares do turismo de base 

comunitária (MORAES, 2011; SANSOLO e BURSZTYN, 2009).  

Ainda assim, cabe aqui salientar que, apesar desse tipo de relação humana ser 

encontrada em outras situações da prática social, no turismo de base comunitária há um campo 

produtivo para a investigação sobre as relações que envolvem a hospitalidade, nas quais os 

encontros entre hóspedes e anfitriões, ocorrem sustentados por motivações que transcendem as 

relações econômicas (SANSOLO e BURSZTYN, 2009). Tais reflexões encontram ressonância 

no que Irving elucida a seguir: 

[...] a partir do encontro, do dar, receber e retribuir, laços sociais são 

estabelecidos e, no sentido da concepção de turismo de base comunitária que 

se deseja construir, “quem chega” está permeável e aberto a uma experiência 

integral no “lugar” e na relação com “quem recebe”. “Quem recebe” 

protagoniza o ato de acolher na busca da troca que potencializa o seu 

sentimento de pertencimento e a aprendizagem da diferença, na afirmação das 

identidades envolvidas. (IRVING, 2009, p. 117). 

Mas, neste tipo de experiência, segundo Mendonça e Irving (2004), um dos principais 

fatores diferenciais, comparativos e de atratividade da hospitalidade em lugares de turismo 

comunitário tem sido a história da comunidade, através do exercício da participação, de seu 

modelo de organização e gestão local, de sua história de resistência (ausência de 

empreendedores externos, com a oferta de acomodações em pousadas comunitárias), a 

convivência com o cotidiano local, a tranqüilidade do local e a forma de vida simples. 

Transpondo essa discussão para a configuração do TBC em espaços rurais, a partir desse 

aporte teórico-conceitual, é possível reafirmar o significado do turismo de base comunitária 

como uma prática que se baseia, essencialmente, no respeito às tradições e à valorização do 

patrimônio cultural, nas quais prevalecem uma relação dialógica entre visitantes e visitados. 
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Sendo assim, torna-se fundamental ilustrar uma iniciativa de turismo de base comunitária que 

tenha rebatimento teórico-conceitual, para a qual se tem o caso do projeto “Boas práticas de 

turismo de base comunitária no Território da Serra do Brigadeiro”, como uma via inspiradora 

para interpretar o tema central do presente artigo. 

  

“BOAS PRÁTICAS DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO TERRITÓRIO DA 

SERRA DO BRIGADEIRO”: CONTEXTO E DESAFIOS 

A caracterização e a interpretação do projeto estudado partiram da sistematização de 

dados bibliográficos, documentais e de uma entrevista com o interlocutor da pesquisa. A análise 

desta entrevista buscou refletir sobre os resultados obtidos pelo projeto “Boas Práticas de 

Turismo de Base Comunitária no Território da Serra do Brigadeiro”, a partir da perspectiva 

local, com relação ao processo de construção do TBC e os desafios para o fortalecimento da 

iniciativa. O perfil do interlocutor da pesquisa3 está apresentado no quadro 1: 

 

Quadro 1 – Perfil do interlocutor do projeto pesquisado (E1) 

Fonte: Elaboração própria. 

O referido projeto se inseriu na região da Zona da Mata do Estado de Minas Gerais, 

onde se localiza o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB), criado em 1996. O PESB 

está situado entre os picos rochosos de um prolongamento das Serras da Mantiqueira e Caparaó 

e possui 14.984 hectares. Com grande diversidade de fauna e flora, o PESB representa um dos 

últimos fragmentos do bioma da Mata Atlântica com elevada extensão de florestas contínuas 

(IEF-MG, 2016).  

A região da Serra se caracteriza pelo predomínio de pequenas propriedades agrícolas 

com produção familiar, que sofrem de carência de assistência técnica e de acesso limitado à 

tecnologia. Possui tradição ligada à cafeicultura e à pecuária, embora o relevo seja impróprio 

para a realização dessa última, com declives acentuados, o que dificulta a capacidade de 

produção local para a criação de alternativas econômicas (MORAES, 2011). 

                                                           
3 A seleção do interlocutor se utilizou da técnica “bola de neve”, partindo das indicações dos estudiosos de TBC 

na região. Optou-se por não revelar o nome do entrevistado devido a cuidados éticos envolvidos em atividades de 

pesquisa com seres humanos, regulamentados pelas diretrizes da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

Projeto

Sexo: Masculino

Idade: 31 anos

Formação: Bacharel em Turismo e especialização em Ecoturismo

Instituição: Sociedade Amigos de Iracambi

Cargo: Monitor do Núcleo de Turismo de Base Comunitária Itajuru

Boas Práticas de Turismo de Base 

Comunitária no Território da Serra 

do Brigadeiro

Interlocutor
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O projeto pesquisado foi financiado por meio do Edital de Chamada Pública Nº 

001/2008 do Ministério do Turismo, que viabilizou o fomento de 150 mil reais para o 

desenvolvimento das ações propostas no período de 18 meses, entre os anos de 2009 e 2011, 

abrangendo os municípios de Araponga, Rosário de Limeira, Fervedouro, Miradouro e Muriaé. 

Essa iniciativa foi coordenada conjuntamente pelas entidades Centro de Estudos e Pesquisas de 

Promoção Cultural - CEPEC e Associação dos Amigos de Iracambi, e buscou instituir um 

Programa de Turismo de Base Comunitária na região, como uma forma de criar condições 

alternativas de melhoria na qualidade de vida para as famílias agricultoras, com base nos 

princípios da Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF)4 e da Rede de Turismo 

Solidário e Comunitário (TURISOL)5.  

O projeto se desenvolveu em oito etapas metodológicas, a saber: 1) Seleção das famílias 

a serem envolvidas no Programa; 2) Desenvolvimento do plano de ação de turismo para cada 

família; 3) Missões técnicas às experiências de turismo solidário no Vale do Jequitinhonha – 

MG e de turismo rural na agricultura familiar no Projeto Acolhida na Colônia – SC; 4) Produção 

de um catálogo de produtos e serviços; 5) Realização de encontros de Turismo de Base 

Comunitária; 6) Elaboração e implantação da sinalização turística para o Projeto; 7) Elaboração 

de estratégias de comercialização; 8) Nucleação dos atrativos em função da proximidade 

geográfica para a comercialização dos roteiros turísticos (NTBC - Núcleo de Turismo de Base 

Comunitária Pedra Redonda, Pico do Boné, São Joaquim, Galdinos e Itajuru )6.  

Com base nessas diretrizes, o turismo de base comunitária foi apontado pelo projeto 

como uma iniciativa que pode envolver as propriedades rurais familiares e representar uma 

forma de complementar à renda familiar, de valorizar a vida no campo, de manter as pequenas 

famílias no campo, além de ser uma via possível para minimizar o êxodo rural. Para reforçar 

essa questão, o interlocutor do projeto (E1) aponta que a proposta de TBC buscou:  

[...] fortalecer o modo de vida das pessoas no campo, é fortalecer mesmo, fixar 

o cara na zona rural, não deixar ele ir pra cidade, que eu estou vivenciando 

aqui a olho vivo mesmo, esse êxodo rural violento que ta rolando aqui, cada 

mês, cada semestre é duas, três famílias que estão saindo da roça e indo para 

a cidade, tentar gerar uma renda complementar para a vida desse povo que tá 

ralando aí pra ficar vivendo em torno do parque[...] (E1). 

Deste modo, observa-se a importância que a iniciativa de TBC representa para o resgate 

da valorização do modo de vida e da cultura rural local, o incremento da renda familiar, e o 

                                                           
4 Ver em http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/lss/1m.htm. 
5 Ver em http://projetobagagem1.tempsite.ws/arquivos/livreto-projeto_bagagem-09-parte1.pdf. 
6 As etapas do projeto e seus desdobramentos estão descritas detalhadamente em Moraes (2011, p. 45-52). 
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incentivo às comunidades locais a se articularem para se manterem em suas propriedades e se 

afirmarem na Serra do Brigadeiro. 

Mas a ação de política pública do MTUR no Território da Serra do Brigadeiro foi 

essencial para despertar uma agenda que considera as iniciativas turísticas de base comunitária, 

embora seja um processo ainda em fase embrionária. Assim, uma das hipóteses levantadas por 

este artigo, é que a descontinuidade de políticas públicas pode acarretar a desistência de 

algumas propriedades rurais familiares em participar ativamente do projeto, como foi o caso de 

algumas famílias no Núcleo Itajuru, conforme colocado pelo interlocutor E1: 

[...]dessas 11 que tá aqui no setor sul, atualmente hoje só tem 4 que trabalham, 

isso já é esperado, eu já imaginava que isso ia acontecer porque abrangendo 

as famílias que entraram no projeto, eu imaginava que seria, que o turismo 

seria tipo uma salvação pra eles econômica e seria uma coisa permanente e 

não é, é pontual[...] (E1). 

Dessa forma, a percepção local sobre o TBC como uma forma de “salvação” econômica 

para as famílias envolvidas, que esperavam um retorno permanente da iniciativa, foi um fator 

desestimulador para o fortalecimento do processo de construção coletiva do TBC. Segundo o 

interlocutor de pesquisa (E1), a ausência de agências de receptivo e as dificuldades de 

deslocamento pela Serra do Brigadeiro, devido a sua larga extensão territorial, também foram 

apontados como obstáculos para o desenvolvimento do TBC na região. 

Pela pesquisa de Moraes (2011), o projeto integrou propriedades rurais que trabalham 

com agricultura familiar diversificada e possuem uma cultura de subsistência. Sob essa 

perspectiva, percebe-se que o TBC aliado ao campo privilegia aqueles que possuem condição 

de associar à produção da agricultura familiar (do que se produz na terra) ao turismo 

comunitário. Entretanto, a agricultura não representa a única experiência que pode ser 

vivenciada pelo TBC no caso do Território da Serra do Brigadeiro. Nesse sentido, outras 

atividades desenvolvidas na Serra do Brigadeiro são: banho de cachoeira, caminhada na 

natureza, rapel, passeio de charrete, passeio de trator, pescaria, entre outras atividades. Tais 

atividades são caracterizadas pelas belezas naturais e pela exuberante vegetação da Mata 

Atlântica, rios e corredeiras, trilhas e caminhos pelas encostas.  

Entretanto, conforme Moraes (2011), o que mais tem atraído alguns turistas à região é 

a hospedagem em casas de famílias agricultoras, pois permite a interação e a vivência com as 

culturas das comunidades locais. O interlocutor E1 reforça esse argumento quando menciona 

que a iniciativa de TBC teve como um de seus principais objetivos mostrar às populações rurais 

que existem turistas interessados em vivenciar a cultura local, seus saberes e fazeres:  
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[...]tem turista que quer isso, quer consumir o que eles vivem, que é ajudar na 

roça, tirar um leite, não só tirar o leite mais buscar a vaca, não só tomar um 

cafezinho ali junto com eles mais ajudar na lavoura, ver como é uma 

adubação, como é que colhe, como é que leva pro terreiro, como é que seca, 

como é que ensaca, igual tem uma família aqui que a gente achou bacana, que 

a mulher mexe com pintura, mexe com pintura com panos e aí o turista ajuda 

ela a pintar, ajuda ela a costurar, tem o cara da cachaça, aí o turista faz todo o 

processo,[...] (E1). 

Considerando os elementos associados à cultura, os atrativos mais visitados localizam-

se em propriedades privadas, sendo que muitas delas praticam a agricultura familiar, fazendo 

alusão às atividades artesanais relacionadas aos engenhos, alambiques, fornos de barro, 

moinhos, corrupiões, entre outros tradicionais utensílios do espaço rural. Muitos objetos são 

expostos como relíquias da família, de geração para geração, possibilitando o resgate das 

tradições da agricultura familiar. 

Sendo assim, foi possível reafirmar que “o diferencial do turismo no Território da Serra 

do Brigadeiro é a possibilidade da interação de saberes e fazeres com as comunidades anfitriãs” 

(MORAES, 2011, p. 95). Segundo o autor, a Serra do Brigadeiro abriga uma hospitalidade 

natural entre visitantes e visitados e é uma característica marcante dos anfitriões que estão 

dispostos a apresentar as tradições e culturas presentes no seu dia a dia. Aliada à “ruralidade 

mineira”, a região traz consigo toda uma cultura enraizada que se mostra presente nos lugares, 

comunidades e povoados, que pode ser trabalhada na perspectiva de TBC. 

Mesmo assim, é possível perceber características singulares em cada núcleo de TBC na 

Serra do Brigadeiro. O NTBC Pedra Redonda se destaca pelo trabalho das famílias rurais com 

a agroecologia representada pelos parâmetros de produção associada ao turismo e de 

hospitalidade. A união familiar e os princípios indígenas ainda estão conservados em suas 

raízes, o que pode justificar a cultura agroecológica, a busca pela qualidade de vida e o respeito 

aos recursos naturais. Como espaço de convivência o núcleo possui um engenho ativo que é 

trabalhado coletivamente pelas famílias, o que lhe confere o caráter de grande ponto de encontro 

das relações socioculturais (MORAES, 2011). 

O NTBC do Pico do Boné possui como um de seus atrativos de TBC a apresentação do 

grupo de folia de reis do Boné. Nesse sentido, observa-se que a cultura local é aproveitada como 

atrativo e tem aceitação por parte dos turistas, promovendo momentos de interação entre 

visitantes e visitados. O espaço de convivência do Núcleo do Boné é também um restaurante 

familiar. Que por sua vez é estruturado com mesa de sinuca, baralho e, ainda permite ouvir dos 

moradores locais os “causos” da região (MORAES, 2011). 
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O NTBC São Joaquim possui uma história de construção da cidadania rural, com 

responsabilidades ambientais e sociais, em que ganha destaque a contribuição da EFA Puris 

(Escola Família Agrícola de Araponga). Os ambientes são preservados e mantém a “ruralidade 

mineira” em condições de atratividade. As vivências são compartilhadas em mutirões de 

trabalho e alimentação coletiva, onde famílias agricultoras e visitantes interagem e se 

relacionam. A forma comunitária de se viver coletivamente, as práticas de saúde homeopáticas, 

o trabalho de conservação das nascentes, correspondem a outras características que possuem 

grande potencial para o TBC e podem ser trabalhadas com enfoque na hospitalidade 

(MORAES, 2011). 

O NTBC dos Galdinos possui estruturas e utensílios domésticos antigos, assim como o 

monjolo e a engenhoca, que resgatam o trabalho da família agricultora fazendo parte de sua 

rotina e que possui peculiares processos artesanais de produção local. Nesse sentido, a 

hospitalidade presente nesse Núcleo possui íntima relação com a produção rural associada ao 

TBC, mostrando-se como um atrativo que vem influenciando de maneira positiva a 

comercialização de produtos das famílias rurais. Os empreendedores locais se apropriam desta 

relação e elaboram passeios que acompanham o processo de produção da cachaça, melado e 

farinha, desenvolvendo o TBC e promovendo vivências sadias entre visitantes e visitados. 

Também existe a possibilidade de iniciativa por parte da população local, de resgatar a música 

de raiz com sanfoneiro e a benzedeira para envolvimento no TBC (MORAES, 2011).  

A marca do NTBC do Itajuru se refere à participação de todos os proprietários rurais na 

Associação de Produtores Rurais de Pedra Alta, que gerencia o Centro Comunitário Multiuso, 

onde se manifesta a cultura rural de torneios leiteiros, casamentos, festas folclóricas, entre 

outras, que propiciam o resgate da cultura local e aproximam o visitante da experiência 

tradicional e do jeito de ser do mineiro (MORAES, 2011). É importante destacar o papel da 

Sociedade Amigos de Iracambi neste núcleo, que passou a direcionar o fluxo de visitantes que 

chegavam ao Centro de Pesquisa para as propriedades rurais do entorno, conforme elucida o 

entrevistado pela presente pesquisa.  

[...] a gente tem essa tradição de receber os jovens do mundo todo, a gente tem 

estimulado uma categoria que chama home stay, home stay né, e o que que é 

o home stay, a pessoa, o gringo pode ficar com a gente 6 meses como turista 

né por causa do visto, vim 3 meses e renovar mais 3, aí a gente oferece essa 

oportunidade de ele ficar um mês na casa de uma família, direto, 30 dias, 

imersão total. A gente tem pelo menos já uns 10 casos que já aconteceu, e aí 

como esse pessoal que vem pra cá eles pagam uma taxa para a associação, 

para se hospedar, para comer nas nossas estruturas, lá dentro da fazenda do 



    

103 
 

gringo, a gente repassa noventa por cento dessa taxa mensal para a família, 

fica só com dez por cento, deve dar mais ou menos 35 reais o dia. (E1). 

Sendo assim, foi possível perceber a forte presença de relações de convivência e 

aprendizagem, em que o aprender com a diferença motiva a aproximação entre visitantes e 

visitados, caracterizando a essência de TBC na Serra do Brigadeiro. Dessa forma, a busca por 

vínculos pode ser vislumbrada no estabelecimento das relações entre visitantes e visitados, nas 

quais a dimensão da hospitalidade é reconhecida como um importante fator para o TBC. 

Portanto, a tríade maussiana “dar, receber e retribuir” pode ser presente nas interações entre os 

turistas que buscam pelo TBC, com o intuito de experimentar as trocas de conhecimento que 

são proporcionadas pelas populações locais, como acontece na Serra do Brigadeiro. 

Aliada às relações de hospitalidade estabelecidas entre anfitriões e hóspedes, 

compreende-se que a convivência e a troca vão além das motivações turísticas. Entre os núcleos 

de TBC do Território da Serra do Brigadeiro, foi possível identificar características peculiares 

como mutirões de trabalho, alimentação coletiva, participação da comunidade local em 

associações, espaços de convivência, como, engenho, alambiques e currais. O trabalho coletivo 

das famílias agricultoras locais foi uma oportunidade importante para o fortalecimento dos laços 

sociais e familiares que contribuiu também para a execução das atividades de TBC, como foi 

relatado pelo interlocutor pesquisado: 

[...]a gente criava alguns momentos ali de mutirão, a gente pegava uma 

família, algumas famílias levavam pra uma casa especifica, faziam uma 

pintura, uma pintura com tinta terra, outra oportunidade a gente levava todo 

mundo pra gente preparar uma área de camping, entendeu, e é isso, o pessoal 

também, tinha uma família lá que trabalhava com doces caseiros e ia todo 

mundo lá para ver, pra ajudar a fazer o doce, e esse projeto serviu pra 

impulsionar uma coisa que já acontecia mais integrar as pessoas. (E1) 

Assim, o turismo de base comunitária tende a agregar valor aos espaços de convivência 

que são os pontos de encontro dos grupos de agricultores familiares da Serra do Brigadeiro e 

também são os locais onde ocorrem as trocas de saberes. Desse modo, a existência de tais locais 

pode ampliar a visibilidade do TBC, na medida em que a produção cultural na escala local 

também reforce a identidade do território, bem como suas tradições. Ainda assim, é importante 

a compreensão do perfil do público que almeja essa nova forma de se fazer turismo. Sobre essa 

questão, os estudantes parecem constituir um público potencial para o TBC, segundo a 

percepção do interlocutor E1: 

[...]o nosso maior fluxo aqui no dia a dia, é através da Universidade Federal 

de Viçosa, dos estudantes e professores, a UFV usa muito a região pra fazer 

saídas de campo, projetos de extensão né, agora o IFET né, Instituto Federal 

do Sudeste através do campus de Rio Pomba e Muriaé, também tá, porque eles 

tem o curso de agroecologia e meio ambiente, os cursos técnicos, e eles 
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também estão utilizando, estão começando a gerar uma demanda bacana ao 

utilizar esses empreendimentos de TBC entendeu, e fluxo de turista, turista 

mesmo é pontual[...]. (E1) 

Dessa forma, observa-se que embora o projeto tenha sido concluído em 2011, ainda 

existem iniciativas de turismo de base comunitária na região, independente dos entraves 

financeiros, ainda que com menor força, sendo animado e facilitado por iniciativas de 

organizações da sociedade civil, OSCIP e universidades que conseguem captar recursos diretos 

para a promoção de viagens de intercâmbio aos núcleos de TBC. Para tanto, o engajamento dos 

atores sociais locais no processo parece fundamental para que a iniciativa do projeto tenha 

continuidade e contorne as dificuldades de apoio e financiamento, de possibilidade de êxodo 

rural e do TBC ser uma atividade complementar e não substitutiva das atividades cotidianas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pela presente pesquisa, concluiu-se que o turismo de base comunitária nos espaços 

rurais da Serra do Brigadeiro buscou contribuir para a valorização do modo de vida no campo, 

o que propiciou o resgate das tradições culturais, a produção associada aos produtos da 

agricultura familiar, o envolvimento da comunidade local, o complemento da renda familiar, a 

troca de saber entre anfitriões e visitantes, o estabelecimento ou reafirmação de vínculos e 

alianças, e o aumento da autoestima da população rural. Tal experiência possibilitou o despertar 

dos agricultores familiares para alternativas que visem à melhoria da qualidade de vida no 

campo.  

O referido projeto considerou ser essencial para a construção da proposta de TBC a 

união dos grupos de agricultores familiares no desempenho das atividades domésticas. Sendo 

assim, os principais atrativos de TBC na Serra do Brigadeiro foram identificados de forma 

integrada aos seus recursos naturais e culturais, no qual se destacou a convivência com famílias 

rurais acolhedoras, dispostas a dividir seus saberes e fazeres com visitantes que buscam 

vivenciar experiências culturais e tradicionais, sendo a hospitalidade turística local representada 

pela “ruralidade mineira”. 

Ademais, o envolvimento coletivo em mutirões de trabalho e pontos de encontros das 

relações socioculturais como, engenho e alambiques, sinalizou que a cooperação e a troca que 

permeiam as relações de hospitalidade entre as famílias envolvidas no projeto. Nessa direção, 

a hospitalidade foi identificada como característica marcante dos NTBC do Território da Serra 

do Brigadeiro, podendo ter correspondido a um fator facilitador para a construção do turismo 

de base comunitária na região. Portanto, pela presente pesquisa, foi possível refletir que sem o 
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“encontro” entre hóspedes e anfitriões não há turismo de base comunitária na Serra do 

Brigadeiro, considerando o patrimônio cultural dos núcleos visitados e a identidade do modo 

de vida rural nesta região de inserção. 

Esta experiência de projeto de TBC enfatizou, uma vez mais, a necessidade da garantia 

de continuidade das ações de apoio e fomento suficiente para tal, e no delineamento de políticas 

públicas integradas entre Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da 

Cultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário, que sejam dirigidas às demandas dos 

agricultores familiares. 

Assim, projetando uma possibilidade de estudos futuros, observou-se a necessidade de 

pesquisa de campo para entender como as práticas de TBC associadas à hospitalidade no 

Território da Serra do Brigadeiro se encontram no presente, assim como compreender quais os 

desafios atuais, se possuem os mesmos entraves diagnosticados no projeto estudado, ou se 

correspondem a outros desafios. Este artigo buscou assim contribuir para se pensar em novas 

formas de incentivar e apoiar as iniciativas de TBC na região, tendo como premissa a 

hospitalidade local. 
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“SE O ESTADO NÃO AGE, A GENTE SE VIRA COMO PODE”: A PROMOÇÃO DO 

TURISMO HISTÓRICO-CULTURAL NOS BAIRROS DE SANTA CRUZ E 

SEPETIBA (RIO DE JANEIRO, RJ) PELAS INICIATIVAS ECOMUSEOLÓGICAS  

 

Diogo da Silva Cardoso1 

  

RESUMO: O artigo pretende descortinar um movimento emergente, quase invisível e instável 

na região de Santa Cruz, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde iniciativas baseadas na 

Museologia Social e no paradigma do desenvolvimento comunitário, além dos agenciamentos 

de produtores culturais autônomos, tem procurado desfazer o imaginário e as paisagens de medo 

e “desertificação cultural” comumente associadas aos bairros em questão, impedindo o pleno 

reconhecimento das potencialidades da região. Na perspectiva dos agentes locais, essa guinada 

deve focar na singularidade das paisagens, no fortalecimento das identidades culturais locais e 

dos saberes-fazeres que produzem, vivem e lutam pelo território habitado. O trabalho de campo 

centrou numa metodologia de ação-pesquisa cujo impactado do pesquisador-agente em campo 

foi um dos princípios norteadores da pesquisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Zona Oeste carioca, Ecomuseus, Paisagens vernaculares, 

Protagonismo cultural. 

 

 

 

INTRODUÇÃO2 

 

Como combater e vencer a apatia endêmica da periferia e a 

tolerância paciente? Não basta apenas apontar o dedo para 

a enorme chaga exposta. O paciente deve morrer, ou se 

mutilar e se estropiar para todo o sempre, se não for 

devidamente socorrido e tratado! É preciso agir - agora e 

imediatamente! Que tal começarmos escrevendo nossa 

história, em cada comunidade da periferia? A memória é o 

princípio da valorização da identidade! Busca reconhecer 

seu passado pode ser o início da transformação e da 

valorização de cada bairro da periferia. Precisamos de um 

centro da memória de cada comunidade periférica! Depois, 

podemos partir para atividades mais diretas e concretas, de 

ação social, cultural, comunitária, em cada microrregião. 

[...] Precisamos agir! 

(Isra Toledo Tov, Guia da Periferia Paciente).         

 

 

                                                           
1 Pós-doutorando em Geografia pelo PPGG/UFRJ. E-mail: diogo_georeg@yahoo.com.br 
2 Este artigo é uma “concha de retalhos” de ideias e trechos extraídos dos capítulos 6 e 7 da minha tese de doutorado 

desenvolvida no âmbito do PPGG/UFRJ (2011-2015), com uma breve revisão no sentido de deixar o texto mais 

claro para o público leigo. A tese está disponível em: <http://objdig.ufrj.br/16/teses/825833.pdf>. Acesso em: 2 

mar. 2016. 
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Este texto almeja sintetizar alguns processos que tem ocorrido nos últimos anos nos 

bairros da Zona Oeste carioca, bairros estes que estão à margem das políticas públicas e dos 

investimentos sociais do empresariado e das organizações sociais influentes – exceto quando 

temas de grande porte como “poluição da Baía de Sepetiba”, “impactos ambientais da TKCSA”, 

“BRT” e “insegurança urbana e favelização” tornam-se atrativos para as mídias e,  aproveitando 

a “onda” de visibilidade momentânea daqueles acontecimentos, tentam construir novas pontes 

e portos seguros para a sua ação social, cultural, ambiental e outros.   

Para este momento, frisarei os aspectos originais das iniciativas ecomuseológicas e dos 

agentes culturais autônomos frente ao cenário da Zona Oeste que, dependendo das 

circunstâncias políticas e institucionais, ora é favorável, ora emperra o avanço desse movimento 

que luta pela sobre-vivência e potencialização das memórias e produções culturais que 

sustentam e dão sentido à identidade do lugar, oxigenando culturalmente o ambiente vivido. 

A Zona Oeste é a maior porção territorial do município do Rio de Janeiro, 

aproximadamente 70%, estando sob a sua égide os três maiores bairros (Santa Cruz, Guaratiba, 

Campo Grande), importantes áreas de proteção ambiental (Pedra Branca, Gericinó-Mendanha, 

Serra da Capoeira Grande, Fazenda do Viegas) e, na contramão dos aspectos positivos, 

apresenta péssimos índices de desenvolvimento humano, distribuição de renda e outros direitos 

sociais básicos. As desigualdades sociais e territoriais ainda são os pilares que estruturam e dão 

ordem à sociedade carioca, ensejando bairros extremamente diferentes, desiguais e distintos no 

que concerne à oferta e acesso aos equipamentos e serviços públicos e privados de relevância 

sociocultural. Isso já foi descrito tanto por autores acadêmicos como por militantes de 

movimentos sociais e instituições culturais3, e já apresentei alguns indicadores e mapas que 

atestam a desigualdade socioestrutural do município (CARDOSO, 2015), com reverberações 

no modo como turistas, gestores, intelectuais e os próprios moradores veem e construíram 

imagens positivas e/ou negativas, estereotipadoras e/ou empoderadoras, de hostilidade e/ou 

hospitalidade do seu lugar. 

O desafio maior das iniciativas ecomuseológicas de Santa Cruz e de Sepetiba, às quais 

buscam no “mito do espelho” de Georges Rivière (BRULON, 2015) e nas ideias seminais de 

 

                                                           
3 O frenesi ideológico e discursivo está presente nos novos atores das cenas culturais hegemônica e periférica. 

Veja, por exemplo, o discurso e as ações concretas realizadas por três organizações que se julgam “representantes 

culturais” da periferia carioca, cada um com seus respectivos territórios-matriz e extensores espaciais de atuação: 

Observatório de Favelas – disponível em: <http://www.observatoriodefavelas.org.br/>. Acesso em: 4 mar. 2016; 

Instituto Avenida Brasil – disponível em: <http://agenciarj.org/#>. Acesso em: 4 mar. 2016; e Flizo – disponível 

em: <http://flizo.org/>. Acesso em: 4 mar. 2016.   
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Hugues de Varine (2012, 1987), um novo paradigma museal/museológico/museográfico para 

problematizar as tensões de memória, imaginário e ação estética no território que se almeja 

atuar musealmente. Pensar nesse novo paradigma museal/museológico/museográfico é trazer à 

tona as tensões e equilíbrios de poder que não só conformam a institucionalidade do fazer 

museológico, mas o seu envolvimento com os demais atores locais que compõem a 

sociobiodiversidade do território museal. Boa parte dessa reflexão tem sido protagonizada, no 

contexto brasileiro, pelo teórico e ativista Mario Chegas (2014), cujo autêntico modus operandi 

de um coletivo sociomuseológico, segundo ele, deve desafiar as percepções vigentes e instaurar 

nova atmosferas de oxigenação e criação artística, museográfica e cultural contribua para o 

empoderamento das comunidade(s) local(is) e o desenvolvimento local numa perspectiva 

integral e culturalmente abrangente, capaz de abarcar a multiplicidade de seres e coisas (fauna 

e flora, reservas ecológicas, instituições culturais, hábitos e formas de habitar dos moradores 

locais) que dão vida e singularidade ao lugar.  

   A pesquisa da qual deriva este artigo (CARDOSO, 2015) centrou-se numa 

metodologia interventiva, tipo ação-pesquisa, donde o pesquisador-agente não é só a peça que 

idealiza, conduz e analisa a posterior os dados e agentes de campo, mas a sua inserção, em si, 

também é objeto de reflexão, um rico material a ser compreendido tendo em vista a relação de 

tensão e afeto, contradição e cooperação entre o pesquisador e as pessoas e estâncias 

pesquisadas. O intento é estabelecer uma ruptura do tradicional modelo etnográfico, que se 

estende à todas as ciências sociais, que propõe a interação objetivista, permeada de ritualismos 

e outros mecanismos que procuram manter o distanciamento espaço-temporal entre pesquisador 

e pesquisados. O antropólogo Johannes Fabian (2013) é uma referência no assunto, estando a 

sua obra ainda a ser esmiuçada para se chegar à uma sensibilização apurada sobre os modos de 

distanciamento e pragmatismo sobre os quais, até os dias de hoje, a Ciência se edificou e reduziu 

os Outros (orientais, indígenas, autóctones e outras denominações referenciadas às 

coletividades não ocidentais e não-humanas).      

 

OS ECOMUSEUS DE SANTA CRUZ E SEPETIBA E SEUS “MARKETINGS” DE 

CULTURA E TERRITÓRIO 

 

Nos anos 2000 até o presente, organizações sociais e comunitárias, movimentos e 

agentes culturais e museais particulares que residem ou não na Zona Oeste carioca, passam a 

se atentar para a apropriação e uso da memória como ferramenta de ação, como instrumento de 
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afirmação para o fortalecimento institucional e, principalmente, para agregar valor aos projetos 

de desenvolvimento social/territorial. Voltando aos anos 80 e início de 90, o pioneirismo do 

NOPH em Santa Cruz (1983), do Sítio Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba (1985), e 

do Museu de Bangu no bairro homônimo (1994), lançou as bases para o resgate e revalorização 

dessa história regional negada pela ordem hegemônica. Mais que recontar uma história que se 

perdeu no curso do desenvolvimento, a tática de depositar a memória social e a história dos 

lugares em pastos mais verdejantes, serviu como um importante ativo/atrativo cultural para 

conquistar novos públicos e construir pontes com outros contextos, agentes, investidores sociais 

e o Poder público. O NOPH-Ecomuseu Comunitário de Santa Cruz construiu uma exposição 

permanente sobre a história regional de Santa Cruz no primeiro andar do Centro Cultural 

Municipal de Santa Cruz (Palacete Princesa Isabel) para desenvolver a visitação e o turismo 

pedagógicos. E o público visitante tem sido diverso, indo desde os moradores curiosos até o 

intercâmbio com outras organizações, redes escolares, núcleos de pesquisa e outras 

coletividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Exposição permanente do NOPH-Ecomuseu Comunitário de Santa Cruz na sede do grupo. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A luta ideológica para que os agentes culturais locais se reconheçam como protagonistas 

culturais de Santa Cruz e se apropriem da ideia/ideologia do Ecomuseu, deixa a instituição 

NOPH em situação delicada no que concerne à abertura deste museu para a apropriação criativa 

(ou não criativa e fragilizadora) dos agentes locais, gerando possíveis entraves ideológicos e de 

ação; e na rivalidade abertamente assumida entre o NOPH-Ecomuseu Comunitário de Santa 
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Cruz e o Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz4. O tom por demais 

abrangente do NOPH-Ecomuseu Comunitário de Santa Cruz - soando conservador e endo-

colonizador, em alguns casos -, faz deste um espaço muito vulnerável à críticas e dissensões 

entre os membros. A rivalidade política entre o NOPH e a entidade pública Ecomuseu do 

Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz, evidencia em que medida uma ideia frutífera 

gera sementes diferentes a ponto de, num mesmo bairro, duas instituições ecomuseológicas 

estarem em luta pela ação museológica e museográfica plenas no território. 

Formalizar e gerir o patrimônio “Total” (OLIVEIRA, 2007), eis a odisseia de qualquer 

ecomuseu que reivindique para si a tarefa de promotora do patrimônio existente no território. 

Contemporaneamente, ecomuseus se configuram como sistemas peritos de fortalecimento da 

história e memória sociais do território, e da identidade geográfica que contribui para o 

empoderamento das tradições e outras práticas culturais julgadas relevantes para a integração e 

coesão das comunidades locais. Seja um bairro, núcleo histórico, sítio arqueológico, território 

étnico ou uma região cultural, o ecomuseu lança narrativas e ações já consolidadas ou 

(re)inventadas no território para fincar suas raízes e, com as raízes devidamente firmadas, 

erguer as atividades e eventos que os membros da confraria ecomuseológica julgam essenciais 

para a representação e valorização das realidades vividas, condição indispensável para a 

territorialização da atividade turística por mais simples que ela seja (guiamentos informais, 

passeios de reconhecimento, roteiros pedagógicos). Nessas circunstâncias, a crença do espelho 

(BRULON, 2015), caro ao pensamento ecomuseológico europeu e a todas as instituições por 

ele influenciados, entra em conflito com as novas dinâmicas sociais que reivindicam o 

reinventar constante dos lugares frente às novas demandas sociais.    

Similar ao Ecomuseu de Sepetiba, que será tratado em outras páginas, o Ecomuseu 

Comunitário de Santa Cruz é uma instância com forte apelo político-institucional, criada, 

formalizada e gerida por um nicho específico de intelectuais locais, que tem na história e nas 

expressões vívidas/afetivas do lugar a sua arma geopolítica e cultural. Esta arma geopolítica – 

o bairro de Santa Cruz mais o vasto empreendimento rural que a conformou, isto é, a Fazenda 

Jesuítica/Real/Imperial/Nacional de Santa Cruz – serve tanto para materializar a prática cultural 

                                                           
4 A confusão em diferenciar as duas instituições, com suas distintas atribuições e público-alvo, é algo que toma os 

próprios membros do NOPH-Ecomuseu Comunitário de Santa Cruz. O Ecomuseu do Quarteirão Cultural do 

Matadouro de Santa Cruz é uma lei municipal instituída em 1995, na gestão César Maia, para dar força ao projeto 

de preservação dos prédios históricos do lugar. Entretanto, este Ecomuseu é subutilizado e sequer tem a sua sede 

no bairro, provocando risos da parte dos agentes culturais locais que não veem coerência nessa situação. Sua sede, 

pasmem, fica no edifício-sede da Prefeitura, na Cidade Nova.       
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da instituição quanto para ampliar o raio de influência e atuação do grupo. A dilatação do espaço 

de atuação do ecomuseu é uma odisséia de conquista simbólica de amplas parcelas de espaço 

físico para dar livre passagem à memória, aos fazeres artísticos aos projetos culturais e à gestão 

comunitária locais. 

A proposta é priorizar os saberes e fazeres "autênticos" do lugar, de modo a resgatar e 

revitalizar as experiências do passado, somando-as ao presente para criar o elo que possibilita 

gerar a tão desejada coesão social e o fortalecimento da identidade do lugar. As contradições 

no discurso do NOPH desde o início das atividades em 1984 até os dias atuais5, é refletida nas 

estratégias geopolíticas adotadas ao longo dos anos, culminando na atual configuração de grupo 

que jaz fortemente marcada pelo paradigma da ecomuseologia global e, é claro, no pensamento 

de Hugues de Varine.  

Em um cenário geográfico marcado pela marginalização sociocultural e baixo 

desenvolvimento econômico, um ecomuseu tem todos os requisitos para protagonizar processos 

de mobilização comunitária e reoxigenação da memória e do patrimônio, sendo este o panorama 

de Santa Cruz e do seu ecomuseu comunitário. A emergência do Ecomuseu pelas mãos do 

NOPH (1992)6 e sua posterior residência no Palacete Princesa Isabel (Centro Cultural 

Municipal de Santa Cruz), produziu um sistema de trabalho e agenciamentos cuja 

espacialização foi descrita em trabalho anterior (CARDOSO, 2015, p. 155-58). 

O trabalho museográfico associado às outras atividades culturais realizadas pelo 

Ecomuseu Comunitário de Santa Cruz – Jornada de Pintura da Ponte dos Jesuítas (2012), 

projeto de modernização das instalações e ampliação do acervo (2012)7, projeto 

TRAMACULTURA (2012-2013), seminários de museologia social promovidos no bairro com 

a presença do Hugues de Varine e outros militantes ilustres da Museologia Social (Therezinha 

Resende, Yara Mattos, Nádia Helena) –, coloca o bairro no circuito cultural e turístico 

alternativo, meio à deriva e fora das atenções do trade municipal.  

                                                           
5 A educadora Claudia Feijó da Silva (2013) fez um estudo detalhado do Ecomuseu Comunitário de Santa Cruz, 

analisando as atas de assembleias e reuniões, edições do jornal QUARTEIRÃO e narrativas dos integrantes, para 

entender o modo de funcionamento da instituição e as representações que ela instituiu a respeito do bairro de Santa 

Cruz. Para quem deseja aprofundar o estudo sobre a dinâmica de funcionamento e os diversos agentes que 

passaram pelo Ecomuseu, aconselho ler a sua dissertação. 
6 Para deixar claro, refiro-me ao real Ecomuseu comunitário do bairro, e não ao projeto de ecomuseu tutelado pela 

gerência de museus da SMC/RJ: o Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz. Desde a sua 

implementação em 1995, este Ecomuseu é questionado por não dialogar com a comunidade local e tampouco 

agregar profissionais experientes com Santa Cruz mas que não desejam se restringir à insígnia Ecomuseu. 
7 Projeto patrocinado pela SEC/RJ via edital, aberto em 2012, que contemplava projetos de modernização tanto de 

museus convencionais e quanto dos populares, alternativos.   
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Imagem 2 – Jornada de Pintura, evento realizado anualmente pelo NOPH e sempre com homenagem a uma 

personalidade cultural local. Em 2012, o homenageado foi o professor e museólogo Sinvaldo Nascimento. 

Fonte: http://santacruzetudodebom.blogspot.com.br/2012_10_01_archive.html 

 

As mesmas perspectivas, expectativas e receios do NOPH-Ecomuseu comunitário de 

Santa Cruz são nutridas em igual intensidade pelo Ecomuseu de Sepetiba, localizado no bairro 

vizinho de Santa Cruz. Sendo o filho primogênito do NOPH, o Ecomuseu de Sepetiba segue a 

mesma fórmula conceitual e agencial buscando a otimização das suas ações no território vizinho 

de Santa Cruz. Seguir um modelo que, julgam os integrantes deste Ecomuseu, foi bem sucedido 

e experiências já conhecidas   para impactar, de forma culturalmente positiva e politicamente 

engajada, no bairro mais próximo e íntimo da Baía de Sepetiba. Apesar de Santa Cruz ter uma 

vasta área de preservação ambiental que margeia a Baía de Sepetiba, o bairro de Sepetiba guarda 

uma ligação humana com esta porção de mar cuja formação e esplendor remontam à era 

cenozóica8 e à era humana dos sambaquis e posteriores aldeamentos indígenas. 

O Ecomuseu de Sepetiba só se estabeleceu formalmente como ONG em 2014 e, alguns 

meses após a legalização, realizou um colóquio que surpreendeu as pessoas pela sua proposta 

de facilitar esse tipo de evento científico no bairro que mais carece de suporte científico para 

                                                           
8 Assim como os três bairros da região de Guaratiba, Sepetiba possui sambaquis localizados na Ilha do Tatu, na 

Estrada do Piaí, na APA das Brisas e nas proximidades do antigo Cais do Porto de Sepetiba, que remontam a 

períodos anteriores de ocupação desta região litorânea, e cujas ligações entre esses povos ainda está para ser 

estudado. Para o estudo dos sambaquis locais, consultar o clássico artigo de Ernesto Cunha (1965), elaborado para 

a outrora famosa e extinta revista do IBGE, a Revista Brasileira de Geografia. A formação geológica da Baía de 

Sepetiba foi estudada por um grupo de pesquisadores da UFRRJ, e um artigo que resume esses estudos encontra-

se disponível em: <http://www.abequa.org.br/trabalhos/SUL_DO_ESTAD.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2014. 
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superar os problemas locais, e possui inúmeras barreiras (transporte precário, educação 

deficitária, distância geoestrutural) que impedem o acesso da população local às universidades, 

centros culturais e outras instituições privilegiadas da cidade que produzem conhecimento, 

cultura e artes.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Imagem 3 – Cartaz do I Colóquio do Ecomuseu de Sepetiba, mostrando a pegada científica do grupo.  

Fonte: https://www.facebook.com/events/783042188406147/ 

 

O Ecomuseu em tela é formado por uma comissão de educadores, professores e ativistas 

locais, cujo objetivo é montar um cenário de ação educativa que traga para o público o 

reconhecimento do potencial cultural e paisagístico de Sepetiba, e a conscientização dos fatores 

que levaram o bairro ao atual estágio de degradação social e ambiental, incluindo a Baía de 

Sepetiba que sofre há décadas dos horrores da poluição provocada pelos distritos industriais 

circunvizinhos. A Baía de Sepetiba é o principal símbolo de luta e resistência não só do 

ecomuseu local, mas de outras instituições para-museológicas como o SOS Sepetiba e o Espaço 

Cultural A Era do Rádio. Todos perseguem a questão ambiental da Baía por ela ser capaz de 

lançar uma luz mais forte sobre este bairro que, no mapa geopolítico da cidade, é apenas um 

apêndice de Santa Cruz. A poluição da Baía de Sepetiba como a estratégia para dar visibilidade 

ao movimento social local e forçar o Poder público e os atores industriais regionais a compor 

soluções que levem à revitalização socioambiental do bairro. As imagens abaixo mostram a 
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atividade do Ecomuseu de Sepetiba que tem se tornado o carro-chefe do grupo: o passeio de 

reconhecimento ecológico e cultural do patrimônio local.  

 

 
 

Imagem 4 – Passeio de reconhecimento ecológico e cultural do Ecomuseu de Sepetiba (outubro 2014). 

Fonte: Márcio Sampaio Martinho. 

 O Ecomuseu de Sepetiba age como uma espécie de movimento social local, e nesse 

ponto, ele se diferencia do Ecomuseu Comunitário de Santa Cruz pelo fato do grupo não ter a 

mesma densidade histórica e rigidez institucional do parceiro. Comparado ao irmão de Santa 

Cruz, o Ecomuseu de Sepetiba é um novato: seu surgimento informal data de 2009. E por ser 

um ente novo, o improviso ou o arriscar-se se tornam elementos necessários no jogo por 

reconhecimento e pelo aumento da sua voz nos círculos de decisão política.  

Por ser um bairro mais ligado à sua litoraneidade9, isto é, a Baía de Sepetiba e seu 

sistema ambiental (águas, orlas, ilhas, sambaquis e comunidades tradicionais de pescadores, 

marisqueiros, fazedores de redes e canoas)10, o Ecomuseu local se fixa nesses referentes 

                                                           
9 Fazendo a ressalva que as comunidades do bairro mais afastadas da orla da Baía, como os conjuntos habitacionais 

da Nova Sepetiba, Largo do Aarão e outras localidades mais próximas geograficamente de Santa Cruz, não 

possuem a mesma ligação afetiva, identitária e espacial verificada nos moradores antigos e nos que residem 

próximo a uma das quatro orlas (Sepetiba, Cardo, Recôncavo, Brisa).      
10 Um estudo interessante neste bairro – e que precisa ser realizado de forma urgente, preferencialmente por vários 

cientistas sociais para traçar múltiplos panoramas sobre o mesmo espaço real –, seria o que realçasse os processos 

internos de marginalização das comunidades tradicionais, de desconhecimento generalizado do patrimônio 

material, e a letargia econômica, que se intensificaram nas últimas décadas com os novos assentamentos 

populacionais, a precarização dos serviços públicos e a marginalização exaustiva do bairro em relação aos espaços 

vizinhos (Pedra de Guaratiba, Guaratiba e Santa Cruz).  



    

116 
 

simbólicos e espaciais para construir a sua identidade de grupo e de luta. Uma luta que não é só 

social: todos os ecomuseus partilham da estratégia construtivista de “armação “biocultural”. 

Essa armação é que estabelece as bases para o avanço gradual da ação museológica no território 

e, num movimento simultâneo, tenta-se traduzir a ação em um ou mais espaços de socialização 

do conhecimento e da informação. No contexto brasileiro, os ecomuseus de Maranguape (CE), 

da Amazônia (PA) e do Outro Preto (MG) estão na vanguarda desse processo, ao qual podemos 

acrescentar outras instituições museológicas focadas no território regional: Fundação Casa 

Grande – Memorial do Homem Kariri (CE), Museu do Homem do Nordeste (PE), Museu da 

Maré (RJ), Museu Treze de Maio (RS), Museu do Território de Paraty (RJ) e Museu Kuahí dos 

Povos Indígenas do Oiapoque (AC). 

 Uma das medidas fortuitas do Ecomuseu de Sepetiba, mas que tem reverberado de 

forma positiva e destacado o Ecomuseu no cenário local e ecomuseológico, é o marketing 

territorial e turístico que eles criaram com o objetivo de atrair pessoas de fora e do próprio 

bairro para conhecer o patrimônio cultural e ecológico que faz de Sepetiba um recanto histórico 

singular. O passeio de reconhecimento cultural e ecológico foi produzido para criar um novo 

olhar e atitude para o bairro e seu patrimônio comunitário. O grupo elaborou com cuidado os 

trajetos a serem percorridos pelos visitantes, de modo a criar uma narrativa sobre a história local 

e suas belezas. Isso tem afetado o público e estimulado outros a adotar práticas audiovisuais 

semelhantes para enfatizar as características admiráveis do bairro. As imagens abaixo foram 

produzidas por alguns colaboradores do Ecomuseu para realçar a comunicação do grupo sobre 

o patrimônio local, e utilizaram as belezas naturais como ingrediente para dar o choque estético 

às pessoas que tem uma visão negativa ou indiferente do bairro. 
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Imagem 5 – Comunicação imagética que reflete o projeto de marketing territorial do coletivo.  

Fonte: Bianca Wild. 

 

 

 

Imagem 6 – Praia de Sepetiba. 

Fonte: Yuri Borba. 
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Imagem 7 – O lindo crepúsculo da tarde em Sepetiba iluminando o fazer do pescador local. 

Fonte: Yuri Borba. 

 

A estagnação societária e a degradação ambiental de Sepetiba são realidades difíceis de 

"sanar", pois, em realidade, não há meios efetivos do Poder público ou qualquer espécie de 

parceria público-privada reverter a situação a curto prazo. São muitos problemas que 

acometeram o bairro nas últimas duas décadas, sendo objeto de reflexão e contestação de várias 

instituições ligadas diretamente ao estudo dos impactos socioambientais locais, tais como o 

PACS, Fiocruz, Inea, e, no lado dos poucos protagonistas locais, o Ecomuseu de Sepetiba e o 

Espaço Cultural A Era do Rádio. Esses atores são continuamente instigados a repensar a Zona 

Oeste e, principalmente, Sepetiba sob os prismas do sentido de lugar e do melhor modelo de 

desenvolvimento comunitário a ser “adotado” e contextualizado por cada localidade. Um 

sentido de lugar que promova novas formas de habitar, se relacionar com o território vivido. 

Um habitar mais afetivo, criativo e relacional que dissipe os males causados pela 

imagem negativa que transformou Sepetiba num oásis às avessas. A ideia, e as fotografias 

tiradas por Yuri Borba comprovam, é inverter o quadro imagético de modo a ver Sepetiba como 

um oásis na Baía de Sepetiba que, na verdade, precisa de cuidados para voltar a ser valorizado 

e ter um novo esplendor. Bianca Wild, que hoje desponta como uma das lideranças tanto do 

Ecomuseu de Sepetiba como na localidade, escreveu um texto11 relativo ao processo de 

                                                           
11 Disponível em: <http://www.recantodasletras.com.br/artigos/1155342>. Acesso em: 5 jan. 2015. 
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degradação ambiental local, trazendo à tona a urgência de uma redefinição do sentido de lugar 

para os moradores locais e, particularmente, para a comunidade de pescadores12.  

O conhecimento geográfico tem sido cada vez requisitado nos movimentos sociais e 

identitários em geral, sendo um dos componentes retórico-discursivos de afirmação do 

movimento, ou como disparador de agenciamentos outros que, empoderados por uma 

cartografia mais lúdica e subversiva, tentam romper com as cartografias dos grupos 

hegemônicos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O avanço das atividades culturais e museais na região de Santa Cruz, tem provocado o 

resgate de tradições e a invenção de formas de ação para suprir as carências de uma área cercada 

de vulnerabilidades e dilemas sociais e patrimoniais. A proteção do patrimônio e a luta pelo não 

arruinamento dos bens que estão prestes a cair, é a principal pauta dos agentes em tela. Se a 

saída para a proteção das paisagens e dos prédios históricos é a sua apropriação e usos intensivos 

pelos segmentos culturais e educativos, então o diálogo com o Poder público ainda precisa ser 

intensificado nesse tópico. 

 O turismo é uma atividade que, num primeiro contato com a região, é percebida como 

rudimentar, praticamente inexistente. Mas um contato mais amplo com os agentes culturais 

locais e com algumas atividades realizadas por estes, notamos que há, sim, um fluxo 

interessante de segmentos interessados na área, particularmente no bairro de Santa Cruz e no 

acervo documental e patrimonial da Fazenda de Santa Cruz. Os interesses são diversificados, 

assim como as formas de experienciação do lugar que podem seguir percursos inusitados, como 

numa situação vivida por este autor que, o fazer o primeiro contato com um produtor cultural 

que mora na região, visitou e interagiu num mesmo dia com o Ecomuseu Comunitário de Santa 

Cruz (Quarteirão Cultural do Matadouro), com a Coosturart (Reta do João XXIII) e com a 

comunidade rural nipo-brasileira (São Fernando). Em atividades recentes, tenho levado alunos 

e pessoas interessadas a percorrer, em cerca de duas horas e meia, o vasto patrimônio que forma 

o complexo histórico-arquitetônico de Santa Cruz, excetuando a Ponte dos Jesuítas, que fica no 

lado oposto do núcleo histórico (próximo à divisa com o município de Seropédica), e o Hangar 

do Zepellin (Base Aérea de Santa Cruz), também distante do complexo e mais próximo à costa 

da Baía de Sepetiba.         

                                                           
12 O texto mostra o bom conhecimento da autora sobre a geografia física da Baía de Sepetiba! 
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 Por ser embrionário, o turismo local ainda carece de infraestrutura e da mobilização do 

trade para que as atividades e eventos atualmente realizados, diminutas do ponto de vista do 

turismo de massa, possam ganhar musculatura e a adesão de outros atores que podem colaborar 

para o incremento da prática turística como um dos mecanismos de visibilidade e apropriação 

criativa do patrimônio para o desenvolvimento socialmente sustentável e culturalmente 

integrado.     
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IMAGEM, TURISMO E CULTURA NA REVALORIZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO DE SÃO PAULO1 

 

Fernanda Pereira Liguori2 

RESUMO: Esse artigo pretende tecer algumas considerações sobre como o turismo e a cultura 

tem sido articulados como ferramentas na construção de uma imagem positiva da Cidade de 

São Paulo nas últimas décadas, via revalorização de seu centro histórico. Em um primeiro 

momento, o artigo traça relações entre o turismo e a cultura e sua relação com a criação de 

imagem positiva de cidade. Num segundo momento, o artigo analisa algumas ações do poder 

público nas esferas municipal e estadual articuladoras de uma imagem positiva de cidade, ou 

seja, os roteiros do Turismetrô, os eventos culturais no Centro e vídeos publicitários destinados 

ao turismo. O artigo conclui que a construção de uma imagem positiva da cidade aprofunda os 

processos de especulação imobiliária, bem como a segregação urbana.  

PALAVRAS-CHAVE: Imagem, turismo, cultura.  

 

 

ABSTRACT: This article aims to make a few remarks about how tourism and culture has been 

articulated as tools in building a positive image of the city of São Paulo in recent decades, 

through revaluation of its historical center. At first the article provides links between tourism 

and culture and its relation to the creation of positive image of the city. Secondly, the article 

analyzes some actions of the government in the municipal and state levels articulators of a 

positive image of the city, citytours of Turismetrô, cultural events in the center and advertising 

videos for tourism. The article concludes that the construction of a positive image of the city 

deepens speculation processes, as well as urban segregation. 

KEYWORDS: Image, tourism, culture. 

 

 

INTRODUÇÃO    

O turismo e a cultura viraram mote para recuperação de economias urbanas degradadas 

no capitalismo flexível e têm sido usados como alavanca pelas iniciativas públicas e locais para 

ativarem a especulação imobiliária dos espaços onde são estimulados. Conforme afirma Harvey 

(2006), o investimento em atividades altamente especulativas como o turismo, os espetáculos, 

os eventos, virou a solução paliativa e imediata para recuperação de economias urbanas 

decadentes.  

                                                           
1 Este artigo contém algumas considerações presentes na dissertação de Mestrado em Geografia da autora,  

defendida junto ao IGE - UNICAMP. (LIGUORI, 2011). 
2 Professora do Curso de Tecnologia de Gestão em Turismo do Instituto Federal de São Paulo – Campus São 

Paulo. Contato: fernandaliguori@ifsp.edu.br 

mailto:fernandaliguori@ifsp.edu.br
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O turismo é um dos fins da revalorização do patrimônio na atualidade. A valorização da 

cultura, da memória e da identidade local promovida pelo turismo pode induzir a revalorização 

do patrimônio, por meio da sua formatação em atrativo turístico. Assim, o turismo e o 

patrimônio incrementam a circulação de pessoas, mercadorias, ideias, capitais, promovendo em 

muitos casos a revalorização imobiliária. O sucesso destas estratégias depende evidentemente 

de uma rede articulada de relações políticas, culturais, sociais e econômicas – nem sempre 

harmônicas e por vezes conflituosas, entre os interessados no processo.  

A revalorização urbana é um processo em curso em muitas cidades no mundo, que busca 

por meio do urbanismo, respaldado por políticas e ações do poder público e com o apoio da 

iniciativa privada, promover uma série de transformações socioespaciais de modo a alterar a 

dinâmica de um dado local, cujo patrimônio urbano edificado encontra-se subaproveitado, em 

estado de abandono e ou tido como degradado físico e socialmente. 

A revalorização urbana, para fins deste artigo, é um conjunto de intervenções normativas e 

físicas que intencionam a transformação do uso e das funções deste espaço como forma de torná-lo 

competitivo ou novamente atraente aos investimentos de caráter privado, bem como propiciar uma 

nova valorização aos bens aí investidos. (SILVA, 2007). Este conceito abarca diferentes termos 

como revalorização, requalificação, reabilitação, revitalização, entre outros. Refere-se a um 

processo econômico promovido, sobretudo, pelos agentes de mercado3, que pressionam o poder 

público a valorizar determinado espaço. 

No cerne da revalorização urbana está o patrimônio urbano edificado, que receberá novos 

usos e significados, mantendo e adaptando as antigas formas, mas modernizando as velhas 

estruturas. Os novos usos propostos para o patrimônio estão pautados no desenvolvimento de 

atividades rentáveis voltadas para serviços e moradias de padrão médio e alto. Essas iniciativas 

visam alterar e revigorar a dinâmica urbana do local onde acontecem.  

A revalorização urbana planejada deverá acontecer por duas vias: pela busca de novos 

investimentos que ocasionam o aumento do preço do metro quadrado; e pela valorização simbólica 

que acontece por meio de uma alteração de sentido e significado da região para o mercado. Centros 

históricos degradados, portos urbanos decadentes, ruas, praças, bairros podem ser alvo da 

revalorização urbana. 

Esse artigo pretende tecer algumas considerações sobre como o turismo e a cultura tem 

sido articulados como ferramentas na construção de uma imagem positiva da Cidade de São 

                                                           
3 No caso de São Paulo, os agentes de mercado são representados pela Associação Viva o Centro, fundada em 

1991, que congrega um grupo de empresários, incorporadores imobiliários e banqueiros dispostos a reverter o 

processo de degradação imobiliária do Centro Histórico. 
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Paulo nas últimas décadas, via revalorização de seu centro histórico. Em um primeiro momento 

o artigo traça relações entre o turismo e a cultura e sua relação com a criação de imagem positiva 

de cidade. Num segundo momento, o artigo analisa algumas ações do poder público nas esferas 

municipal e estadual  articuladoras de uma imagem  positiva de cidade, ou seja, os roteiros do 

Turismetrô, os eventos culturais no Centro e vídeos publicitários destinados ao turismo.  

 

A CRIAÇÃO DE UMA IMAGEM POSITIVA DE CIDADE PELO TURISMO E PELA 

CULTURA  

A forte imagem de uma cidade, amparada nos seus ícones, não só focada no seu 

patrimônio urbano edificado, mas também nas peculiaridades da “cultura local”e do autêntico. 

Ajuda a construir consenso e uma impressão positiva que valoriza o lugar, despertando o 

orgulho étnico e cívico, o sentimento de memória, de tradição história, de modernidade no seu 

cidadão. Reforça, portanto, o sentimento de pertencimento a uma dada territorialidade. Como 

também cria uma imagem sólida e confiante para atrair os investidores, empreendimentos de 

grande porte, grandes eventos internacionais, capital financeiro, e, consequentemente aumentar 

a especialização e espetacularização de parcelas da cidade, contribuindo assim com a 

mercantilização do espaço.  

O turismo representa uma nova e rentável atividade produtiva, que transforma uma 

considerável parcela do espaço em mercadoria. Os espaços destinados ao turismo e ao lazer 

provocam a especialização dos lugares, passando a determinar e direcionar os fluxos de 

demanda, ajudando a formar e a reforçar as novas centralidades.  

A turistificação de cidades promove, por sua vez, uma nova dinâmica espacial nos locais 

onde se instala. É nas áreas mais nobres do espaço, ou seja, nas centralidades é que se 

desenvolve a atividade turística nas cidades. O consumo do espaço pelo turismo engloba a 

existência de uma cadeia produtiva que visa atender as demandas reais e potencias de turistas. 

O turismo elege lugares e força as localidades a adaptarem sua infraestrutura, de modo a 

possibilitar a permanência dos visitantes.  

Cabe ao poder público adaptar o espaço para o turismo, atividade que envolve o 

investimento em infraestrutura urbana (água, luz, telefone, asfalto, saneamento, entre outros), 

em urbanismo (embelezamento de imóveis, logradouros e mobiliário urbano) e na formatação 

de um conjunto de atrativos, que justificam o deslocamento de turista e a sua permanência em 

dada localidade. O poder público atua também na criação de estímulos para desenvolver e 

consolidar a atividade turística, como as leis e os incentivos (isenção/ diminuição de impostos, 
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facilidades de crédito) para atrair novos empreendedores (agências de viagens, transportadoras, 

meios de hospedagem, entretenimento, restaurantes e bares, transportadoras), de modo a 

consolidar a oferta receptiva local.  

Os novos espaços-mercadoria geram especulação do mercado imobiliário com o 

considerável aumento do valor da terra, atraindo muitas vezes, altas densidades que alteram as 

características originais de dado local. Gera-se também espaços segregados como os shoppings 

centers ou parques temáticos, espaços simulados, descolados da realidade do seu entorno, 

cenários, simulacros. E cabe ao marketing o papel de criar e propagar a imagem dos locais, 

reforçando a noção do espaço como mercadoria. (CARLOS,1999)  

O patrimônio urbano edificado, renovado para fins culturais e turísticos, tem o papel 

fundamental no processo de revalorização econômica de uma dada localidade. E vem exercendo 

fundamental importância na criação e divulgação de uma imagem positiva dos lugares como 

forma de atrair visitação e novos investimentos.  

Pedro F. Arantes (2010) chama atenção para algumas peculiaridades das imagens dos 

atrativos culturais (a arquitetura e demais obras de arte) de uma localidade. O primeiro aspecto 

refere-se à aceleração da circulação de imagens, criada pelo city marketing, por meio das novas 

tecnologias digitais e de comunicação, que potencializa a circulação de bens e pessoas. “As 

imagens de destinos turísticos, como narrativa das experiências que oferecem, são cruciais no 

processo de tomada de decisão do turista contemporâneo”. Uma imagem confiável torna-se 

vantagem competitiva para atração dos fluxos turísticos e de investimentos. “No caso das obras 

de arte e dos edifícios monumentais, eles pagam pelo acesso a um vestígio de aura que só um 

objeto único pode transmitir, embora já cheguem a eles condicionados pelo marketing, que a 

própria experiência que imaginam estar vivenciando é também totalmente pré-determinada.” 

(p.263).  

Rifkin considera o turismo global uma expressão da nova economia cultural. “O turismo 

não é mais que a mercantilização da experiência cultural” Trata-se de um tipo de mercadoria 

cultural. O autor considera que vivemos na “era do acesso” às vivências, tendo a cultura como 

principal mercadoria vendida sob a forma de experiência. Turismo é, de acordo com Rifkin, “a 

transformação da experiência cultural em mercadoria”, hoje chamada “economia da 

experiência”, cuja particularidade é a venda de vivências autênticas e memoráveis. (2002, 

p.197). 

O autêntico refere-se ao peculiar, ao diferente. De acordo com Pedro F. Arantes (2010): 
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a idéia de autenticidade está em relação direta com as qualidades únicas do lugar, sua 

personalidade. Nesse caso, a paisagem ou a arquitetura fornecem a base física real 

para a venda da "experiência autêntica" e sua renda monopolista. (atrai para si a 

riqueza produzida em outros territórios). Assim, a arquitetura do patrimônio é 

desmaterializada e reduzida à imagem, ao símbolo e só é rematerializada pelo turismo. 

O turismo representa a possibilidade de visita ao “original" (que) pode ser visitado, 

apreciado em sua concretude, em seu lugar de origem (2010, p.262-3).  

 

Ao mesmo tempo, o turismo promove a pausterização e banalização do espaço para 

consumo, conforme aponta Deboard (1997), que, graças às novas tecnologias, suprimiu-se o 

tempo das viagens, mas também a realidade do espaço. O espaço virou fantasia, espetáculo, 

objeto de consumo e desejo, produto comprado na forma de experiência nas prateleiras das 

agências de turismos, websites e periódicos especializados.  

Outro aspecto destacado por Pedro F. Arantes (2010) refere-se ao fato de que para a 

cidade, se posicionar no mercado global, precisa de uma marca-símbolo (brand destination), 

um cartão postal que a identifique como destinação turística. As marcas-símbolo são em geral 

associadas ao patrimônio urbano edificado. Como exemplo, o Big Ben em Londres, a Torre 

Eiffel em Paris, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Essas marcas são, de acordo com o autor, 

memorizadas coletivamente e tornam-se representativas da imagem de cada lugar e de cada 

cultura.  

As imagens produzidas representam fragmentos da realidade e devem ressaltar aspectos 

positivos, exercer poder de atração, despertar a idéia de exclusividade e prazer. As imagens 

precisam ser magnéticas para atrair aqueles que têm o poder aquisitivo para adquirir as 

experiências nela contidas. (ARANTES, P., 2010)  

Há dois tipos de patrimônio que poderão servir como imagem: os monumentos 

históricos renovados e as grandes obras icônicas, conforme ressalta Pedro Arantes (2010, p. 

265-266):  

O turismo gerado por edifícios emblemáticos não é um fenômeno recente, o que é 

novo é sua massificação e sua gestão para obter retornos financeiros e simbólicos em 

curto prazo – agora as obras são construídas com o objetivo de atrair turistas. Os 

monumentos históricos não só foram erguidos com esse fim como, cada qual ao seu 

modo, sedimentavam em si uma experiência social e cultural de um tempo longo. As 

obras icônicas atuais têm que forjar identidades em alta velocidade, suas relações com 

o contexto local são frágeis e artificiais, construídas a golpes de marketing. O efeito 

magnético de atração depende do seu caráter único e distintivo em uma dimensão 

global e instantânea. Daí que o ineditismo e a complexidade formal não são 

decorrentes das novas possibilidades técnicas e criativas, mas o próprio fundamento 

econômico desse tipo de operação.  

 

Em resumo, tanto o turismo como a preservação do patrimônio são atividades que têm 

sido usadas pelos agentes de mercado e pelo poder público e transformadas em estratégias 
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presentes nos discursos e ações que movem a revalorização imobiliária dos centros históricos. 

Esse movimento é fruto de um processo mundial de reprodução do espaço em mercadoria.  

O turismo e a cultura nem sempre andaram juntos, mas há praticamente trinta anos, 

passaram a ocorrer imbricados, nas práticas e discursos público-privados do empreendedorismo 

urbano e do planejamento urbano estratégico. As duas atividades são usadas para promover os 

lugares. Os promotores do espaço escolhem os ícones do lugar, os espaços de representação 

que ganharão poder simbólico de sintetizar a “alma do lugar”, despertar o orgulho cívico em 

seus cidadãos, trazer investimentos e visitantes solváveis.  

O turismo promove a adaptação do território onde se instala para atender às exigências 

da demanda. As cidades receptivas passam por processos de urbanização e paisagismo para 

tornarem-se atrativas para os turistas e para investimentos externos. Essas iniciativas ficam a 

cargo do poder público ou por meio de parcerias público-privadas.  

O planejamento urbano ganhou importância nesse processo ao promover atividades 

como embelezamento dos espaços públicos, criação de cenários e simulações, iniciativas de 

revalorização de espaços públicos e semipúblicos, criação e/ou melhoria de mobiliário urbano, 

restauração e reutilização de patrimônio urbano, entre outras, que vem a contribuir para eleição 

de parcelas do território para desenrolar dentre outras atividades, da atividade turística. Além 

disso, devemos considerar as iniciativas do poder público de captação de capital privado para a 

instalação de empreendimentos de naturezas diversas – infraestrutura de eventos e convenções, 

meios de hospedagem, equipamentos de restauração e de lazer, redes transportes coletivos, 

redes de comunicação e finanças, entre outros –, que escolherá fatias nobres e estratégicas do 

território da cidade para se localizar.  

A atividade turística promove a valorização do patrimônio, a (re)valorização 

imobiliária, o uso do imóvel (ainda que efêmero e superficial pois os turistas estão de 

passagem), a fetichização e elitização das formas, além da rentabilidade econômica. Por sua 

vez, o patrimônio traz valor agregado à atividade turística de dada localidade justamente por 

representar mais uma vantagem competitiva na concorrência entre os destinos. Além de tudo, 

a memória e a importância histórica recebem a devida importância, incentivando seu uso e 

preservação permanente.  

Ambos, a turistificação e a preservação do patrimônio tentam promover, portanto, a 

revalorização de um centro histórico, enquanto espaço-mercadoria. Vale ressaltar que esse uso 

é altamente seletivo por uma demanda solvável. Por esse viés que o planejamento urbano 

contemporâneo vem integrando os dois processos.  
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TURISMO E CULTURA, NOVOS USOS DESEJADOS E A FETICHIZAÇÃO DO 

CENTRO DE SÃO PAULO  

A produção de imagens sobre a Cidade de São Paulo tem sido uma das estratégias usadas 

pelo poder público para induzir o processo de revalorização do Centro. A partir de 2005, a 

Prefeitura Municipal, vem investindo na formatação da Cidade como mercadoria, usando o city 

marketing para promover-se na vitrine mundial dos investimentos.   

A revalorização do Centro Histórico de São Paulo é um processo iniciado ainda na 

década de 1970 mas que se intensificou  em 1991 com a criação da Associação Viva o Centro, 

entidade que visa garantir os interesses do empresariado e banqueiros da região. Graças à 

articulação com o poder público municipal, o Centro de São Paulo foi alvo centenas de 

iniciativas que visam à sua revalorização, passando por criação de políticas públicas e operações 

urbanas que visam a melhoria do mobiliário urbano, restauração do patrimônio urbano 

edificado, entre outros.  

Analisaremos aqui, brevemente, três tipos de ações do poder público nas esferas 

municipal e estadual promovei entre 2005-2011: os roteiros turísticos do Turismetrô, os vídeos 

publicitários veiculados na televisão e na Internet, a produção de eventos culturais, que vem 

sendo usadas para promover a cidade usando a imagem do patrimônio urbano edificado, 

renovado e revitalizado, do Centro de São Paulo.  

 

Os roteiros turísticos  

O Turismetrô4 foi um programa de roteiros oferecidos pela São Paulo Turismo 

(SPTuris), o órgão responsável pelo turismo e pelo marketing da Cidade, em parceria com a 

Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Os roteiros eram operados por uma agência 

de turismo receptivo, eram gratuitos (o visitante só paga o bilhete de metrô) e usavam o metrô 

como meio de transporte, durando em média 3 horas cada.  

Todos os roteiros partiam da Estação da Sé, aos finais de semanas, com saídas pelas 

manhãs e tardes de sábados e domingos. Os itinerários eram acompanhados por dois guias e 

que durante pontos de parada estratégicos um ator, travestido de um personagem da cidade, 

contava um trecho da história de São Paulo, trazendo algumas curiosidades aos visitantes. Cinco 

eram os roteiros existentes:  

                                                           
4 . O programa atendeu mais de 35 mil pessoas janeiro de 2006 a dezembro de 2010. (SÃO PAULO TURISMO, 

2011). O programa está suspenso desde 2012. Todos os roteiros foram testados pela autora entre 2009 e 2010.  
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a) Roteiro Sé. Percorria a região do Centro Histórico iniciando-se no Largo São Bento 

com o Mosteiro São Bento e as antigas vias de comércio Praça Antonio Prado, Rua 15 de 

Novembro, Rua do Comércio, Largo do Café, Praça do Patriarca com Igreja Santo Antônio, 

Rua da Quitanda com pausa no Centro Cultural Banco do Brasil. A visita segue pelo o Largo 

do Pátio do Colégio com visita a Capela do Beato Padre Anchieta, Casa Nº 1, Beco do Pinto, 

Solar da Marquesa. Nesse ponto, uma atriz caracterizada de empregada da Marquesa de Santos 

surge contando “intimidades” da patroa enquanto vai ao mercado. A visita terminava na Praça 

da Sé com visita ao Centro Cultural da Caixa Econômica, Marco Zero e Catedral da Sé.  

b) Roteiro Theatro Municipal – São Francisco. O roteiro iniciava-se na Estação 

Anhangabaú do Metrô, percorria a Ladeira da Memória chegando ao Shopping Light na Rua 

Xavier de Toledo, depois à Praça Ramos onde está Teatro Municipal e ao lado Monumento a 

Carlos Gomes e Fonte dos Desejos. Em seguida, o visitante atravessava o Viaduto do Chá, 

chegando à Praça do Patriarca. Em frente à Prefeitura, um ator caracterizado de gari contava 

histórias da cidade. A visita seguia para o Largo São Francisco onde estão a Faculdade de 

Direito, a Igreja de São Francisco de Assis, a Igreja da Ordem 3ª de São Francisco, a Escola de 

Comércio Álvares Penteado. Depois visita-se a Igreja de São Gonçalo, o Fórum João Mendes 

e Tribunal de Justiça, a Capela do Menino Jesus e Santa Luzia, a Igreja Nossa Senhora da Boa 

Morte, a Igreja da Ordem 3ª do Carmo, terminando na Estação Sé do Metrô.  

c) Roteiro Luz. Iniciava-se no interior da Estação Luz, percorrendo o saguão de entrada 

e a parte superior da gare. No saguão aparecia um ator vestido de maquinista contando detalhes 

da construção do prédio da Estação. Em seguida o grupo seguia pelo Parque da Luz, 

conhecendo as curiosidades do jardim do século XIX até chegar no Café da Pinacoteca do 

Estado. Por fim, a visita termina no Museu de Arte Sacra – Museu do Presépio.  

d) Roteiro Paulista. Começava na Estação Brigadeiro com visita a Casa das Rosas, 

passagem pelo Grupo Escolar Rodrigues Alves, Hospital Santa Catarina, Instituto Pasteur. 

Depois seguia para a Estação Trianon-Masp, com visita ao Parque Trianon (onde há 

interferência de um ator caracterizado de fazendeiro que conta sobre a construção da Avenida 

Paulista), às Feirinhas de Artesanato do Trianon e de Antiguidades sob o vão livre do MASP, 

visita ao MASP.  

e) Roteiro Memorial da América Latina-República. Iniciava-se na Estação Barra Funda 

com visita ao Memorial da América Latina. Depois seguia até a Estação República, com passeio 

pelos arredores da Praça da República e sua Feira de Artesanato e pelos prédios emblemáticos 
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como o Edifício Itália e COPAN. Na Praça da República um ator vestido de porteiro da década 

de 50 contava a história do surgimento dos arredores.  

Os roteiros do Turismetrô conduziam o visitante a um olhar pelo passado simbólico e 

histórico do Centro de São Paulo, um retorno nostálgico, aos tempos coloniais da São Paulo 

provinciana, aos tempos áureos da cafeicultura pela arquitetura europeizada, à São Paulo dos 

primeiros e pujantes arranha-céus. A arquitetura do patrimônio urbano renovado virava cenário 

e enredo para a trama construída pela história contada pelos guias turísticos, quando antigos 

personagens levantam dos túmulos e eram glorificados, participando da experiência turística.  

Os roteiros passavam por ruas emblemáticas e mais seguras tentando esconder a feiúra 

e a degradação de outras ruas. Por exemplo, o Roteiro Luz, não passava nas ruas vizinhas à 

Cracolândia (Rua Mauá, Largo General Osório e Largo Júlio Prestes), ruas onde estão o prédio 

anexo da Pinacoteca do Estado (antigo Prédio do Dops), a Escola Municipal de Música Tom 

Jobim, a Estação Julio Prestes e o terreno da futura Escola Estadual de Dança onde ficava a 

antiga rodoviária de São Paulo.  

Embora, o conjunto dos roteiros tente selecionar ruas mais aprazíveis e “revitalizadas”, 

o contato com a população de rua é inevitável. Era comum o visitante cruzar e “ser incomodado” 

por mendigos, principalmente no Pátio do Colégio, Viaduto do Chá ou Praça da Sé, pelas 

prostitutas do Jardim da Luz e arredores, pelos ambulantes que ainda tentam vender seus 

produtos nos calçadões, pelos drogados consumindo seus entorpecentes espalhados pelas ruas 

do Centro.  

O processo de turistificação de uma localidade dá-se através da criação de um suporte 

ideológico, resgate ou reinvenção do passado e da memória local, ativação de um orgulho 

cívico, criação ou eleição de heróis e lendas locais, invenção ou coisificação de costumes e 

hábitos autóctones.  

Podemos dizer mais, o roteiro é a espinha dorsal de qualquer produto turístico pois é 

através dele que são definidas as condições logísticas de uma viagem por parte das operadoras 

de turismo, responsáveis por organizar e formatar os pacotes turísticos. Para uma destinação 

turística, o roteiro constitui-se o meio que contextualiza e direciona os arranjos territoriais da 

oferta turística (hotéis, restaurantes, transporte, entre outros) e rearranjos na infraestrutura 

urbana (embelezamento do patrimônio urbano, do paisagismo, dos equipamentos) para garantir 

a permanência da demanda turística.  

Assim como as grandes corporações musicais paulistanas mantém uma programação 

didática de formação de plateia para incentivar e estimular a frequência da população aos 
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concertos, a cidade de São Paulo mantém seus roteiros fixos de formação cultural e turística. 

Moradores e visitantes podem assim ser educados para consumirem o que o Centro da Cidade 

tem a oferecer. Os roteiros ajudaram aos poucos a desfazer os mitos de que o Centro é 

“abandonado”, “decadente”, inseguro e sujo.  

A iniciativa é um dos “cantos das sereias” do city marketing urbano para atrair novos 

consumidores e moradores para a região. Lembrando que o mito do Centro visto como 

“degradado” e “decadente” foi uma estratégia dos incorporadores que justificou os 

investimentos em outras partes de São Paulo e que hoje justifica a necessidade de revalorizar o 

espaço. Um roteiro turístico é uma estratégia do marketing de lugares.  

 

A produção de eventos e a dimensão do uso – a quebra de mitos 

 São Paulo é uma das cidades que mais recebe eventos na América do Sul, de eventos 

empresariais a eventos culturais. A produção de eventos culturais no Centro de São Paulo é 

outra das estratégias do city marketing urbano para atrair novos consumidores e moradores para 

a região. A estratégia é usada para promover o uso do espaço e desfazer os mitos de que o 

Centro é velho, inseguro, violento, sujo, vazio. É a cidade que convida para o espetáculo, para 

o circo, para o uso do espaço público.  

Os eventos foram usados na década de 1990 para promover o uso do Vale do 

Anhangabaú, recém reurbanizado na gestão Luiza Erundina(1989-1991) Durante sua gestão, 

shows eram realizados em um palco montado no Vale, uma vez por mês, ao final das tardes de 

sábado, com grandes cantores da música brasileira (Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico 

Buarque, Ney Matogrosso, Elba Ramalho). Conforme Alves (2010) os shows serviam para 

incentivar a recuperação do Centro como local simbólico, irradiador de atividades produtivas:  

O centro, nesses momentos, volta a ser referência simbólica do espaço público na 

cidade, da diversão e cultura da cidade. Ao mesmo tempo em que o coloca em destaque, 

requalificando-o enquanto local de concentração (preparando-o para a função de polo turístico), 

com as remodelações espaciais e novas atividades que atendessem à demanda que surgiria a 

partir do desenvolvimento da atividade turística, possibilita também uma prática nova, que se 

pautou pelo resgate daquilo que não se incorporou ao processo produtivo, do resíduo que 

emerge pela recuperação simbólica do lugar, enquanto lugar de encontro. (ALVES, 2010, p. 

113) 

Na gestão de Paulo Maluf (1992-1996), os shows foram transferidos para as sextas-

feiras à noite passando a receber artistas populares e massificados pela mídia como duplas 
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sertanejas, grupos de pagode, entre outros. Em 1996, os shows no Vale foram cancelados por 

pressão da Associação Viva o Centro que considerava o uso local como inadequado, uma vez 

que os shows, pela grande concentração de pessoas e pelo barulho, perturbavam a ordem e 

atraiam população de baixo poder aquisitivo. A presença desses “elementos indesejados” 

desqualificava a imagem desejada para o Centro pela Associação. (ALVES, 2010)  

Desde 2005, a Prefeitura de São Paulo, vem investindo na mesma política de 

reapropriação do Centro por meio de 24 horas de atividades culturais (sessões de cinema, 

concertos, shows, peças, saraus, festas, feiras, exposições). O evento chamado Virada Cultural, 

que hoje integra o calendário permanente de São Paulo, é inspirado em um evento no mesmo 

molde realizado em Paris. No entanto, a estratégia é diversificar as atividades em várias regiões 

do Centro onde palcos são montados nas ruas, calçadões e parques, onde vários eventos 

acontecem simultaneamente. As casas de cultura (teatros, cinemas, museus, espaços culturais, 

etc.) oferecem atividades variadas e inusitadas para os mais variados perfis de público. A Virada 

Cultural acontece anualmente e a cada ano atrai mais público, incluindo turistas. A partir do 

ano seguinte, o evento passou a ser realizado também em outras regiões da cidade, inclusive 

nas periferias, mas é no Centro que as atividades mais expressivas são concentradas. 5 

 

São Paulo, a capital da cultura, dos eventos, dos negócios e da diversidade  

Desde que a cidade de São Paulo incorporou a dimensão cultural, além de capital 

nacional dos eventos e do turismo, a partir de 2005, as campanhas publicitárias6 tem enfocado 

a difusão de algumas ideias sobre a cidade. A capital é vista como multicultural, cosmopolita, 

dinâmica, sofisticada, criativa, gastronômica, verde, contemporânea, moderna, geradora de 

tendências. Enfim, tem o programa certo para todos os perfis e para todos os tipos de bolso.  

No que tange à esfera cultural as imagens difundidas nos vídeos publicitários sobre São 

Paulo massificam o uso dos lugares dito turísticos com destaque para a Avenida Paulista e para 

o Centro de São Paulo. Os pedaços do Centro tidos como turísticos e culturais são o Vale do 

Anhangabaú, a Praça do Patriarca (prédio da Prefeitura, Arco sobre a Galeria Prestes Maia, 

Shopping Light, Viaduto do Chá e Praça Ramos (com o Teatro Municipal), Praça da Sé (com 

a Catedral),Viaduto Santa Ifigênia, Praça da República (imagens do Colégio Caetano de 

Campos e dos edifícios COPAN e Itália), o Mercado Municipal, a região da Luz (prédios da 

                                                           
5  O evento foi visitado nas edições de 2005 à 2010.  
6 . Referimo-nos às campanhas “São Paulo é Tudo de Bom” (2006) da São Paulo Convention and Visitors Bureau; 

“São Paulo Todas as cidades do Mundo” (2008) e “São Paulo, Cidade Criativa” (2011), ambos da São Paulo 

Turismo. 
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Estação da Luz, da Estação Júlio Prestes com a Sala São Paulo, da Pinacoteca do Estado), o 

bairro da Liberdade (principalmente os postes orientais e vermelhos da Rua Galvão Bueno). Já 

na Paulista a imagem mais difundida é a do MASP.  

Os vídeos também enfocam a excelente qualidade da infraestrutura de transportes, 

hospedagem, alimentação, diversão, esportes, eventos, negócios, compras nas ruas de comércio 

e shoppings.  

De acordo com Kotler et al, a qualidade de um lugar turístico esta diretamente 

relacionada à qualidade da imagem, das atrações, da infraestrutura e das pessoas formadoras de 

opinião da destinação. Todos estes elementos precisam ser trabalhados e combinados pelo 

planejamento urbano estratégico da cidade, receituário de sucesso para atrair investimentos, 

empresas, turistas e moradores para as cidades.  

Retomando a ideia da renda da forma de Pedro F. Arantes (2010), as imagens veiculadas 

nos vídeos publicitários na internet e na televisão remetem ao consumo dos lugares por meio 

do culto da imagem das formas veiculadas de forma espetacular e dinâmica.  

A forte imagem estruturada na iconização do seu patrimônio urbano edificado esconde 

algumas intenções de seus promotores. A primeira delas é mercantilização do espaço, onde a 

ideia é criar e propagar uma imagem positiva da cidade para gerar fluxos de visitantes e atrair 

investimentos para a cidade, revertendo o processo de degradação do Centro. A segunda das 

intenções é trabalhar a questão da memória, do patriotismo, do orgulho cívico, do sentimento 

de pertencimento no seu cidadão. Ambas as intenções reforçam a importância de parcelas 

seletas do espaço como mercadoria de troca, ativam a especulação imobiliária e o aumento a 

segregação socioespacial ao promover a criação de enclaves urbanos.  

Os enclaves urbanos são espaços especializados que permitem a entrada de 

consumidores que podem pagar. O que não serve, muda de lugar. Os “desqualificados” são 

recolhidos, espraiam-se ou são deslocados para outras áreas vizinhas, quando não são 

confinados em periferias distantes.  

A arquitetura espetacular das obras de arte e dos edifícios monumentais deve passar uma 

imagem confiável e tornar-se vantagem competitiva para a cidade. (ARANTES, P., 2010) Uma 

imagem de um dado espaço contém narrativas de experiências, na chamada “economia da 

experiência”, potencializando a circulação de bens e pessoas para viverem experiências 

autênticas e memoráveis. (RIFKIN, 2002)  

As intervenções no patrimônio urbano edificado do Centro de São Paulo são justificadas 

pela necessidade de revalorização urbana para atender, dentre outros fins, a finalidade turística 
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e cultural. O embelezamento das formas e repaginação dos conteúdos do patrimônio cria 

imagens positivas, chamarizes na vitrine mundial dos investimentos, da especulação imobiliária 

na venda da terra urbana. Trata-se do “patrimônio vivo”, da “âncora cultural”, plantado para 

valorizar o espaço degradado e ativar em conjunto com outras intervenções um processo de 

revalorização em cadeia, capaz de atrair novos negócios e nova demanda para a região.  

Assim, o espaço central da cidade vai transformando-se numa mercadoria rara e cara, 

dotada dos atributos que farão a Cidade de São Paulo ampliar sua visibilidade política e 

financeira para atrair investimentos. E aos poucos a população de baixa renda será expulsa para 

a periferia da Cidade pois não terá condições materiais de manter-se na área central. Trata-se 

de uma política higienista de exclusão social em tempos de flexibilização do capital.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O VALOR DE TROCA VERSUS O VALOR DE USO  

A revalorização urbana do Centro de São Paulo é um processo movido pelos agentes 

produtores do espaço tipicamente capitalistas e pelo Estado que visam promover a readequação 

do patrimônio urbano edificado por meio de intervenções pontuais de embelezamento e 

readequação das velhas estruturas urbanas à nova ordem econômica, com vistas a atender 

demandas de clientes com maior poder aquisitivo, na busca de soluções pontuais e locais. Os 

novos usos – o turismo e a cultura – representam no discurso dominante as soluções para o 

patrimônio degradado e obsoleto de muitos centros históricos, trazendo um novo dinamismo 

econômico e social para estas regiões na tentativa de reinseri-las no circuito produtivo do 

capital.  

A revalorização urbana está inserida dentro do processo mais amplo que trata da 

sobrevivência do capitalismo que tem o poder de transformar os elementos do espaço, dando-

lhes uma aparência mais atraente e renovada. Trata-se de uma estratégia que apenas reinventa 

as características de um espaço, mantendo velhas formas e adequando-as às novas exigências 

da técnica e do capital, agregando-lhe o valor subjetivo que revaloriza a sua inserção no 

mercado. 

O uso desejado pelas elites, que permeia as políticas e ações do Estado, reflete os novos 

rumos dados ao velho patrimônio edificado paulistana, virando discurso, consenso e prática. A 

revalorização urbana é a reificação do projeto desejado, onde através da fetichização da 

mercadoria com usos turísticos e culturais.  
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TURISMO RELIGIOSO: FESTIVIDADES EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES (PI) 

 

Kaíse Canuto da Silva1 

Josilene Bárbara Ribeiro Campos2 

 

RESUMO: O Piauí apresenta uma forte característica religiosa, onde as expressões de fé e 

devoção marcam significativamente o calendário festivo das cidades piauienses. Santa Cruz dos 

Milagres é uma cidade que possui práticas religiosas em torno de seus símbolos sagrados, que 

crescem e se configuram ao longo dos anos. Esse artigo tem por finalidade abordar os aspectos 

das três grandes festividades religiosas realizadas na cidade que se constitui como forma de 

cidade-santuário, resultado do seu poder de atração e propagação da fé. A metodologia 

estabelecida foi à pesquisa bibliográfica, com a revisão no campo teórico sobre Festividades, 

Turismo Religioso e identidade. Com este estudo, ficou perceptível que as festas religiosas 

representam o momento de devoção, onde ritos e simbologias são recriados como forma de 

demonstração de fé e para a manutenção da religiosidade católica na Cidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Festividades, Turismo Religioso, Santa Cruz dos Milagres. 

  

 

INTRODUÇÃO 

A influência religiosa e práticas devocionais percebidas na cidade de Santa Cruz dos 

Milagres, único santuário declarado pelo Vaticano para peregrinação no Piauí, e que já 

representa o terceiro maior destino religioso do Nordeste (MTUR, 2015), sua importância 

notada pela quantidade considerável de romeiros que para lá se deslocam todos os anos, para 

pedir ou agradecer uma graça alcançada. 

Na pequena cidade com uma população residente de aproximadamente 3.794 habitantes 

(IBGE, 2010), o fluxo anual de visitantes gira em torno de 40.000 pessoas, segundo dados da 

Secretária de Turismo do Piauí (2012). É durante as festividades religiosas que o espaço da 

cidade de Santa Cruz dos Milagres é recriado, os romeiros tomam as ruas e as festas representam 

a forma de confraternizar e vivenciar publicamente sua fé e devoção na Santa Cruz.  

Esta pesquisa busca apresentar as três grandes festas religiosas de Santa Cruz dos 

Milagres como um importante patrimônio cultural e como tem contribuído para promover o 

turismo religioso efetivo na região. A orientação metodológica estabelecida para atingir os 
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objetivos propostos iniciou-se com o levantamento bibliográfico em livros, periódicos e meios 

que permitissem a compreensão necessária sobre o objeto estudado. 

A cidade de Santa Cruz dos Milagres, partindo da ideia do Santuário e da forte 

religiosidade que a envolve, auxilia na busca da compreensão do “espaço sagrado” como forte 

atrativo, já que segundo Rosendahl (2007, p. 198) “estamos diante de uma vivência cultural e 

globalizada de sacralidades envolvendo pessoas, objetos e lugares reconhecidos como 

sagrados”. Os espaços religiosos, sacralizados em seus lugares centrais como os santuários são 

espaços de irradiação e constituem zonas de influência e propagadoras da fé. 

Ao atrair pessoas em romaria/peregrinação para pagamento de promessas, pedido de 

graças e penitência, estas festividades, acabam por se enquadrar no segmento do turismo 

religioso. As festas religiosas reúnem símbolos sagrados que perpassam pelos elementos 

patrimoniais do local, incorporando-os à cultura e demarcando a identidade religiosa, de uma 

forma singular. 

1 TURISMO RELIGIOSO 

 O turismo religioso envolve o deslocamento realizado de forma organizada por 

romeiros na busca de vivenciar momentos de fé e devoção. Para Andrade (2000, p.77) o turismo 

religioso representa:  

O conjunto de atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e a 

realização de visita a lugares ou regiões que despertam sentimentos místicos 

e/ou suscitam a fé, a esperança e a caridade nos fiéis de qualquer tipo ou em 

pessoas vinculadas à religião.  

 Dessa forma percebe-se que em um mesmo local é possível vivenciar está 

religiosidade turística onde para cada um existe um significado e uma simbologia única e 

individual. A vivência da fé é a principal motivação do turismo religioso, mais outras atividades 

não religiosas movimentam o local como o comércio e as festas profanas. 

             O turismo religioso é composto por romaria, peregrinação ou viagens de penitência, no 

entanto esses termos em muitos momentos, considerados sinônimos, começam a serem tratados 

distintamente quando se analisa o contexto religioso e social em que são desenvolvidas. Para 

Abumanssur (2003) o termo peregrinação é utilizado para designar jornadas de longa distância 

para santuários mais importantes, os deslocamentos mais curtos, que envolvem uma 

participação comunitária e combinam aspectos festivos e devocionais, são chamadas de 

romarias. Já o turismo religioso diferencia-se da peregrinação e romaria, pois estas categorias 

se posicionam no campo religioso. Para este autor, de fato: 
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O “turismo religioso”, como discurso, tende a desconsiderar as motivações 

religiosas para a viagem e se concentrar no fenômeno do deslocamento e, mais 

especificamente, na necessidade que esse deslocamento traz em termos de 

estrutura de transporte, hospedagem e alimentação. (ABUMANSSUR, 2003 

p.55). 

 O turismo religioso popular originou-se a partir das peregrinações a santuários 

(oficiais ou populares), onde a população mais carente sai em busca desses lugares que 

possibilitam uma “comunicação” maior com Deus, e ainda lhe proporcionam entretenimento 

como: festas, procissões, romarias e novenas. Esses eventos caracterizam a cultura popular 

desses peregrinos e propiciam uma ruptura nas vivências cotidianas (OLIVEIRA, 2004). 

 A presença de centenas de centros de peregrinação por todas as regiões do país, em 

decorrência da herança religiosa trazida pelos portugueses, faz do Brasil um país 

predominantemente. O Piauí é um estado também de predominância católica, onde 85,1% se 

declaram católicos (CENSO, 2010). Tornando estes espaços de forte característica religiosa, as 

expressões de fé se apresentam e explodem aos olhos de seus habitantes, sendo que as festas 

religiosas marcam significativamente o calendário festivo das cidades brasileiras e piauienses. 

Santa Cruz dos Milagres é considerada uma cidade-santuário na sua essência por 

vivenciar essa sacralidade no seu espaço, mediado pela vivência da fé à aproximação com o 

sagrado, durante o período das festividades as funções urbanas redefinem a cidade e permitem 

considerá-la uma zona de influência e de propagação de fé. 

 

2 RECONHECENDO A ÁREA: SANTA CRUZ DOS MILAGRES  

O município de Santa Cruz dos Milagres está situado na Mesorregião do Centro-Norte 

Piauiense, precisamente na Microrregião de Valença (Figura 1). A cidade está localizada a 

aproximadamente 180 km da capital Teresina, no sentido Sul do Estado, pela BR 316, passando 

pelas cidades de Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil, Barro duro e depois de 

Passagem Franca do Piauí, à esquerda na PI 225, passando pelas cidades de São Miguel da 

Baixa Grande e São Félix do Piauí. A sede do município tem as coordenadas geográficas de: 

05º48’01” de latitude sul e 41º57’34” de longitude oeste de Greenwich (CPRM, 2004). 
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Figura 1 – Localização de Santa Cruz dos Milagres 

Fonte: Adaptado de IBGE (2011) 

 

Santa Cruz dos Milagres têm limite ao Norte com os municípios de São Miguel do 

Tapuio e Prata do Piauí, ao Sul com Aroazes, Valença do Piauí e Elesbão Veloso, ao Leste com 

Aroazes e São Miguel do Tapuio e a Oeste com São Félix (CEPRO, 2012). O município possui 

área territorial de aproximadamente 980 Km² e população de 3.794 habitantes, destes 2.127 ou 

56% da sua população total é residente na área urbana e 1.667 residem em área rural da cidade 

(IBGE, 2010). O município foi criado pela Lei Estadual nº 4.477, de 29/04/1992, sendo 

desmembrado do município de Aroazes. 

No que se refere aos seus aspectos fisiográficos as informações foram elaboradas a 

partir da CPRM (2004) e CEPRO (2012). As condições climáticas do município (com altitude 

da sede a 160 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 25ºC e máximas 

de 35ºC, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica está entre 800 a 1.400 mm, 

cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano de estação seca. A 

vegetação é do tipo campo cerrado e manchas de caatinga arbustiva (CEPRO, 2012). 

Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, siltitos, folhelhos, 

lateritos e calcários. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, pouco 

desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia e/ou floresta sub-

caducifólia/cerrado. As formas de relevo compreendem, principalmente, superfícies tabulares 

reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes 

variando de 150 a 300 metros. Com relação aos aspectos geológicos as unidades que ocorrem 

nos limites do município pertencem às coberturas sedimentares. E os principais cursos d’água 
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que drenam o município são: os rios São Nicolau e Sambito, além dos riachos Serra Negra, 

Maneta, Bastião, Salobro, da Tábua e Salitre (CPRM, 2004). 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, feijão, 

mandioca e milho, sendo que, a mandioca é a cultura de maior rendimento médio por hectare e 

o arroz a cultura de maior quantidade produzida (CEPRO, 2011). A economia do município de 

Santa Cruz dos Milagres é frágil, baseada em atividades rurais praticadas por pessoas que vivem 

no campo, ou até mesmo na cidade, o funcionalismo público, alguns comerciantes locais e 

pessoas que prestam alguns serviços braçais, pagos por diárias.  

 

3 AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 

A origem da religiosidade no município de Santa Cruz dos Milagres surgiu a partir de 

várias narrativas que iam surgindo em meio às experiências do cotidiano do sertanejo no final 

do século XIX e se consolidando na memória coletiva da população. São poucos os registros 

escritos que se tem sobre a origem da religiosidade no Santuário de Santa Cruz, o que se tem 

de mais concreto é a obra do Pe. David Mendes, que foi padre deste Santuário durante mais de 

20 anos, ele reúne algumas referências sobre o local e de como surgiram às principais 

festividades religiosas da cidade, assim como tenta revelar um pouco o mistério da fé que as 

pessoas têm no Santuário, sua obra é a principal fonte de referência sobre a religiosidade no 

município, abrindo caminho para que outros estudiosos deem continuidade ao seu trabalho. 

A história do Santuário não possui data exata ou algo concreto em que a apoie. Como 

reforça Mendes ([S.d], p. 5): 

É uma história sem registros, sem datas, inculta e analfabeta, e sem autoridade 

em que apoiar-se. É contada de maneira simbólica e fantástica, podendo 

adquirir tonalidades cambiantes e versões diversas, mas sempre apontando 

para um núcleo irredutível com sentido de vida e de morte, de tempo e de 

eternidade, para o indivíduo e para a coletividade. 

 

A história da origem do Santuário apresenta algumas versões diferentes, mas todas 

exaltam o poder da fé e do misticismo presente na cidade. A versão presente neste trabalho foi 

retirada de uma história que se contava e que ainda se conta entre e para os fiéis, de forma 

simples, mas de acordo com as pessoas que nela acreditam. A narrativa seguinte foi retirada de 

Mendes ([S.d], p. 5-6): 

Em data imprecisa do século passado havia nesta região, então município de 

Valença, uma fazenda, no lugar chamado “Jatobá”. Um dia ali chegou um 

“profeta”, um destes “beatos” que naquele tempo andavam de lugar falando 

de penitência e outras devoções particulares, impressionando a mente simples 
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do povo. Levou o vaqueiro da fazenda ao alto de um morro próximo, e ali 

entregando a ele um cavador de madeira, mandou que abrisse um buraco na 

pedra bruta que cobre quase todo o monte. Ele mesmo foi ao mato próximo 

trazendo logo depois uma cruz de madeira. O vaqueiro não havia cavado nada, 

naturalmente. O velho abaixou-se, traçou com o dedo um círculo de pedra, e 

com a mão toda, sacou um extrato da mesma, ficando aberto o buraco um 

tanto profundo e circular, como se pode ver ainda hoje ao lado da Igreja. Ali 

fincou a cruz e disse ao vaqueiro que, por aquele sinal, um dia aconteceriam 

maravilhas. Em seguida desceu o morro e já próximo ao rio São Nicolau, 

mostrou-lhe uma nascente de água (olho d’água) que o vaqueiro não conhecia, 

apesar de tantos anos campeando naquela região. Também falou que, por 

aquelas águas, até milagres ali haveria de acontecer. 

 

A história ainda conta que o beato seguiu viagem, ou que simplesmente tenha 

desaparecido depois de cumprir sua “missão sagrada”, e que o vaqueiro retomou a sua rotina 

cotidiana, porém algum tempo depois sua filha adoece e ele sem saber mais o quê fazer, então 

se lembra da cruz colocada naquele morro. Segundo Mendes ([S.d], p. 6) o vaqueiro “levou a 

criança até lá, rezou com ela e depois, no olho d’água, deu-lhe um banho e a fez beber daquelas 

águas límpidas. Voltou para casa com a filhinha... completamente curada”. 

Embora nada garanta a veracidade dessa história e de outras tantas mais que surgiram 

em devoção a “Divina Santa Cruz”, ela é aceita e repassada ao longo dos anos. Lembrando que 

o objetivo de expor neste trabalho um pouco da história do Santuário, não tem por finalidade 

provar ou contestar o que aconteceu, e sim, o fato de que a fé expressa pelos fiéis ao Santuário 

de Santa Cruz dos Milagres é contagiante e repassada entre as gerações que não deixam a 

“mágica” da religiosidade “morrer”. 

A partir da lenda podem-se identificar três personagens ricos em simbologia: o beato, o 

vaqueiro e a criança. Todos protagonistas da história do Santuário de Santa Cruz dos Milagres. 

O beato é um indivíduo considerado místico, devido ser um homem de pregação. A figura do 

beato se apresentava como uma espécie de “emissário” da fé, um representante divino que 

mostrava o caminho da salvação. Na narrativa da história do Santuário de Santa Cruz, o beato 

também exerce a função de emissário da fé, quando “ele mesmo foi ao mato próximo trazendo 

logo depois uma cruz de madeira” (MENDES, [S.d], p. 6), que posteriormente seria um símbolo 

de esperança e fé. O beato era um servo da fé, uma figura sertaneja. Cunha (1998, p. 145), ajuda 

a compreender a figura do beato: 

Era o servo jungido à tarefa dura; e lá se foi, caminho dos sertões bravios, 

largo tempo, arrastando a carcaça claudicante, arrebatado por aquela ideia 

fixa, mas de algum modo lúcido em todos os atos, impressionando pela 
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firmeza nunca abalada e seguindo para um objetivo fixo com finalidade 

irresistível. 

 

A segunda personagem, que também está relacionado à vivência do sertanejo no 

Nordeste, é o vaqueiro. Este segundo narra à história do Santuário, ele vai testemunhar e 

repassar a mensagem da fé presente naquela Cruz, que o beato lhe entregá-la. Segundo Brandim 

(2007, p. 43) “a figura do vaqueiro representa o homem sertanejo, consiste ainda no contato 

entre o divino e o terrestre, pois é através desse, que o beato transmite sua história”. A figura 

do vaqueiro também é descrita, por Cunha (1998, p. 117): 

O vaqueiro, porém, criou-se em condições opostas, em uma intermitência, raro 

perturbada, de horas felizes e horas cruéis, de abastança e misérias tendo sobre 

a cabeça, como ameaça perene, o Sol, arrastando de envolta no volver das 

estações, períodos sucessivos de devastações e desgraças. [...] O seu aspecto 

recorda, vagamente, à primeira vista, o de guerreiro antigo exausto da refrega. 

As vestes são uma armadura. Envolto no gibão de couro curtido, de bode ou 

de vaqueta; apertado no colete também de couro; calçando as perneiras, de 

couro curtido [...] é como a forma grosseira de um campeador medieval 

desgarrado em nosso tempo. (CUNHA, 1998, p. 117). 

A figura do vaqueiro, portanto, é fundamental para a propagação da fé e da 

religiosidade em Santa Cruz dos Milagres, por ser uma cidade com características marcantes 

do sertão nordestino, e o vaqueiro representa uma figura presente nessa região. 

A terceira personagem presente na história é a criança, figura simples e frágil, que vai 

ser o maior símbolo do “milagre” anunciado pelo beato. Já que o vaqueiro ao perceber que sua 

filha estava doente e que mais nada podia fazer para curá-la, restava a ele a única forma de 

esperar a cura de sua filha seria a fé, e naquele momento a fé presente em Santa Cruz e no olho 

d’água. 

A Cruz e sua simbologia são outras particularidades da religiosidade no Santuário de 

Santa Cruz. A mesma Cruz que por muito tempo durante a Idade Média foi esquecida, porque 

retomava a ideia de Jesus Cristo crucificado, passou a ser lembrada como um sinal de libertação 

e de amor, a redenção de Jesus por todos. A Cruz motivo de fé e esperança no Santuário de 

Santa Cruz é descrita por Mendes ([S.d], p. 8)  

A Cruz venerada neste Santuário é simplesmente uma cruz de madeira rústica 

que o povo chama “chapadeiro”, aqui mesmo na região. Tem 1,50m de 

comprimento, com 0,80m de envergadura, presa ao centro por um prego de 

ferro. 

 

Portanto, se trata de um objeto retirado da própria natureza do sertão nordestino, o que 

fortalece a fé do povo, pois, “no sertão nordestino, o fervor religioso do sertanejo está sempre 
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vinculado às figuras míticas, templos, rituais, amuletos, cantigas e festejos que constituem um 

legado cultural de valor inestimável” (SEABRA, 2007). 

O Santuário da Santa Cruz, como é conhecido não possui muitos registros escritos, o 

mais antigo de que se tem conhecimento encontra-se no 2º livro do Tombo da Paróquia de 

Valença, sendo nomeado em 20 de junho de 1888 o Sr. Joaquim Manoel Pereira de Sousa como 

Procurador da Capela de Santa Cruz dos Milagres, em terras da Fazenda Jatobá, que 

posteriormente ficaria conhecida como Fazenda da Santa Cruz. Em 1893 foi construída uma 

Capela substituindo uma capela de palha que existia no local, e, em 14 de setembro do mesmo 

ano foi celebrada uma missa na nova Capela ainda em fase de conclusão. 

Segundo Mendes ([s/d]) o livro do Tombo revela que foi construída uma nova Igreja, 

em terreno ao lado da Capela, sendo entregue ao povo, ainda incompleta, em 1929. Em 1969 é 

realizada uma nova reforma que se estende até 1983, feita com recursos da própria Igreja, ela é 

entregue aos fiéis em 1983. “Esta remodelação financiada exclusivamente pelo cofre das 

ofertas, foi iniciada em 16 de junho de 1969, chegando ao final somente em 14 de setembro de 

1983, Ano Santo da Redenção” (MENDES, [S.d], p. 12). 

 
Figura 2 – Igreja Matriz de Santa Cruz dos Milagres 

Fonte: meionorte.com 

 

A religiosidade e a fé presentes no Santuário de Santa Cruz só se fortalecem ao longo 

dos anos, fato que comprova isso, é a realização de três grandes festividades que acontecem 

durante o ano. A primeira festa é denominada de Invenção da Santa Cruz que acontece no mês 

de maio; em seguida a Exaltação da Santa Cruz, festividade mais longa que se inicia no dia 5 

de setembro e se estende até o dia 14 do mesmo mês e por fim a Romaria ou “Encontro dos 

Santos” realizada no 1º domingo de cada mês de novembro. Cada uma dessas festas possui suas 
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singularidades, porém todas reafirmam a fé e a esperança que os fiéis e romeiros têm na “Divina 

Santa Cruz”.  

Em Santa Cruz as festas surgiram naturalmente da função religiosa da cidade, a partir 

da devoção a Santa de madeira. As festas representam o momento de devoção dos homens a 

seus santos, onde ritos e simbologias são (re) criados como forma de demonstração de fé. As 

festas representam também a aproximação do mundo real e o mundo “divino” fortalecendo a fé 

do povo e a crença na interseção divina na resolução de problemas terrenos. É por meio dos 

romeiros que para lá se deslocam, sobretudo, nos momentos de festividades que a identidade é 

criada em torno dos símbolos sagrados, o momento da celebração representa a construção 

coletiva da identidade do lugar. 

A Invenção da Santa Cruz representa um exemplo da ideologia de adoração à santa 

cruz, mantida até hoje pela Igreja católica. A história de Santa Cruz gira em torno da cruz 

fincada no chão pelo vaqueiro, não existe uma data precisa e sua continuidade é resultado da 

ação litúrgica dos representantes da Igreja na cidade. Diferente de outras cidades sagradas, o 

ritual envolve penitência onde os fiéis se ajoelham e beijam o chão 100 (cem) vezes 

acompanhados de 100 (cem) Ave-Marias. O ritual se inicia no dia três de maio às 6 horas da 

manhã na parte externa da igreja os fiéis começam a rezar ajoelhados, e beijam o chão seguido 

de Ave-Marias. Este momento é para o fiel o momento de pedir ou agradecer pelas graças 

alcançadas, no geral as promessas realizadas são motivadas por necessidades materiais 

presentes no dia-a-dia de cada peregrino. 

A Exaltação da Santa Cruz é uma das maiores festas do Piauí e é a maior festa de Santa 

Cruz dos Milagres acontece no período de 05 a 14 de setembro, a cidade se transforma para 

receber seus fiéis chegando a receber cerca de 50 mil pessoas nesse período. Apesar das 

melhorias realizadas pelo poder público na cidade ainda não consegue suprir as necessidades 

dos romeiros, no que se refere, sobretudo, a infraestrutura, no entanto, para os romeiros as 

dificuldades e percalços enfrentados fazem parte de seu rito de peregrinação e não representam 

impedimento para estarem ali naquele período. As melhorias no acesso a cidade permitiu um 

fluxo diário de romeiros de cidades próximas.  
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Figura 3 – Convite do Festejo da Exaltação da Santa Cruz (2014) e imagem da Santa Cruz no altar da 

Igreja 

Fonte: 180graus.com 

 

No Encontro dos Santos, última festividade marcada no calendário da cidade, acontece 

no mês de novembro e representa a reunião de padroeiros para a cidade de Santa Cruz dos 

Milagres. Com o objetivo de confraternizar as paróquias e pedir graças para sua cidade, o rito 

é iniciado logo cedo na frente da Fazenda Santa Cruz onde cada padroeiro das cidades são 

apresentados, em seguida os santos saem em procissão até a Igreja matriz. Ao chegar a Igreja 

todos os santos são posicionados a frente da igreja onde é realizada a missa com a benção de 

todos os santos presentes. Após a missa as pessoas se deslocam para as áreas de lazer que se 

localizam na sua maioria as margens do rio São Nicolau. No fim da tarde acontece um novo 

encontro em frente à igreja, com missa e benção final dos santos e retorno dos romeiros para 

suas cidades de origem.    
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Figura 4 – Celebração da missa Encontro dos Santos (2014) 

Fonte: meionorte.com 

Considerações finais 

De fato percebe-se a importância que a cidade de Santa Cruz representa para os milhares 

de fiéis, que todos os anos redefinem o espaço da cidade, dando a ela uma dimensão simbólica. 

É fundamental considerar a importância do sagrado na recriação do espaço, reconhecendo o 

sagrado não como simples aspecto da paisagem, mas como elemento de produção do espaço. 

O peregrino é o agente modelador do espaço, e simultaneamente é produtor e consumidor do 

sagrado (ROSENDHAL, 2006).  

A religiosidade presente na cidade de Santa Cruz dos Milagres condiciona a 

espacialidade da mesma, pois determina o aumento do fluxo de pessoas durante as festividades 

religiosas e a concentração sobre os espaços sagrados, sobretudo, nas proximidades dos 

símbolos sagrados. As festividades são acompanhadas das programações ao longo do dia, 

período este em que o fluxo de pessoas é maior, pois muitos peregrinos permanecem na cidade 

apenas durante o dia. Nos períodos festivos o número de fiéis, ultrapassa o número de 

habitantes, e os serviços de hospedagem e alimentação são insuficientes para atender a demanda 

que chega a cidade.  

O perfil do peregrino é daquele religioso que deixa sua casa a fim de pagar suas 

promessas por uma graça alcançada por meio da fé na Divina Santa Cruz, romeiros em idade 

adulta que vem todos os anos à cidade participar de pelo menos uma das festividades religiosas, 

onde a viagem representa sua satisfação espiritual, a busca do sagrado e onde são aceitáveis os 

atos de sacrifícios.  
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O VLT NA ÁREA CENTRAL DO RIO DE JANEIRO E O TURISMO 

ARQUITETÔNICO DE MUSEUS E CENTROS CULTURAIS 

 

Maraísa de Oliveira Esch1 

 

RESUMO: O artigo pretende dar visibilidade à algumas possibilidades que o Veículo Leve 

sobre Trilhos (VLT), já em fase de implantação na área central da cidade do Rio de Janeiro, 

pode trazer para melhorar a qualidade da experiência de seus frequentadores. Inicialmente, o 

estudo de caso de duas cidades internacionais que possuem serviços de trams em seus centros 

urbanos é exposto, juntamente com as respectivas relações desse transporte com a atividade 

turística. Assim, contextualizam-se possibilidades de análise para a abordagem, na seção 

seguinte, do VLT Carioca, sob aspectos relacionados aos seus múltiplos objetivos. Em seguida, 

sugere-se um roteiro de Turismo Arquitetônico abrangendo alguns museus e centros culturais 

próximos aos pontos de parada ao longo do traçado do VLT. Por fim, as considerações finais 

propõem, dentre outras coisas, o estímulo à criação de outros roteiros temáticos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Área Central do Rio de Janeiro, Turismo Arquitetônico, VLT Carioca. 

 

ABSTRACT: The paper aims to give visibility to a few possibilities that the Carioca tram, 

already being implemented in the central area of Rio de Janeiro, can bring to improve the quality 

of the experience for its visitors. At first, a brief analysis of two international cities that also 

had interventions in its downtown áreas related to the same transport system is exposed in order 

to introduce the analysis of the “VLT Carioca” under sustainable mobility aspects. An 

Architectural Tourism script covering some museums and cultural centers near the stopping 

points along the tramway route is suggested. Finally, the final considerations propose to create 

special rates for the use of this "modern tram" as a link between local tourism attractions, as 

well as stimulating the creation of other thematic routes. 

 

KEYWORDS: Sustainable mobility; Architectural tourism; Carioca tram.  

 

 

INTRODUÇÃO 

A região central do Rio de Janeiro perfaz o “coração” da cidade carioca. Tal afirmação 

justifica-se pela concentração nesta área de diversas edificações significativamente relevantes 

sob distintos aspectos, que acabam por atrair um considerável fluxo de pessoas com 

necessidades de deslocamento entre elas, e delas para outras localidades da cidade e fora dela. 

Inicialmente pode-se destacar as que abrigam importantes terminais de transporte, como o 

Terminal Internacional de Cruzeiros Pier Mauá, a Rodoviária Novo Rio, a Central do Brasil, o 

Aeroporto Santos Dumont, o Terminal das Barcas da Praça XV, entre outras. Devido a essa 
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característica em comum, essas edificações foram denominadas de Polos Geradores de Viagens 

(PGVs) pela Rede Ibero Americana de Estudos de Polos Geradores de Viagens (REDE PGV, 

2010). 

Além desses importantes PGVs, também faz-se necessário mencionar as edificações 

públicas e privadas, instituições educacionais e de saúde, mas especialmente no contexto do 

presente trabalho os atrativos turísticos intimamente relacionados à História do Brasil e da 

cidade como um todo. Dentre eles, os muitos museus e centros culturais que se sobressaem não 

somente por sua relevância e seu acervo, mas também por possuir uma imponente e bela 

arquitetura, que chamam a atenção a um primeiro olhar de quem passa por eles. Isso pode ser 

caracterizado como um estímulo visual, de modo a que um turista possivelmente desperte seu 

interesse em conhecer mais profundamente os atrativos culturais que a área central abriga e que 

“fazem corpo” na composição da densa concentração de atividades presente nessa localidade. 

Nesse sentido, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) pode se tornar um facilitador na busca pela 

integração do espaço geográfico aliada ao Turismo Arquitetônico. 

 A principal finalidade do VLT é a de promover a intermodalidade entre todos os 

terminais de transportes existentes na área central da cidade. Ele surge nesse contexto como “a 

solução de mobilidade urbana que o Rio de Janeiro esperava” (VLT CARIOCA, 2015). Trata-

se de um “bonde moderno”, já em fase de implantação, que comporá um elemento estruturador 

do espaço urbano já muito utilizado por cidades em países pelo mundo. Além de possuir 

características sustentáveis, seu traçado poderá funcionar como uma “rota turística”, na qual os 

diversos PGVs turísticos identificados nas proximidades de onde seus trilhos perpassarão 

poderão adquirir uma maior visibilidade, e, dessa forma, um consequente incremento de 

visitantes. O presente trabalho visa contribuir com aspectos relativos às possibilidades que 

surgirão nesse sentido após o início de sua operação, e sua relação com o viés do Turismo 

Arquitetônico identificado nessa região. 

Dessa Forma, a seção seguinte à introdução irá abordar brevemente casos em áreas 

centrais de duas cidades internacionais (Zurique e Melbourne) que tiveram intervenções de 

sucesso em suas respectivas redes de transporte relacionadas à implantação e/ou à melhoria do 

sistema de trams – denominação equivalente na língua inglesa para o sistema de transporte do 

VLT – e o turismo. A seção 3 mostrará uma breve análise do VLT dentro da Operação Urbana 

Porto Maravilha, detalhando aspectos relacionados à suas características. Na seção 4 será 

abordada a possibilidade de um roteiro de Turismo Arquitetônico pela área central, e acordo 

com alguns museus e centros culturais identificados nas proximidades do traçado do VLT. Por 
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fim, as considerações finais confirmarão a importância do planejamento integrado em 

transportes, turismo e uso do solo, sugerindo a criação de novos roteiros e de uma tarifa especial 

para a utilização turística do VLT. 

 

APRENDENDO COM O EXEMPLO DE CIDADES PELO MUNDO 

 

O estudo de caso de Zurique, na Suíça 

Os distintos modos de transporte público coletivo encontrados em Zurique integram-se 

através de uma robusta rede – se comparada a outras cidades europeias de médio porte – de 

sistemas de bonde presente na área central (FITZROY e SMITH, 1994). Essa rede de trams 

também conecta-se com trens urbanos do centro para outras áreas da cidade e arredores, e como 

alimentadores desses sistemas ferroviários encontram-se as linhas de ônibus, entre veículos a 

diesel e linhas de trolleybus. (CERVERO, 1998) Para se chegar a tamanha eficiência de 

planejamento em transportes, o auxílio de progressivas políticas públicas pensadas a longo 

prazo para expandir a mobilidade na região foi fundamental. Assim, buscou-se 

progressivamente alcançar um dos mais eficientes sistemas de transporte público de superfície 

da Europa, ao expropriar um significativo espaço rodoviário para uso exclusivo dos transportes 

público-coletivos e dos não motorizados, paralelamente à implementação de numerosos 

incentivos ao uso desses modos. Exemplos ilustrativos desses incentivos são a melhoria na 

frequência, densidade e coordenação dos serviços intra e intermodais, bem como a 

disponibilização de bilhetes que permitem a transferência entre todos os modos e praticamente 

nenhum tempo de espera nas paradas (FITZROY e SMITH, 1994). Assim, o transporte público 

local tornou-se altamente qualificado e atrativo para estimular a população a usufruir 

frequentemente de seus serviços. 

Zurique mostra a real função da mobilidade que o transporte público pode proporcionar 

quando serviços de primeira linha são oferecidos, através do uso da tecnologia para o controle 

do tráfego com preferência para o transporte público, acompanhado de medidas de restrição do 

acesso de veículos particulares à área central, além da cobrança de valores caros para 

desestimular o estacionamento nas áreas comerciais. Também graças a opção por melhorar sua 

rede de transporte público tradicional, mantendo as tarifas baixas e priorizando sua eficiência, 

este torna-se mais rápido, conveniente e bem mais barato através dos bondes, trens urbanos e 

ônibus, do que optar pelo uso do automóvel particular (CERVERO, 1998). Nesse sentido, o 
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transporte público da cidade acaba por torna-se um atrativo turístico, ao proporcionar uma 

experiência de qualidade na vivência do destino pelo visitante. 

Os bondes rápidos e silenciosos, nos quais os passageiros não tem acesso aos 

motoristas – e muitos deles nem possuem condutores –, mapas e máquinas de 

compra de bilhetes autoexplicativas disponíveis em cada parada, perfazem 

atração tanto quanto necessidade para todo tipo de usuário do transporte 

público. Seu sucesso deve-se à habilidade de Zurique em absorver, relaxar e 

entreter seus turistas, tornando-os tão parte do cenário que não importa quão 

numerosos eles sejam: eles raramente oprimem o ambiente local. (OWEN, 

1989, p.272) 

 

O estudo de caso de Melbourne, na Austrália 

Melbourne apresenta um estudo de caso que se aproxima um pouco mais da realidade 

que a área central da cidade do Rio de Janeiro vivencia com as atuais intervenções urbanas em 

transportes e uso do solo, especialmente pela coincidência da intensificação desses 

investimentos estimulados pela realização de grandes eventos esportivos.  

De fato, as autoridades estenderam as linhas de bonde da área central mesmo 

durante o predominantemente período rodoviário do pós Segunda Guerra 

Mundial, em antecipação aos Jogos Olímpicos de 1956, e até hoje a cidade 

continua constantemente a buscar melhorar esse sistema de transporte 

(CERVERO, 1998, p.320). 

 

Aqui começam algumas diferenças: antes da realização desse megaevento esportivo, 

Melbourne já possuía uma centenária e mundialmente conhecida rede de “green-and-gold 

trams” que se tornou um ícone da cidade, pela integração e desenvolvimento que 

constantemente estimularam a dinamicidade da mobilidade local (CERVERO, 1998).  Nesse 

sentido, o turismo se apropria desse ícone como um “transporte-atrativo”, cuja utilização para 

o deslocamento, além de constituir-se em uma experiência vivencial em si, permite conhecer 

outros atrativos turísticos presentes ao longo de seus trilhos e localizados na área central da 

cidade. Isso através da City Circle Tram, uma linha de bonde cujos veículos possuem uma 

aparência antiga, algo vintage, porém extremamente preservada, com custo zero de tarifa e 

equipados com áudio informativo interno para seus usuários – turistas ou residentes – 

passearem pela área central e conhecerem melhor seus atrativos.  (KELLETT e HEDE, 2008) 

Na década de 1980 a área central demandava atenção, pois estava degradando-se e 

afastando investimentos. O Planejamento voltado ao resgate da região teve como forte pilar 

medidas de restrição dos carros que não tivessem como origem ou destino o Centro, bem como 

intervenções paisagísticas para tornar agradável a frente d’água nas proximidades do rio Yarra, 

grandes bulevares para pedestres, estações multimodais de trem e boas conexões de bondes para 
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o sul e suas praias (CERVERO, 1998). Assim, o pedestre – fosse ele um residente ou um turista 

– passa a ser respeitado e a ter espaço em um ambiente agradável na área central que lhe 

proporciona a mobilidade necessária para acessar eficientemente as atividades as quais se 

propõe, dentre elas atividades de lazer e entretenimento, comerciais, culturais e profissionais. 

 

O VLT NO RIO: OBJETIVOS MÚLTIPLOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE 

O projeto urbano Porto Maravilha, no qual se encontra inserido o sistema de transporte 

do Veículo Leve sobre Trilhos, traz algo do que se almeja para alcançar o conceito de “cidade 

compacta”, abordado por Richard Rogers em seu livro Cities for a Small Planet. Nele a ideia 

de uma “cidade densa e socialmente diversificada, onde as atividades econômicas e sociais se 

sobreponham e onde as comunidades sejam concentradas em torno das unidades de vizinhança” 

(ROGERS, 1997) é, de certa forma, trabalhada quando verificamos a variedade de 

funcionalidades que se pretende fazer presentes nessa área da cidade do Rio. Nesse sentido, 

está em andamento a valorização do Centro como local de moradia, com o esforço de resgate e 

incremento de áreas residenciais. Soma-se a esse viés funções comerciais, turísticas e culturais, 

entre outras. Amsler (2011) complementa, ao lembrar que nessa região há uma carência de 

novos espaços para o surgimento de outros centros de negócios, e que poder suprir essa 

disponibilidade aonde já existe um eixo principal da rede de transporte público da Região 

Metropolitana do Rio será relevante para o futuro da cidade. Além disso:  

“(...) museus, parques, restaurantes e a vida noturna local irão tirar proveito 

da rica herança histórica da cidade, bem como ajudar a tornar o Porto 

Maravilha um lugar atrativo tanto para turistas quanto para residentes.” 

(AMSLER, 2011) 

 

Toda a densidade planejada e que já está em andamento para essa área da região central 

do Rio necessitará de uma circulação de pessoas eficiente, que priorize o pedestre e seu 

deslocamento rápido e seguro entre curtas distâncias, com o VLT, e entre médias e longas 

distâncias, através da intermodalidade que esse novo sistema de transporte pretende 

proporcionar. Amsler (2011) lembra o contexto em que irá se inserir esse “bonde moderno”, ao 

situar também que a localização do empreendimento Porto Maravilha é relativamente próxima 

aos dois aeroportos da cidade, assim como à ponte Rio-Niterói, reforçando sua relevância 

logística. Além disso, ele também poderá funcionar como um agente integrador local, ao 

permear importantes PGVs de diversas naturezas, incluindo a turística. 

O Veículo Leve sobre Trilhos é definido por Bernardes e Mesquita (2015) como um 

modo de transporte público coletivo sobre trilhos que geralmente compartilha do espaço comum 
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reservado ao tráfego, podendo coexistir também com pedestres, áreas verdes e centros 

históricos sem grandes impactos aonde se insere. Alouche (2008) acrescenta que o VLT perfaz 

um exemplo de transporte seguro, considerado de média capacidade e que emite poucas 

vibrações e baixo nível de ruído, além de ser limpo e sustentável, por ser geralmente movido a 

eletricidade (caso do VLT Carioca). Dessa forma, é um modal que contribui para se alcançar 

uma mobilidade urbana sustentável e inclusiva, agregando uma imagem positiva à cidade.  

Segundo o site do VLT Carioca (2015), este novo sistema de transporte transitará 

através de 28Km de trilhos pelas áreas de intensa circulação de pessoas no Centro e Região 

Portuária. Quando em total operação, ele poderá funcionar como um indutor de melhorias na 

frequência da oferta de transporte público para a região, por pretender circular com um intervalo 

entre os veículos que poderá variar entre 3 a 15 minutos, conforme a linha e o horário do dia. 

A concessionária VLT Carioca informa que irá manter o funcionamento do serviço de 

transporte 24 horas por dia, todos os dias da semana. Porém, de madrugada, o VLT circulará de 

30 em 30 minutos (VLT CARIOCA, 2015). Isso representa um grande avanço em termos de 

mobilidade e acessibilidade de e para o Centro pelos cidadãos, uma vez que atualmente nenhum 

dos serviços de transportes de nenhum modo disponível a nível municipal funciona 

ininterruptamente. Essa perspectiva poderá estimular a revisão, pelas concessionárias de 

transporte dos demais modos, de suas respectivas operações, quando o VLT iniciar seu 

funcionamento da forma como se propõe. 

Com relação à tarifa, o Veículo Leve sobre Trilhos pretende operar integrado aos atuais 

sistemas de ônibus urbanos, BRTs, trens urbanos, metrô e barcas, através da utilização do 

Bilhete Único. O valor ainda está em processo de definição. A bilhetagem será feita de forma 

eletrônica e voluntária, porém a concessionária informa que haverá regularmente fiscais dentro 

dos veículos para garantir a cobrança da passagem (VLT CARIOCA, 2015). 

Outro aspecto interessante é o de que o VLT representa uma opção para reduzir os 

congestionamentos típicos do Centro, desestimulando o uso do transporte particular para 

acessá-lo. Isso porque é comum observar tanto os usuários de automóveis quanto os de ônibus 

normalmente permanecerem parados ou andando lentamente nas vias por longos períodos para 

percorrer distâncias muitas vezes caminháveis. Nesse sentido, Amsler (2011) menciona que o 

início do planejamento da Operação Porto Maravilha compreendeu espelhar o desejo da cidade 

de não querer mais áreas de estacionamento, e que o maior atributo da revitalização proposta 

no projeto é o de encorajar novos investimentos em opções viáveis de transporte público para 

a região. Assim, a opção do VLT interligando os PGVs do Centro e Região Portuária poderá 
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representar um fator de alívio com relação ao deslocamento rápido e eficiente das pessoas 

dentro dessa região, pela opção do transbordo e da prioridade de passagem nas vias por onde 

circulará. Para se inserir nesse contexto, o VLT vai dispor de um código próprio de sinalização 

luminosa, ao mesmo tempo em que respeitará tanto a sinalização viária quanto a específica para 

o seu sistema (ambas funcionarão coordenadas), além de acatar normas e estratégias acordadas 

entre a Concessionária do VLT Carioca e a CET-Rio. (VLT CARIOCA, 2015). 

Por constituir-se em uma forma diferente para o carioca de transitar, distinta de tudo o 

que os frequentadores das últimas décadas do século passado estão acostumados a ver no Centro 

da cidade, uma das propostas da concessionária do novo sistema de transporte para se alcançar 

qualidade e gradual adaptabilidade por parte da população é a de disponibilizar colaboradores 

treinados para orientação nas estações e paradas do sistema. Além disso, os veículos terão 

ambiente climatizado, sistema de alto-falante, câmeras de vigilância e paradas com painéis 

informativos sobre tempo e destino (VLT CARIOCA, 2015). Ainda assim, como o sistema 

ainda não está em operação, a real aceitabilidade pelos frequentadores da área central só será 

efetivamente constatada após passado um tempo de funcionamento do VLT. 

No contexto do Porto Maravilha, o Veículo Leve sobre Trilhos almeja tornar o 

deslocamento entre curtas distâncias uma agradável e sustentável alternativa para o pedestre e 

para os usuários de transporte público, podendo trazer novas possibilidades de função do 

sistema, como a de dar visibilidade a lugares e edificações na área central antes não tão 

procurados. Tudo isso em paralelo ao foco na valorização dos espaços públicos e na 

organização do trânsito local, através da criação de bulevares, da racionalização das linhas de 

ônibus que atravessam a região e do novo sistema viário – que substitui o conjunto Avenida 

Rodrigues Alves e Elevado da Perimetral pela via Binário do Porto e pelo túnel Rio450. 

 

POSSIBILIDADES AO LONGO DO TRAÇADO DO VLT: UM ROTEIRO DE TURISMO 

ARQUITETÔNICO 

 

O roteiro aqui sugerido perfaz um instrumento de orientação pela área central do Rio de 

Janeiro com foco no Turismo Arquitetônico, através da utilização do Veículo Leve sobre 

Trilhos como facilitador do deslocamento de turistas e residentes entre alguns PGVs turísticos 

existentes ao longo de seu traçado. Poderá servir aos interessados em se utilizar desse novo 

sistema de transporte, de modo a conhecer especificamente museus e centros culturais que 

chamam a atenção de quem passa por eles não somente por suas fachadas históricas, mas 
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especialmente por possuírem uma arquitetura diferenciada. Isso demonstra que essas 

edificações presentes no espaço urbano vão muito além de somente o acervo que abrigam 

internamente. 

Não há um início, meio ou fim para o roteiro, uma vez que se pode inicia-lo de onde a 

pessoa estiver na área central, dependendo somente de ela estar nas proximidades de um ponto 

de parada ao longo do traçado do VLT. 

A utilização desse meio de transporte para conhecer um pouco desses atrativos na área 

central poderá possibilitar o acesso de um número maior de pessoas tanto a locais já bastante 

conhecidos, quanto a museus e centros culturais igualmente interessantes, mas com menor 

visibilidade até o início da operação do VLT, devido à sua localização. Assim, a mobilidade 

entre esses PGVs turísticos poderá se tornar mais eficiente, especialmente para quem possui 

pouco tempo para realizar tal propósito. A figura 1 mostra o traçado do VLT com alguns pontos 

de parada destacados em cores diferentes, aonde os museus e centros culturais selecionados 

pelo presente roteiro se encontram nas proximidades. 

 

Figura 1 – Mapa do VLT com alguns pontos de parada destacados em cores diferentes, mostrando aonde descer 

do veículo para ir a museus e centros culturais na área central ao longo das proximidades de seu traçado 

Fonte: adaptado do site Porto Maravilha (2015) 
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Parada do VLT " Santos Dumont” 

 

Museu Histórico Nacional: Endereço: Praça Mal. Âncora, s/n – Centro. 

O complexo arquitetônico que abriga o Museu Histórico Nacional (MHN) tem origem na 

Fortaleza de Santiago, de 1663, à qual se juntaram, posteriormente, a Prisão do Calabouço, a 

Casa do Trem e o Arsenal de Armas. Em 1920, toda a área conhecida como Ponta do Calabouço 

foi aterrada e aquelas edificações foram reformadas para receber a Exposição Internacional do 

Centenário da Independência, em 1922, quando o Palácio das Grandes Indústrias foi aberto ao 

público. O Palácio também abrigava o MHN e, com o fim da exposição, este foi gradativamente 

ocupando todo o conjunto arquitetônico, sendo hoje o maior museu brasileiro de História, com 

um acervo que reúne mais de 350 mil itens. (GUIA CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO 

DO RIO DE JANEIRO, 2015) 

Parada do VLT " Antônio Carlos” 

 

MAM – Museu de Arte Moderna: Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 – Centro. 

Muitos pensam que o projeto desta instituição cultural é de Oscar Niemeyer, mas quem projetou 

o Museu de Arte Moderna foi o arquiteto Affonso Eduardo Reidy. Na gigantesca edificação, os 

três amplos andares abrigam exposições tanto permanentes quanto temporárias. Situa-se em 

meio aos esplêndidos jardins projetados pelo paisagista Roberto Burle Max. Ele é, por si só, 

uma grandiosa obra de arte, que merece ser apreciada sob todos seus ângulos. (GUIA 

CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 2015) 

 

Parada do VLT " Cinelândia” 

 

Museu Nacional de Belas Artes: Endereço: Avenida Rio Branco, 199 – Centro.  

Situado em um magnífico prédio inaugurado em 1908 para sediar a Escola Nacional de Belas 

Artes (ENBA), o Museu — a partir de sua criação em 1937 — compartilhou com a Escola o 

amplo espaço e, só a partir de 2003, passou a ocupar integralmente o imóvel. (GUIA 

CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 2015) 

 

Centro Cultural Justiça Federal: Endereço: Avenida Rio Branco, 241 – Centro. 

Sua construção teve início em 1905, como parte integrante do projeto de reformulação da cidade 

do Rio de Janeiro, então Capital Federal, na gestão do Prefeito Pereira Passos. Destinado 

inicialmente a abrigar a Mitra Arquiepiscopal, o prédio foi adquirido para a instalação do 
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Supremo Tribunal Federal e teve sua inauguração solene em 3 de abril de 1909. Projetado pelo 

arquiteto Adolpho Morales de Los Rios, o edifício é um dos mais importantes testemunhos da 

arquitetura eclética na cidade. (CENTRO CULTURAL JUSTIÇA FEDERAL, 2014) 

 

Parada do VLT " Carioca” 

 

MAAS – Museu Arquidiocesano de Arte Sacra: Endereço: Avenida República do Chile, 245 

(subsolo) – Centro. 

A tarefa de dar corpo às ideias que o Cardeal Câmara tinha concebido sobre a Catedral, foi 

confiada ao arquiteto Edgar Fonseca. A Catedral Metropolitana, de estilo tão diferente de todas 

as igrejas construídas conforme os padrões convencionais, encontrou inspiração na pirâmide 

que os Maias construíram na Península de Yucatan, no México. (CATEDRAL 

METROPOLITANA DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO DE JANEIRO, 2016) 

 

Paradas do VLT " Rio Branco / Sete de Setembro” 

 

Museu do Negro: Endereço: Praça Monte Castelo, nº 25 – Centro. 

O Museu do Negro está instalado na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos 

Homens Pretos, patrimônio tombado pelo IPHAN, em 1938. Com sua construção iniciada no 

ano de 1700, levou 25 anos para ser terminada. Germain Bazin, autor de arquitetura religiosa 

Barroca no Brasil, descreve a igreja como um edifício interessante em razão de seu plano muito 

alongado, com a capela-mor profunda e corredor em apenas um lado. O destaque fica por conta 

do renque de sobrados comerciais inserido no corpo da construção religiosa - único exemplar 

da cidade, segundo a prefeitura do Rio. (MUSEUS DO RIO, 2016) 

 

Parada do VLT “Praça XV” 

 

Centro Cultural Paço Imperial: Endereço: Praça XV de Novembro, 48 – Centro. 

Inaugurado em 1985, o Centro Cultural tem como principal patrimônio o prédio do Paço 

Imperial, construído em 1743 e que, ao longo dos anos, sofreu várias modificações para atender 

às diversas demandas de sua ocupação. O sobrado com as molduras das janelas em cantaria foi 

cenário de eventos marcantes da nossa História, como o Dia do Fico e a assinatura da Lei Áurea. 

(GUIA CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 2015) 

 

Museu Naval: Endereço: Rua Dom Manuel, 15 – Centro. 
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Funcionando desde 1972 em um prédio centenário, o Museu faz parte do Complexo Cultural 

da Marinha, que engloba, além dele, a Ilha Fiscal e o Espaço Cultural da Marinha. Todos estão 

sob a responsabilidade da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha 

(DPHDM), que preserva, expõe e divulga os acervos históricos, culturais e artísticos da Marinha 

no Brasil. (GUIA CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 2015) 

 

Espaço Cultural da Marinha e Ilha Fiscal: Endereço: Avenida Alfred Agache, s/n – Centro. 

Inaugurado em janeiro de 1996, o Espaço Cultural da Marinha (ECM) tem vários navios-

museus em sua área externa. A bordo da Escuna Nogueira da Gama, os visitantes seguem 

diretamente para a Ilha Fiscal, onde D. Pedro II mandou construir uma incrível edificação em 

estilo gótico-provençal. Foi lá que aconteceu o famoso Último Baile do Império, dias antes da 

Proclamação da República. (GUIA CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE 

JANEIRO, 2015) 

 

Parada do VLT “Praça Tiradentes” 

 

Centro Cultural Casa do Choro: Endereço: Rua da Carioca, 38 – Centro. 

Em abril de 2015 houve a inauguração, em um casarão na Rua da Carioca, deste espaço cultural 

cuja proposta é ser um centro cultural com especial foco no choro. Dirigida pelo Instituto Casa 

do Choro, tem a missão de promover atividades para formação de plateia e de músicos 

profissionais, bem como preservar e divulgar o precioso acervo que registra a memória de 

séculos de música. (GUIA CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 

2015) 

 

Parada do VLT “Candelária” 

 

Centro Cultural Casa França-Brasil: Rua Visconde de Itaboraí, 78 – Centro. 

A bela edificação em estilo neoclássico, uma das primeiras projetadas pelo arquiteto da Missão 

Artística Francesa Grandjean de Montigny, foi inaugurada em maio de 1820 por D. João VI 

como a Praça de Comércio do Rio de Janeiro. Quatro anos depois, D. Pedro I transformou o 

imóvel em Alfândega, assim permanecendo até 1944. Desde então, foi usada para várias outras 

instituições e funções, até a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro conseguir 

recursos brasileiros e franceses para restaurar o significativo patrimônio histórico e criar no 

local um centro cultural, inaugurado em 1990 como Casa França-Brasil. (GUIA CULTURAL 

DO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 2015) 
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Centro Cultural Correios: Rua Visconde de Itaboraí, 20 – Centro. 

O maravilhoso patrimônio arquitetônico possui três pavimentos e ainda preserva suas 

características originais, tanto na fachada quanto internamente, onde se destaca o antigo 

elevador, ainda em pleno funcionamento. (MUSEUS DO RIO, 2016) 

 

CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil: Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro. 

Desde sua inauguração, em 1906, o prédio abrigou instituições ligadas aos negócios e foi sede 

do Banco do Brasil da década de 1920 até 1960, quando cedeu lugar a uma agência do próprio 

banco. No final da década de 1980, houve a decisão de preservá-lo e transformá-lo em um 

centro cultural, que foi inaugurado em outubro de 1989. O centenário prédio de arquitetura 

neoclássica ainda preserva muitos ornamentos, imponentes colunas, acabamentos em mármore, 

peças originais nos elevadores e outros detalhes, além de uma incrível cúpula que impressiona 

pela sua hipnotizante beleza. (GUIA CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE 

JANEIRO, 2015) 

 

Parada do VLT “Saara” 

 

Museu e Centro Cultural da Casa da Moeda: Endereço: Praça da República, 26 – Centro. 

O antigo casarão, que abrigou a primeira sede do Museu Real (atual Museu Nacional) no século 

XIX e, posteriormente, do Arquivo Nacional, foi transferido à Casa da Moeda em 1986. Por 

dez anos o imóvel abrigou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que ali instalou o 

Departamento Geral de Arquivo e Documentação Histórica e o Museu da Justiça. O prédio 

ficou sem uso de 1998 até o ano de 2009, quando foram iniciadas as obras de restauro. 

(MUSEUS DO RIO, 2016) 

 

Parada do VLT “Itamaraty” 

 

Museu Histórico e Diplomático – Palácio Itamaraty: Endereço: Avenida Marechal Floriano, 

196 – Centro. 

Situado no interior do belo Palácio Itamaraty, reúne um precioso acervo referente à história 

diplomática do Brasil. Construção oitocentista, o Palácio do Itamaraty já foi residência do 

Conde de Itamaraty (até 1889), palácio presidencial (até 1897) e sede do Ministério das 

Relações Exteriores (até 1970). O Museu foi fundado em 1955 e funcionou em várias salas, até 



    

159 
 

sua reorganização ocupar grande parte do Palácio. (GUIA CULTURAL DO CENTRO 

HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 2015) 

 

Centro Cultural Light: Endereço: Avenida Marechal Floriano, 168 – Centro. 

Situado na própria sede da Light, foi fundado em 1994, sendo pioneiro em oferecer ao público 

atividades culturais gratuitas na região da Zona Portuária. O amplo espaço vem oferecendo uma 

programação intensa que abrange espetáculos teatrais, shows musicais, exposições permanentes 

e temporárias, assim como um precioso acervo de fotos e documentos que preservam a história 

da companhia e da cidade do Rio de Janeiro, além do Museu Light da Energia, inaugurado em 

2012. (GUIA CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 2015) 

 

Parada VLT “Dos Museus” 

 

Museu do Amanhã: Endereço: Avenida Rodrigues Alves, 1 (Praça Mauá) – Centro. 

O audacioso projeto arquitetônico está ancorado no Pier Mauá, e foi projetado pelo arquiteto 

espanhol Santiago Calatrava. A construção é um grande exemplo de sustentabilidade, com uso 

de materiais reciclados de alta durabilidade, a captação de água da Baía de Guanabara para 

reutilização de várias formas, um sistema na cobertura com placas solares para gerar energia 

elétrica, entre outros itens de baixo impacto para o meio ambiente. (GUIA CULTURAL DO 

CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 2015) 

 

MAR – Museu de Arte do Rio: Endereço: Praça Mauá, 5 – Centro. 

É constituído de dois grandes prédios em diferentes estilos que são interligados, resultando em 

uma admirável concepção arquitetônica. No prédio eclético fica o Pavilhão de Exposições que 

abriga oito amplas salas, dedicadas às mostras de curta e longa duração. Ao seu lado, em uma 

edificação moderna, está instalada a Escola do Olhar, onde são realizados vários cursos e 

atividades com foco na formação educacional. (GUIA CULTURAL DO CENTRO 

HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 2015) 

 

Parada do VLT “José Bonifácio” 

 

Centro Cultural José Bonifácio: Endereço: Rua Pedro Ernesto, 80 (Gamboa) – Centro. 

O edifício, em estilo renascentista, foi construído em 1877 e, a pedido de D. Pedro II, foi ali 

inaugurada a Escola José Bonifácio – primeira escola pública do Brasil, que funcionou no local 

até 1966. Após um período desocupado, passou a ser uma biblioteca regional especializada na 
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temática africana e se transformou em um centro de referência sobre a história e a cultura negra, 

com a criação do Centro Cultural José Bonifácio. (GUIA CULTURAL DO CENTRO 

HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO, 2015) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim como ocorreu em áreas centrais de outras metrópoles com grande destaque pelo 

mundo, o Centro do Rio de Janeiro sofreu, ao longo dos séculos, processos de altos e baixos 

em atenção e investimentos, bem como momentos de grande ocupação populacional e vazios 

demográficos. Nada mais justo que, da mesma forma como ocorreu nessas grandes áreas 

urbanas pelo mundo, sua área central fosse alvo na atualidade de um grande processo de 

recuperação e revitalização urbanística, dada sua importância sob diversos aspectos no contexto 

da cidade e arredores. 

Os estudos de caso internacionais expostos no presente trabalho e a análise do VLT 

Carioca, guardadas as respectivas realidades em que se inserem, reforçam a importância de se 

investir em uma rede integrada de transporte público. Essa rede deve funcionar para promover 

mobilidade urbana sustentável aos cidadãos e visitantes, ao mesmo tempo em que se privilegia 

a escala humana nos deslocamentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas em geral. 

Assim, criam-se meios para a cidade do Rio começar a se afastar da cultura quase que 

exclusivamente baseada no automóvel, tão característica também das demais cidades 

brasileiras.   

A atenção que as áreas centrais demandam, pela densidade, história e cultura que 

usualmente abrigam, as torna especiais demais para serem negligenciadas. Muito desse denso 

contexto pode ser observado pelo aspecto visual contido em cada fachada das edificações ali 

presentes. Nesse sentido, foi mostrado que os sistemas de bondes – modernos ou modernizados 

– podem funcionar não só como agentes integradores do espaço urbano, mas também como 

promotores de outras possibilidades de seu uso e preservação. Assim, a operação do VLT 

Carioca pode ir muito além da melhoria na mobilidade e acessibilidade regional, estimulando 

também a maior visibilidade de atrativos turísticos locais, bem como qualidade na experiência 

dos frequentadores do Centro e Região Portuária. 

Para se alcançar a eficiência na mobilidade entre os PGVs de natureza turística de uma 

forma geral, o presente trabalho sugere que as autoridades responsáveis criem um bilhete com 

uma tarifa especial para ser utilizado durante um dia inteiro, aonde as pessoas poderiam entrar 

e sair do VLT diversas vezes ao longo do período estabelecido para conhecer os museus e 
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centros culturais aqui destacados. A renda arrecadada com a venda desse bilhete especial 

poderia ser destinada a auxiliar na manutenção de suas fachadas. 

Outra sugestão para trabalhos futuros é a de se desenvolver diferentes roteiros turísticos 

especializados em algum outro tipo de segmento pela área central, também utilizando o 

caminho dos trilhos do VLT como guia. Um exemplo seria a exploração de possibilidades com 

relação ao Turismo Gastronômico. 

O VLT funcionará, assim, como um agente integrador na área central da cidade do Rio 

de Janeiro. Se operar da forma como se propõe, há grandes possibilidades desse novo sistema 

de transporte trazer qualidade no deslocamento de seus frequentadores, possibilitando um 

melhor usufruto da mesma. 
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RESUMO: O artigo traz à luz o estudo de caso do Grande Hotel Canela e do Castelinho do 

Caracol, tendo como pano de fundo uma análise teórico-conceitual de hospitalidade e sua 

relação com hotelaria e turismo, resgatando também a história familiar dos fundadores. Em 

seguida, discute a importância desses empreendimentos como instrumentos de preservação de 

patrimônio cultural e histórico da cidade de Canela e da Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande 

do Sul (Brasil). 

PALAVRAS-CHAVE: Castelinho do Caracol, Grande Hotel Canela, Hospitalidade, 

Patrimônio Cultural, Turismo. 

ABSTRACT: The article sheds light on a case study of the Grande Hotel Canela and Castelinho 

do Caracol, based upon a backdrop of a theoretical and conceptual analysis of hospitality and 

its relation to the lodging industry and tourism, also tracking the familiar history of their 

founding members. The article discusses their importance as a means of preserving the cultural 

and historical heritage of the city of Canela and the Serra Gaúcha, in the state of Rio Grande do 

Sul (Brazil). 

KEY-WORDS: Castelinho do Caracol, Grande Hotel Canela, Hospitality, Cultural Heritage, 

Tourism. 
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A história de um povo, assim como a de cada cidadão, constrói-se a partir dos seus 

antepassados; é natural no ser humano a busca de suas raízes. (José Vellinho Pinto)4 

INTRODUÇÃO 

A noção de hospitalidade remete ao ato de acolher, e o hospitaleiro ostenta qualidades 

de boa acolhida e receptividade, tratamento afável e gentileza. O ato de hospedar o outro, 

agregá-lo a uma sociedade que difere da sua de origem, surgiu antes mesmo do aparecimento 

do turismo. Houve um tempo quando hospitalidade remetia à hospedagem gratuita oferecida 

aos viajantes. Hoje, sua definição sofreu mudanças em decorrência do capitalismo, da 

globalização e inovação tecnológica, entre outros motivos. O que era uma forma espontânea e 

gratuita de acolhimento vem se tornando um meio de geração de receita e lucro, uma atividade 

econômica, que transcendeu os limites físicos de hotéis, restaurantes, lojas ou estabelecimentos 

comerciais. O termo hospitalidade refere-se à qualidade de um indivíduo ou local de ser 

hospitaleiro, ao ato de hospedar, considerando-se sempre o ponto de vista do visitante. Todavia, 

é certo que a hospitalidade não consiste apenas em receber o outro. Os atos de hospedar e de 

ser hospitaleiro são muito mais complexos do que simplesmente acolher pessoas, pois 

abrangem a aproximação de culturas, costumes e indivíduos distintos, permitindo uma troca 

contínua de experiências valorizadas por componentes de natureza pessoal, coletiva, histórica, 

sociocultural, por exemplo.   

 De início, o artigo discorre sobre alguns conceitos de hospitalidade e faz uma breve 

análise da interdisciplinaridade inevitável entre hospitalidade, hotelaria e turismo.  Estabelecida 

a correlação entre os termos do trinômio, a intenção primordial é demonstrar como a hotelaria 

pode ser instrumento de preservação de patrimônio histórico, cultural e turístico. Nesse ponto, 

são explicitados os tipos de patrimônio cultural, conforme o objeto de preservação em causa 

(patrimônio artístico histórico, cultural, material e imaterial). Antes de concluírem, as autoras 

apresentam o caso do centenário Grande Hotel Canela, na Serra Gaúcha, administrado ainda 

pela família dos seus fundadores (a mesma que também fundou o município), para ilustrar o 

objetivo de descrever sua relação com hospitalidade (considerada a complexidade do termo), 

turismo e preservação de patrimônio histórico-cultural. Complementarmente, as autoras 

                                                           
4 Prefeito municipal de Canela, Rio Grande do Sul. In: Oliveira, Pedro; Barroso, Vera Lucia Maciel (org). Raízes 

de Canela. Porto Alegre: EST, 2003. 



    

165 
 

enriquecem o estudo pela inclusão de outro patrimônio familiar, turístico e histórico-cultural – 

o Castelinho do Caracol, também administrado por descendentes dos Corrêa. 

1. HOSPITALIDADE: CONCEITOS E TIPOLOGIAS 

A hospitalidade, ou melhor, o ato de hospedar, acolher o outro, agregá-lo a uma 

sociedade, tem raízes no Império Romano. Relatos como o de Jones e Lockwood (2004, p.225 

apud CAMPOS, 2008) falam do seu surgimento nos seguintes termos: 

Em Roma foi desenvolvida uma série de operações de hospitalidade 

relacionadas com o ato de comer, beber e acomodar. As poucas pessoas que 

tinham condições de viajar, ou viajavam, como o rei, hospedavam-se em 

castelos mais próximos à custa da nobreza local. Os mosteiros, as abadias e as 

propriedades privadas eram utilizados para alojar a pequena quantidade de 

viajantes. 

A seu turno, Grinover (2002, p.26 apud CAMPOS, 2008) também trata das raízes 

históricas da hospitalidade, como se vê no fragmento abaixo: 

Vale assinalar que a palavra hospitalidade tal como ela é usada hoje teria 

aparecido pela primeira vez na Europa, provavelmente no início do séc. XIII, 

calcada na palavra latina hospitalis. Ela designava a hospedagem gratuita e a 

atitude caridosa oferecidas aos indigentes e aos viajantes acolhidos nos 

conventos, hospícios e hospitais. 

Ao longo da história, a hospitalidade foi sendo caracterizada como o ato de bem acolher 

o estranho, fosse quem fosse, mediante a concessão de abrigo, segurança e a possibilidade de 

restaurar as energias, em geral, pela oferta de alimento e de espaço para descanso. Para Gotman 

(2001, p. 493) “a hospitalidade é um processo de agregação do outro à comunidade e a 

inospitalidade é o processo inverso.” Este processo encontra referência nas sociedades 

contemporâneas. 

Diz-se que a hospitalidade era uma prática apreciada, pois dela dependiam as relações 

firmadas entre os diversos grupos de diferentes regiões. Estas relações, por sua vez, 

engendravam inúmeros níveis de cumplicidade e dependência, inclusive em termos materiais, 

uma vez que os viajantes eram comumente “os portadores de produtos necessários para a 

sobrevivência das pessoas residentes” nas várias aldeias e povoados. Uma postura hospitaleira 

traduzia-se na constituição de um código informal de comportamento. Nesse código, mais do 

que educação e amabilidade, estariam as obrigações implícitas de acolher, proteger, entreter e 
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alimentar, como uma conduta sagrada e uma obrigação moral e ética (SPOLON, 2011). É certo 

também que a hospitalidade não consiste apenas em receber o outro. Os atos de hospedar e de 

ser hospitaleiro são muito mais complexos do que simplesmente o de receber o visitante: 

consiste na união, ou melhor, na aproximação de culturas, costumes e pessoas diferentes. Trata-

se de uma relação de troca de valores entre o visitado e o visitante (CAMPOS, 2008). Nos 

estudos sobre a hospitalidade desenvolvidos no Reino Unido e representados no Brasil pela 

obra de Lashley e Morrison (2003 apud BEZERRA, 2007), existem algumas definições que se 

tomam aqui como referência: 

O entendimento mais amplo a respeito da hospitalidade sugere, em primeiro 

lugar, que esta é, fundamentalmente, o relacionamento construído entre 

anfitrião e hóspede. Para ser eficaz, é preciso que o hóspede sinta que o 

anfitrião está sendo hospitaleiro por sentimentos de generosidade, pelo desejo 

de agradar e por ver a ele, hóspede, enquanto indivíduo.  

De acordo com Camargo (2004 apud SILVA, 2011) é importante considerar a 

hospitalidade como ato humano - exercido em contexto doméstico, público ou profissional – de 

recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu entorno. 

Ao analisar a hospitalidade em seu domínio doméstico, público e comercial, verifica-se que a 

hospitalidade doméstica é o tipo mais original de hospitalidade, já que, historicamente, é 

caracterizada pelo ato de receber bem em casa. Entende-se como hospitalidade pública a 

característica que a cidade desenvolve ou deve desenvolver enquanto um espaço de passagem 

ou transição.  

Nesse contexto, destacam-se os aparatos que as cidades possuem para possibilitar 

melhor qualidade de vida aos seus moradores, e que também possibilitam um acolhimento mais 

completo e afetuoso aos turistas ou aos que estão de passagem pela localidade. Dentre estes 

aparatos destaca-se a forma cortês com que a comunidade deve receber e orientar os turistas, a 

sinalização turística, os serviços de receptivo (que, muitas vezes, representam o primeiro 

contato dos turistas com a comunidade), os centros de informações turísticas, aeroportos, 

rodoviárias, hospitais, praças públicas, dentre outros locais que possibilitem uma experiência 

mais amável e segura ao visitante, enquanto ele estiver em trânsito (SILVA, 2011). No contexto 

comercial, a hospitalidade é analisada enquanto ramo do turismo e da hotelaria. Do ponto de 

vista da escola americana, que discute o acolhimento baseado em trocas monetárias, a 

hospitalidade comercial visa satisfazer e fidelizar sua clientela (LASHLEY; MORRISON, 2004 

apud ROSA, 2011).  
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2. HOSPITALIDADE, HOTELARIA E TURISMO 

Sem intuito de “compartimentar” os termos do título desta seção, mas por questões de 

método, tentar-se-á entender o escopo de cada um. A hotelaria pode ser vista como uma 

complexa atividade que envolve receber, hospedar, alimentar e entreter pessoas que estão fora 

de sua residência habitual. Daí, sua relação com o turismo, pois depende de pessoas que viajam, 

que se deslocam. Por receber contribuições de diversas áreas, o turismo também tem definições 

bem variadas. Alguns o definem como ciência e arte, outros como atividade comercial, como 

fluxo de pessoas, ou ainda como fenômeno social.  

Para Wada (2003 apud BEZERRA, 2007), turismo e hospitalidade não são antagônicos, 

mas complementares. É justamente na sua interseção que um e outro e beneficiam mutuamente. 

O turismo pode combater a sazonalidade da rede hoteleira, movimentar todos os setores que se 

beneficiam com o aumento do fluxo de viajantes, além de potencializar o produto turístico pela 

inclusão social e o acesso à informação. O turismo permite, diante de boas práticas, geração de 

renda, emprego e divisas, oferta de diversões, conhecimento e acesso à cidadania sem distinção 

de público. Do contrário, o desenvolvimento tradicional de um destino pode levar ao 

esgotamento dos recursos naturais, à descaracterização do patrimônio cultural e à 

desestruturação da rede social. (CARVALHO, 2014). 

3. PATRIMÔNIO CULTURAL 

A compreensão sobre o que deve ser considerado patrimônio foi sendo expandida 

progressivamente. Antes, limitava-se às construções oficiais ou históricas, igrejas, palácios e a 

objetos de alto valor artístico ou histórico. Com o tempo, essa herança cultural passou a incluir 

imóveis particulares e objetos populares, acrescentando-se, posteriormente, os próprios espaços 

urbanos e ambientes naturais relevantes do ponto de vista paisagístico, histórico, arqueológico 

ou cultural. Finalmente, as tendências contemporâneas passaram a abranger a noção de 

patrimônio imaterial, ou seja, o imaginário, os saberes e fazeres – técnicas e práticas – dos quais 

o homem se utiliza para estruturar o espaço mental e material de sua sociedade (UZEDA, 2009). 
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a. Patrimônio Histórico e Artístico5 

Entende-se por patrimônio histórico e artístico o conjunto de bens móveis ou imóveis, 

muitas vezes tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Esse patrimônio é composto pela arquitetura, objetos e monumentos de inegável valor histórico 

ou artístico, que devam ser conservados como testemunhas da história passada ou presente. De 

acordo com o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, patrimônio histórico é (UZEDA, 

2009): 

O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 

seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis do 

Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico (...). 

A materialidade que constitui esses bens não pode significar ausência de sensibilidade. 

O objeto oculta memórias capazes de desencadear sentimentos e sensações, que afloram a partir 

de referências individuais ou coletivas. A memória afetiva é ativada pela presença de objetos 

de valor sentimental, cuja perda compromete o processo de recuperação da memória e de 

reafirmação da identidade. Do mesmo modo, a memória histórica se ampara na materialidade 

dos objetos, que servem como testemunho tangível da narrativa relativa a fatos e personagens. 

O patrimônio artístico, por sua vez, representa o capital criativo, deixando explícitas a ideologia 

e a inclinação estética de grupos e sociedades. Proteger os testemunhos materiais da passagem 

do ser humano pela vida não ajuda somente à compreensão de sua história, cultura e valores, 

mas, principalmente, colabora para a percepção da sociedade como um todo e das 

possibilidades de suas futuras trajetórias (UZEDA, 2009) 

b. Patrimônio Material e Imaterial6 

 A partir das definições e características acima, pode-se nomear o patrimônio em material 

e imaterial. O primeiro, é definido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

                                                           

5 Alguns exemplos de patrimônio histórico e artístico brasileiros são a Cidade Histórica de Ouro Preto (MG), 

Centro Histórico de Olinda (PE), Estação da Luz (SP) e monumento do Cristo Redentor (RJ). 

6 Exemplos de (i) patrimônio material brasileiro: Palácio de Cristal (Petrópolis – RJ), Forte de Copacabana (RJ) e 

Sítios Arqueológicos de Iguaba Grande (RJ); (ii) patrimônio imaterial: Folia de Reis (Valença – RJ), Carnaval de 

Salvador (BA) e Quilombos da Planície Goitacá (Campos dos Goytacazes – RJ). 
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(IPHAN) como conjunto de bens culturais podendo ser móveis (acervos museológicos e 

documentais, etc) ou imóveis (sítios arqueológicos, paisagísticos, monumentos arquitetônicos, 

etc). O patrimônio material pode ser visto com base em valores históricos, estéticos, científicos 

e sociais, compreendendo desde os mais simples objetos até peças raras, espécies botânicas, 

fósseis, obras de arte etc. Estes representam uma rica reserva de memória cultural, podendo 

ficar sob a guarda de instituições como museus, bibliotecas e galerias (UZEDA, 2009). Já o 

patrimônio imaterial se refere ao conjunto de tradições de uma comunidade, que foram 

repassadas por ancestrais e que serão transmitidas aos descendentes. Intangível que é, abrange 

manifestações do imaginário, dos saberes e fazeres resultantes da visão de mundo desenvolvida 

com base no processo histórico de cada sociedade e que determinam sua identidade. A 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), define 

patrimônio cultural imaterial, como (UZEDA, 2009):  

As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas (...) que as 

comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 

parte integrante de seu patrimônio cultural. 

4. TURISMO, HOSPITALIDADE E PATRIMÔNIO CULTURAL – ESTUDO DE 

CASO: O GRANDE HOTEL CANELA E O CASTELINHO DO CARACOL 

(RS) 

Não se trata meramente de uma história familiar. Ou da apresentação da história da 

fundação do município de Canela e do hotel mais longevo sob a administração da mesma 

família. A cidade de Canela, emancipada politicamente há 72 anos e, mesmo antes, quando da 

chegada dos seus primeiros moradores, viveu diferentes ciclos de desenvolvimento, todos eles 

contribuintes para a sua vocação para o turismo – pela preservação da natureza, pelas 

características da população, que inclui diferentes etnias, pela contínua participação 

comunitária nas atividades culturais. Este estudo tem a pretensão singela de demonstrar a 

factibilidade inequívoca de conciliação do trinômio que nomeia este capítulo e norteia nossa 

pesquisa. Senão, vejamos.  

A ferrovia construída por João Corrêa Ferreira da Silva (1863-1928) deu início às primeiras 

manifestações turísticas na cidade de Canela (Rio Grande do Sul), e, entre estas, a chegada dos 

viajantes, que se deslocavam até a Serra em busca de “ar puro” e tranquilidade. No final da 

década de 1920, a cidade sediava diversos estabelecimentos, incluindo hospedarias. João 
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Corrêa e sua família decidiram transformar sua casa, que já recebia muitos convidados, em um 

hotel. O Grande Hotel Canela, desde então, ocupa um espaço fundamental na história do 

município de Canela, como um dos baluartes do desenvolvimento da vocação para o turismo 

que move a região. Em 2016, este patrimônio completa 100 anos de existência. 

Em 1882, o gaúcho João Corrêa teve a oportunidade de conhecer o “Campestre Canella”7, 

na parte alta da Serra Gaúcha, na atual Região das Hortênsias. A região era relativamente 

inóspita, mas a visão de Corrêa, ao chegar às terras foi a de um empreendedor. Impactado com 

a beleza do lugar, João Corrêa de imediato começou a estudar as possibilidades de levar o 

progresso até lá. E o progresso sonhado por esse ferreiro, que se apaixonara pela construção das 

estradas de ferro, chegaria a Canela graças ao ambicioso projeto de um trem. Ele havia 

trabalhado por muito tempo na Viação Férrea do Rio Grande do Sul e almejava desbravar a 

Serra Gaúcha para levar a ferro e fogo o progresso até o seu topo, ultrapassando quantas 

montanhas fossem necessárias. Compraria a terra que conheceu aos 19 anos e nela construiria 

sua residência, fundaria uma vila, uma estação férrea, e transportaria o progresso e o 

crescimento a um futuro município. Assim foi feito.8 

Com o trem, Canela começou a receber uma de suas primeiras manifestações turísticas: os 

viajantes. Residentes da capital recebiam de seus médicos de família a indicação para subirem 

a serra em busca de ar puro e descanso. Muitos dos veranistas9, como eram chamados, 

compravam lotes e permaneciam definitivamente. 

No final dos anos 20, Canela encontrava-se repleta de estabelecimentos comerciais e 

pequenas indústrias. O aumento da população e do desenvolvimento provocou o surgimento de 

pensões e pequenos hotéis para acomodar viajantes, comerciantes e os turistas, cada vez mais 

numerosos.  

                                                           
7
 O lugar era um largo campestre (campo entre matas), nas imediações da Estrada Serrana, a noroeste de São 

Francisco de Paula de Cima da Serra. Foi ponto de passagem de tropeiros no século XVIII e tornou-se um local 

ideal de descanso devido à excelência das águas, pastagens e fartura de lenha encontrada no entorno. O nome da 

cidade – Canela - originou-se supostamente da árvore típica da região, a caneleira. (op. cit., p. 27) 
8 “A minha glória e a de meus filhos é a de termos vencido a subida da montanha, arrostado sacrifícios penosos e 

até fome. A estrada ficará aí para exemplo dos que tiverem que repetir esta façanha. Nada mais queremos. Canela 

será a Petrópolis do Rio Grande do Sul e verão, os homens de amanhã, se fomos uns utopistas ou se revelamos ao 

Rio Grande um dos mais belos e futurosos recantos de seu território.” (Cel. João Corrêa – fundador de Canela. 

Fonte: acervo pessoal Família Corrêa) 
9 A maior afluência de hóspedes se dava durante o verão, quando o clima da serra era mais um atrativo, um 

benefício para os que ali acorriam. 
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A família Corrêa também teve a iniciativa de investir no que era uma boa perspectiva 

de negócio em Canela, um ramo que surgia lucrativo e necessário. Desde que fixou residência 

ali, João Corrêa vivia com a casa sempre cheia de convidados, autoridades, homens de negócios, 

familiares e amigos. Numa dessas ocasiões, ouviu de sua mulher, Maria Luiza Frederica 

Burmeister, que, pelo fato de a família ter que conviver sempre com tantos hóspedes, seria mais 

cabível transformar a casa em um hotel. Aquilo bastou para que João Corrêa gerasse o embrião 

do Grande Hotel Canela, em 25 de dezembro de 1916. 

Nos próximos anos, o empreendimento cresceu. Além da casa da família, foram 

construídos em madeira o corpo central do hotel e os chalés individuais, distribuídos ao longo 

do terreno, sem prejuízo da preocupação com a preservação da beleza do lugar e com a 

valorização dos seus atrativos naturais10.  Com a morte dos seus fundadores, o hotel passou a 

ser administrado por outro pioneiro de Canela, seu filho Danton Corrêa, que, ao lado de sua 

mulher, Anita Franzen, deixou como legado não só um hotel, mas o verdadeiro espírito 

hospitaleiro, traço distintivo ainda na atual estrutura do Grande Hotel Canela. Após cem 

anos, o Grande Hotel Canela, hoje administrado pelos descendentes destes últimos, é o hotel 

mais longevo sob o comando da mesma família dos seus fundadores. O desafio se mantém 

atualmente, qual seja o de aliar modelos contemporâneos de gestão hoteleira à tradição do clima 

familiar, sem prejuízo da preocupação com a natureza e com a sustentabilidade. Em outras 

palavras, o Grande Hotel Canela possui características muito próprias: o traço da boa 

hospitalidade, a virtude do serrano, a tradição de hospedar, de receber e de zelar pela 

herança histórica e familiar que carrega. 

Como os bons estabelecimentos de sua categoria, o Grande Hotel Canela se 

mantém ativo na concorrência e não perdeu de vista a evolução da demanda de  sua 

clientela. Os veranistas do início da sua história deram lugar à uma clientela não menos 

exigente, porém, com necessidades e expectativas que evoluem constantemente. Novos 

clientes também precisaram ser incorporados a um rol de hóspedes, que abrange figuras 

notáveis do cenário político, histórico e cultural do País neste último século. Por isso, 

apartir da década de 1970, foram acrescentados um centro de convenções, novos chalés e 

                                                           
10 Em sua crônica, “Os encantos da Serra Gaúcha”, Germano Petersen Filho assim descreve o hotel pioneiro de 

Canela, nos anos 1960: “(...) possui uma área de 6 hectares de grandes relvados, bem cuidados, hortênsias de várias 

tonalidades, entrecortadas por plantas das mais variadas espécies, pinheiros de vários tipos, com grande número 

de chalés de material, confortáveis, higiênicos, enriquecidos agora com um lago de grande extensão para as lides 

esportivas.” (Boletim do Rotary Clube de Canela, nº1, julho-agosto-setembro de 1964, distrito 467, não paginado)  
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uma grande sede de alvenaria (que substituíram gradativamente os chalés de madeira11), 

área de lazer para adultos e crianças e, mais recentemente, apartamentos modernos em 

prédios horizontais. Mesmo assim, peças de acervo, fotos, documentos, mobiliário, louça, 

entre outros pertences da família, distribuídos pela propriedade, registram 

permanentemente a história dos antepassados. 

A crescente popularidade do destino (Serra Gaúcha) nos dias de hoje não alterou 

os propósitos da família Corrêa, que persiste na intenção de preservar o legado familiar 

do patriarca e, ao mesmo tempo, de vinculá-lo em caráter inexorável ao patrimônio 

histórico-cultural da região. Nesse sentido, o hotel não é apenas um local de pouso e 

passagem, um atrativo turístico, mas um instrumento de transmissão de valores e 

exemplos de empreendedorismo, de engrandecimento do trabalho, de união familiar, do 

orgulho pela cidadania e de preservação do patrimônio histórico-cultural. Provas disso 

não faltam. No local da casa de moradia original de João Corrêa, ainda é possível visitar 

e hospedar-se no prédio do hotel ‘antigo’ (o primeiro edifício onde o hotel funcionou). O 

edifício, todo em madeira, abriga apartamentos, cozinha, salão de refeições e salão de 

festas (também usado em formato de auditório), e tem sido palco/sede de eventos 

marcantes do calendário turístico e cultural da cidade há muitas décadas, tais como o 

Festival de Internacional de Teatro de Bonecos de Canela, entre outros. Mais 

recentemente, o hotel passou a incorporar na sua programação o Terno de Reis, uma 

festividade popular de origem açoriana, típica da época natalina.12  

Nos seus primórdios, em torno do corpo central do hotel, havia chalés de madeira 

que complementavam o inventário de apartamentos. Atualmente, é possível conhecer um 

desses chalés já que um deles é mantido na sua íntegra: desde a fachada exterior até o 

ambiente interno, com roupa de cama e mobiliário na disposição de época. Além dos 

móveis, é possível reviver a história da cidade e da família graças aos inúmeros objetos, 

documentos e fotos da família, cuidadosamente dispostos pelos vários cômodos, em 

                                                           
11 Em tempo, foi mantido apenas um chalé de madeira que, com o prédio original do hotel, forma um conjunto 

aberto ao público de preservação da memória do empreendimento e da família Corrêa.  
12 Desde a década de 1950, a família Corrêa recebe as famílias participantes dessa festividade no Grande Hotel 

Canela. O evento anual do Terno de Reis resgata uma das mais antigas e populares tradições religiosas, trazidas 

ao Brasil pelos jesuítas e colonizadores portugueses. O encontro é sempre realizado no Dia de Reis (6 de janeiro), 

reunindo cantadores de vários grupos (em geral, membros de uma mesma família), que percorrem as casas 

cantando temas natalinos e religiosos em troca de convite para cear e participar das festividades das famílias-

anfitriãs.  
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vitrines de destaque. As diversas fases históricas do desenvolvimento da cidade, como a 

construção das estradas de ferro, a chegada das serrarias, a passagem de diversas 

personalidades do mundo político, social, empresarial do País, na qualidade de hóspedes 

ou de visitantes da cidade e da região, estão registradas nas galerias e corredores do hotel.   

Um passeio ao Castelinho Caracol, no Parque do Caracol, complementa a 

experiência da hospedagem no Grande Hotel Canela, uma vez que pertence à família 

Franzen, cujo vínculo com os Corrêa se originou pelo casamento de Danton (filho de João 

Corrêa) com Anita Franzen. Anita era filha de Pedro Carlos Franzen, que construiu uma 

casa, nos moldes de um pequeno castelo, toda em madeira da região (em estilo enxaimel, 

sem pregos). Patrimônio familiar e cultural, a casa, hoje transformada em um museu, se 

mantém inalterada: os cômodos e o mobiliário recriam os espaços, o ambiente e a rotina 

do grupo familiar, contando uma história que se confunde com a história do local, como 

atestam as fotos e documentos espalhados pelas paredes e cantos. Na sala de refeições, 

contígua à cozinha, até os nossos dias, é possível saborear as receitas tradicionais da 

família de chá e torta de maçã (apfelstrüdel), feitos no mesmo fogão à lenha dos 

proprietários originais. Essas receitas, diga-se de passagem, tornaram-se, com o passar 

dos anos, uma referência gastronômica local; não raro há muitos visitantes que chegam 

ao Castelinho atraídos em primeiro lugar pela boa fama das guloseimas! No terreno da 

casa, pode-se conhecer a serraria, galpões com carretas, casas de imigrantes alemães, entre 

outros atrativos que remontam à fase da colonização alemã.  Dizer que o Castelinho se 

tornou uma atração turística é fato inegável, pois sua imagem – física e institucional - se 

confunde com a de toda a região da Serra Gaúcha. A ligação com o Grande Hotel Canela 

persiste por motivos familiares, tendo em vista que este ponto turístico também é 

administrado pela família de um dos netos de João Corrêa.  

 

5. CONCLUSÃO 

Antes de encerrar, vale destacar um dos pontos-chave desenvolvidos neste trabalho: a 

abordagem da hospitalidade como meio de aproximação entre indivíduos de diferentes culturas 

graças à troca de experiências em nível doméstico, público ou comercial. A hospitalidade 

doméstica é o tipo mais original de hospitalidade, caracterizado pelo ato de receber bem em 
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casa; já a hospitalidade pública tem como característica a cidade como espaço de passagem ou 

transição e os aparatos urbanos que auxiliam no processo de bem receber. No contexto 

comercial, a hospitalidade é analisada enquanto ramo do turismo e da hotelaria. No que diz 

respeito à relação entre hospitalidade, hotelaria e turismo, considera-se a atividade hoteleira 

como atividade complexa que envolve receber, hospedar, alimentar e entreter pessoas que estão 

fora de sua residência habitual. Daí sua conexão com o turismo, pois depende do deslocamento 

humano. 

O presente artigo buscou analisar os conceitos que perpassam a hospitalidade, sua 

relação com hotelaria e turismo e uma abordagem conceitual de patrimônio cultural, histórico 

e artístico, material e imaterial. A seleção e apresentação de um estudo de caso foi recurso das 

autoras para dar cabo da demonstração de que empreendimentos familiares podem servir não 

só aos interesses e vocação dos seus idealizadores e/ou operadores, mas também como efetivo 

e duradouro instrumento de preservação de patrimônio histórico-cultural. O Grande Hotel 

Canela e o Castelinho do Caracol, patrimônios culturais e históricos do Rio Grande do Sul, 

exemplificam a conexão entre hospitalidade, hotelaria e turismo. O hotel foi uma iniciativa da 

família Corrêa, liderada por João Côrrea que, ainda nos primórdios do século XIX, construiu a 

ferrovia que deu início à chegada de viajantes que buscavam ar puro e tranquilidade na cidade 

serrana de Canela. A origem do hotel remonta à casa da família, imóvel que, pouco a pouco, ao 

longo dos últimos 100 anos, foi se transformando e adaptando aos novos modelos de 

hospedagem, sem que se perdesse seu traço familiar distintivo, a começar pelo sistema de 

gestão. Inserido na paisagem, o estabelecimento conserva as características e se mantém fiel 

aos ideais dos seus fundadores, sem que, contudo, tenha se desconectado da realidade local, 

seja por sediar eventos tradicionais de calendário cultural, seja pela referência que continua 

sendo pela preservação do patrimônio histórico do município, pela vinculação com outros 

atrativos como o Castelinho do Caracol, também pertencente a descendentes de João Corrêa, e 

que complementa a experiência da hospedagem no hotel.  Pelo fato de continuar administrado 

por descendentes do seu fundador, é considerado um dos hotéis mais longevos nas mãos de 

uma mesma família. Por tudo isso, ambos os estabelecimentos se configuram como importante 

patrimônio cultural e histórico da região, ao preservar o legado de famílias locais, sem deixar 

de prestar uma relevante contribuição ao turismo e à hotelaria local. A iniciativa de exploração 

dos empreendimentos nos moldes descritos é garantia de benefício a um número cada vez 

maior de viajantes, disseminando cultura e agregando peso e significado às viagens.    
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TURISMO CEMITERIAL: ALTERNATIVA PARA A PRESERVAÇÃO DO 

CEMITÉRIO DA SOLEDADE – BELÉM-PA 
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RESUMO: A pesquisa consiste em um estudo de caso com foco no potencial turístico do 

cemitério Nossa Senhora da Soledade, importante patrimônio histórico cultural da cidade de 

Belém-PA. Por meio de revisão bibliográfica e entrevistas realizadas com a população local, 

turistas e a Gerência de Turismo Cultural (Departamento da Secretaria de Turismo), verificou-

se a possibilidade de inserção do cemitério nos roteiros de visitação turística em Belém como 

uma proposta de preservação do patrimônio. Os resultados da pesquisa demonstram o Soledade 

como um espaço propício para a atividade turística em razão de sua história, beleza 

arquitetônica e lápides de importantes personalidades paraenses, porém fatores como o 

abandono, a insegurança e vandalismo limitam as visitações atualmente, sejam as realizadas 

por motivos já conhecidos, sejam as com finalidades turísticas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio, Preservação, Turismo cemiterial, Belém, Cemitério Nossa 

Senhora da Soledade. 

 

ABSTRACT: The research consists of a case study focusing on the tourist potential of the 

cemetery Nossa Senhora da Soledade, important cultural heritage of the city of Belém-PA. 

Through literature review and interviews with the local population, tourists and Cultural 

Tourism Management (Department of the Tourism Secretary), it was noticed the possibility of 

placing the cemetery in tourist visitation itineraries in Belém as a proposal for heritage 

preservation. The results of the research demonstrate the cemetery as a propitious space to 

tourism due to its history, architectural beauty and tombstones of important local personalities, 

but factors such as abandonment, insecurity and vandalism are currently limiting the number of 

visitations, wheter are those conducted for known reasons, or those with tourist purposes. 

 

KEY-WORDS: Patrimony, Preservation, Cemeterial tourism, Belém, Cemetery Nossa 

Senhora da Soledade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Tombado como patrimônio paisagístico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), em 1964, o cemitério Nossa Senhora da Soledade, localizado na 

Avenida Serzedelo Corrêa, há 166 anos subsiste na cidade de Belém. Porém, seu tombamento 

                                                           
1 Bacharelanda em Turismo pela Universidade Federal do Pará. E-mail: monicaninna@gmail.com 
2 Bacharelanda em Turismo pela Universidade Federal do Pará. E-mail: fernandapcosta19@outlook.com 
3 Bacharelanda em Turismo pela Universidade Federal do Pará. E-mail: luizichavestur@outlook.com 
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não foi capaz de mantê-lo como um espaço íntegro e conservado se encontrando hoje, em 

situação de descaso e abandono. 

A importância histórica e cultural do Soledade assim como seu atual estado de 

negligência foram determinantes para a sua escolha como o alvo deste estudo. O principal 

objetivo é possibilitar o resgate do patrimônio para que as pessoas, de modo geral, possam 

compreender e valorizar o significado desse sítio, além disso, pretende-se apontar 

desdobramentos da relação cemitério, enquanto patrimônio, e turismo.  

Almejando o alcance do objetivo proposto nesse estudo, adotou-se como metodologia a 

pesquisa bibliográfica, fundamental para o conhecimento do assunto abordado, e a de campo, 

por meio do preenchimento de formulários mediante entrevista direta com a população local, 

alguns turistas e a Gerência de Turismo Cultural (Departamento da Secretaria de Turismo).  

O presente trabalho tem início com a abordagem do patrimônio como uma relação 

humana e seu meio, e tendo como exemplo dessa associação os cemitérios, e é nesta óptica que 

o Soledade é descrito como tal. Em seguida se discorre sobre o turismo cemiterial entendido 

como uma tendência pouco explorada no âmbito nacional, porém importante aliada para a 

conservação destes sítios. A apresentação do contexto histórico da criação do cemitério da 

Soledade, e por fim, demonstram-se os principais resultados obtidos com a investigação. 

 

2. TURISMO, PATRIMÔNIO E O CEMITÉRIO DA SOLEDADE 

A abordagem da correlação turismo e patrimônio não é atual. Em 1924, no Brasil, 

ocorreu a primeira viagem à cidade mineira Ouro Preto em que o atrativo turístico era o 

patrimônio. Os turistas consistiam em artistas do Modernismo Nacional como, Mário de 

Andrade, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade (MARTINS e VIEIRA, 2006, p. 7). Essa 

relação é durável, visto que uma das motivações mais forte para praticar o turismo, hoje em dia, 

é o conhecimento da história e cultura de certos lugares. 

 A sociedade não tem a noção concreta do conceito de patrimônio, pois o vê apenas 

como um objeto ou bem de domínio público, e não uma relação humana com algo que o liga 

ao seu passado, conforme explicam Machado e Dias: 

O patrimônio é o resultado de uma dialética entre o homem e seu meio, entre a 

comunidade e seu território. Ele não é apenas constituído pelos objetos do passado 

oficialmente reconhecidos, mas também por tudo que liga o homem  

ao seu passado, ou seja, tudo que os seres humanos atribuem ao legado material e 

imaterial de sua nação. (MACHADO e DIAS, 2009, p. 2).  
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Um exemplo de patrimônio que reflete este tipo de relação é o cemitério. Nele se 

encontram expressões sociais, muitas vezes demonstradas por meio de bens artísticos como, 

esculturas e artefatos tumulares com acabamentos arranjados em mármore que realçam o caráter 

histórico, econômico e cultural da coletividade. Tal apontamento faz surgir o questionamento 

se esse espaço seria plausível como atrativo turístico proporcionando lazer e conhecimento, e 

assim, contribuir para sua conservação.  

 

Figura  1- Capela 

Fonte: Fernanda Costa, 2016 

Essas características são encontradas no cemitério da Soledade. Suas obras artísticas 

desde os mausoléus, lápides e da capela (Figura 1) são, na maioria, importadas de Portugal e 

vão do estilo neoclássico ao neogótico (JÚLIO, 2014). Durante sua construção, ressalta-se que 

os dois principais escultores de Belém, o português Rato e o italiano San Sebastiano, foram os 

que trouxeram a questão da religiosidade para o cemitério na tentativa de reproduzir em termos 

físicos a espiritualidade, isso explica a grande quantidade de anjos que adornam os mausoléus. 

A capela possui atributos neoclássicos com conjunto arquitetônico triangular na 

extremidade de cima, nave única, arco cruzeiro, e na parte externa posterior um pórtico com 

torre sineira. Há no piso uma identificação da reforma ocorrida em 1912, feita na Intendência 

de Virgílio Mendonça. O muro que rodeia quase toda a área do cemitério assim como o cruzeiro 

central (Figura 2), localizado entre a capela e o pórtico de acesso do cemitério, são em parapeito 

lioz (BELÉM, 2003). 
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Nele há túmulos que são mais visitados, os de personalidades relevantes histórico-

politicamente para a sociedade belenense, e os relacionados ao culto como o do Menino 

Zezinho, da Preta Domingas e da Mariana Isabel, considerados “santos populares”, sendo estes 

uma das mais fortes motivações para visitações no local atualmente. 

O cemitério da Soledade é uma parte importante da história da capital paraense, é um 

símbolo do maior período de prosperidade econômica da cidade, o ciclo da borracha, relata 

Júlio (2014). O valor histórico-cultural desse espaço, resultante de uma época significativa e 

representado por diversos bens, não pode sair da memória social e, portanto, necessita de 

proteção. 

 

3. TURISMO CEMITERIAL 

Relacionar os termos turismo e cemitério parece ser uma tarefa um tanto complexa e 

nada convencional, uma vez que o primeiro se volta, geralmente, para atividades em lugares 

belos e com paisagens agradáveis, e o segundo é conhecido como local para o sepultamento de 

cadáveres, cuja imagem atribuída é a de um lugar sombrio e nada propício para visitações que 

se distinguem das realizadas por motivos já conhecidos. 

No entanto, estudos, ainda que escassos, mostram que essa associação vem acontecendo, 

e têm revelado cada vez mais a potencialidade do espaço cemiterial para a atividade turística. 

As autoras Puerto, Baptista e Müller (2014) dão a entender que o dinamismo da atividade turística 

permite abranger os mais diversos locais, entre eles os cemitérios, tornando-os assim, um 

produto turístico. Além disso, segundo a mesma autora, é possível perceber como essa nova 

tendência tem se fortalecido no mercado, “por meio de uma busca de sites especializados em 

turismo, seja de agências turísticas, blogues de viagens ou blogues especializados em 

cemitérios/turismo cemiterial” (PUERTO; BAPTISTA; MÜLLER, 2014, p. 03). 

Figura  2 - Cruzeiro Central 

Fonte: Fernanda Costa, 2016 
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O caráter incipiente da atividade, para Borges (2002 apud PUERTO; BAPTISTA, 2015 

p. 48) “na década de 1980 surgiu o modismo de se visitar cemitérios importantes na Europa e 

nos Estados Unidos”, talvez justifique a escassa bibliografia sobre o assunto fazendo com que 

o mesmo seja tratado ou relacionado a outros segmentos. Para Puerto e Baptista (2015), “em 

termos conceituais, o turismo cemiterial, ainda carece de melhores definições”. Para justificar 

o apontamento, as referidas autoras citam Hahne (2010) que apresenta diversos termos 

referentes ao segmento: “[...] turismo mórbido, também conhecido como turismo negro, 

turismo sombrio, turismo necrófilo, turismo inusitado, turismo macabro, turismo de fait divers, 

entre outras denominações” (HAHNE, 2010, apud PUERTO; BAPTISTA, 2015, p. 49). 

Conforme Puerto, Baptista e Müller (2014), “[...] é possível perceber que as denominações 

turísticas para essa atividade trazem a ideia de algo funesto”. No entanto, as autoras deixam 

claro que não necessariamente um cemitério será utilizado para visitas com o interesse mórbido 

(PUERTO; BAPTISTA; MÜLLER, 2014). Sobre isso, Nogueira (2013, p. 36) afirma, “[...] os 

cemitérios atraem visitantes interessados nos mais diversos assuntos, seja pelo caráter histórico, 

seja pela apreciação de belas obras de arte ou até para simples passeios, sem nenhum interesse 

específico sobre os atrativos que ali se encontram”; Carrasco e Nappi (2009, p. 54), acrescentam 

a esses, o interesse em “conhecer túmulos de personalidades das diferentes áreas do 

conhecimento”; para Afonso (2010 apud PEGAS, 2013 p. 39), a curiosidade “por mitos ou 

lendas, ou ainda o interesse em assistir a eventos culturais, incluindo a prática religiosa”, 

também são motivos que atraem as pessoas para os espaços cemiteriais.  

Essas motivações com caráter turístico são diversas e distintas, contribuindo para o 

fortalecimento da tendência turismo cemiterial embora muito tenha a ser alcançado, seja em 

termos de identidade conceitual, seja na aceitação e ou compreensão do mesmo para a atividade 

turística. 

Em relação a esse último aspecto, influenciado em parte pelas superstições envolvendo 

os cemitérios, Puerto, Baptista e Müller elucidam: “Se compreendermos que o cemitério é um 

lugar de cidadania, cultura, religiosidade e urbanidade, ou seja, um campo de sentidos, 

significações e produções humanas, podemos entender a utilização da necrópole para o 

turismo”. (PUERTO; BAPTISTA; MÜLLER, 2014, p 05). 

Além disso, destaca-se o fato desse espaço mesclar experiências significativas ao 

envolver arte, cultura, história e memória, assegurando assim, sua expressividade como cenário 

multidisciplinar e educativo (PUERTO; BAPTISTA, 2015). Neste sentido, os cemitérios se 

configuram como espaços relevantes para o aproveitamento turístico em razão de toda sua 
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singularidade e representatividade do local ao qual estão inseridos, e a partir disso, contribuem 

para a conservação do patrimônio se aliando ao ato administrativo de tombamento, conforme 

explicam Carrasco e Nappi (2009). 

Para que esses espaços se transformem em verdadeiros atrativos turísticos de 

determinado local e atendam de forma efetiva a demanda, é necessário que eles sejam pautados 

em um bom planejamento que leve em consideração o “gosto, preferências e tendências dos 

turistas” (NOGUEIRA, 2013, p. 40). De acordo com Figueiredo (2015, p. 136) “quanto mais 

uma necrópole apresentar em seu interior suntuosos monumentos e esculturas, túmulos de 

vultos da história e personalidades artísticas, além de conjugar componentes naturais, mais ela 

será apropriada para atividade turística”. Além disso, a localização, o enquadramento urbano, 

o asseio e a homogeneização interna, são aspectos relevantes para o potencial turístico de um 

cemitério, explica Queiroz (2008 apud FIGUEIREDO, 2015, p. 136). 

No cenário da oferta turística o que se percebe em relação ao turismo cemiterial é um 

leque de experiências consolidadas em diversos lugares. Por exemplo, no Brasil, conforme 

Puerto e Baptista (2015), tem-se os cemitérios da Consolação e Araçá (São Paulo), e o São João 

Batista (Rio de Janeiro). Esses são os que mais se tem conhecimento nacionalmente, porém 

ainda podem citar4: o cemitério São Francisco de Paula (Curitiba), o Campo Santo (Salvador) 

e o do Bonfim (Belo Horizonte). Em âmbito internacional, têm-se5: Pére Lachaise e 

Montparnasse (Paris), o cemitério Alto de São João (Lisboa), Highgate (Londres), La Recoleta 

(Argentina), além de outros. 

Em relação ao cemitério da Consolação, de acordo com Figueiredo (2015), a criação do 

Projeto Arte Tumular retomou em 2001 o interesse da Prefeitura de São Paulo em utilizar as 

necrópoles6 como pontos turísticos. Desse modo, através de uma iniciativa privada, o grupo 

Cemitérios de SP, em parceria com o Serviço Funerário Municipal realiza passeios monitorados 

com até 15 pessoas nesta necrópole. O exemplo é válido para servir de base para outras 

iniciativas no país na tentativa de inserir a atividade turística no espaço cemiterial. 

Portanto, a ideia em associar turismo e cemitério ultrapassa o medo, os conceitos pré-

concebidos e os sentimentos tristes atribuídos a esse último, dando lugar a uma nova tendência, 

o turismo cemiterial que, embora se demonstre de forma isolada, revela-se como um vetor de 

                                                           
4 Os exemplos citados foram retirados dos respectivos sites: 

http://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/cidadao/equipamento/cemiterio-municipal-sao-francisco-de-paula/1395; 

http://mausoarte.blogspot.com.br/2009/09/cemiterio-campo-santo-salvador-bahia.html?m=1; 

http://www.viagemdigital.com.br/cemiterio-bonfim-belo-horizonte/. 
5 Disponível em: http://www.revistaturismo.com.br/artigos/cemiterial.  
6 A autora cita os cemitérios da Consolação, do Araçá e de São Paulo. 
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desenvolvimento do espaço contribuindo para a valorização histórica e cultural ao promover 

conhecimento e lazer para aqueles que o visitam. 

 

4. CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA SOLEDADE  

Para começar a se contextualizar a história do Cemitério Nossa Senhora da Soledade 

faz-se uma breve introdução da situação da cidade de Belém no século XIX. Desde o século 

XVII, havia a necessidade de construção de um cemitério municipal, até então os habitantes 

mais requisitados eram sepultados nas Igrejas e os menos favorecidos em um “cemitério” 

improvisado em condições insalubres, retrato de uma província altamente segregada onde a 

concepção da construção de um cemitério não era uma boa ideia. No ano de 1828, foi projetado 

e aprovado um cemitério para atender os moradores do bairro da Cidade Velha, porém em 1836, 

sua execução foi embargada com a justificativa de que a área era imprópria para sepultamento, 

conforme Montarroyos (1992).   

Em 1850, através de embarcações vindas de Recife com passageiros infectados, uma 

epidemia de febre amarela7 alastra-se em Belém atingindo 12 mil pessoas, estimando quase um 

terço da população. Diante desse fato, o Presidente da Província, Francisco de Souza Coelho 

inaugurou no dia 8 de janeiro de 1850 o Cemitério Municipal Nossa Senhora da Soledade, 

projetado pelo francês Pierre Joseph Pézerat seguindo os moldes europeus. Avalia-se que a 

construção da necrópole custou cerca de oito contos de réis, 600 réis liberado pelo governo e o 

restante pago com recursos particulares (ROCQUE, 1997). 

Ainda assim, a burguesia paraense não admitia o sepultamento de seus entes no 

cemitério, com isso, em 25 de março de 1850 foi aprovado o Regulamento da Soledade onde 

ficava explícita a obrigatoriedade de serem sepultados todos os falecidos em Belém, e quem 

infringisse esse regulamento estava sujeito a pena de multa de quarenta mil réis e trinta dias de 

prisão (ROCQUE, 1997). Infere-se que a desigualdade social daquela época se faz presente até 

nas formas de sepultamento segregando as pessoas entre ricas e pobres ali enterradas. 

A necrópole da Soledade já impressionou e ainda impressiona pelo estilo pomposo dos 

túmulos e mausoléus. Sabe-se através dos relatórios de Antônio Lemos que o cemitério exigia 

reparos; em 1905 foram realizadas algumas reformas e demolidas algumas sepulturas. 

            Por fim, em 14 de agosto de 1880 José Coelho da Gama Abreu assinava a portaria que 

cessavam as atividades no Cemitério Nossa Senhora da Soledade. Exatamente trinta anos 

                                                           
7 Além da febre amarela, outras epidemias levaram cadáveres à Soledade, como a cólera e a varíola que ceifaram 

centenas de vidas (ROCQUE, 1997).  
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depois de sua inauguração foram enterradas ali 31.872 pessoas entre ricos e pobres (ROCQUE, 

1997). 

Entre os nobres enterrados no cemitério, encontram-se importantes nomes como o do 

Barão de Igarapé-Mirim, Cônego Siqueira Mendes, importante político que atuava em cenário 

nacional, o cabano Francisco Pedro Vinagre que foi Presidente do Pará, Frutuoso Pereira 

Guimarães e o Senador Manoel Barata, todos contribuíram de alguma maneira para a história 

do estado paraense.  

Em 1964, oitenta e quatro anos depois de seu fechamento, o cemitério da Soledade é 

finalmente tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), sendo 

assim considerado patrimônio paisagístico do Brasil. Desde então, os gestores públicos de 

Belém vêm criando estratégias para resgatar a necrópole o transformando em cemitério-parque. 

Na década de 90 as professoras Ruth Burlamaqui de Moraes8 e Jussara Derenji9 idealizaram a 

transformação do cemitério em parque. Desde 1993, na gestão do Prefeito Hélio Gueiros, vem-

se discutindo a conservação do cemitério. 

 Conforme o jornal O Liberal (2006), em 1 de junho do mesmo ano, houve uma 

audiência pública onde foi exposta a elaboração do projeto “Parque da Soledade” que pretendia 

recuperar a arquitetura do cemitério e dar-lhe uma função turística. No decorrer da audiência 

os representantes do IPHAN e da Fundação Cultural de Belém (FUMBEL) expuseram que 

havia R$ 180 mil disponíveis para a execução do projeto.   

O cemitério é considerado um verdadeiro “museu a céu aberto”, porém as ideias dos 

órgãos e gestores públicos nunca saíram do papel e vêm se arrastando há séculos. O Soledade 

é um patrimônio paraense pela sua história e acervo arquitetônico. Não basta o poder público 

tomar iniciativas para a preservação do cemitério se a população não enxergar seu valor cultural 

e religioso. Grande parte dos belenenses não conhece, infelizmente, a história da cidade, o que 

interfere na manutenção do cemitério. O que mantém o cemitério da Soledade ativo e 

frequentado é o culto das almas realizado todas as segundas-feiras e a visitação de descendentes 

e parentes de cadáveres ali enterrados. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

                                                           
8 Mestre em História pela Universidade Federal do Paraná (1984). 
9 Mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1992). 
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Para a construção da discussão pretendida nesse trabalho se utilizou como metodologia 

a revisão bibliográfica, e com o intuito de analisar o posicionamento dos moradores e o interesse 

dos turistas, realizou-se a visitação a campo com o preenchimento de questionários aplicados 

aos sujeitos retrocitados e, também, à Gerência do Departamento de Turismo Cultural.  

A investigação contou com a participação de 43 pessoas de ambos os sexos, com idades 

que variaram entre 19 e 70 anos, respondendo a oito questões divididas igualmente em abertas 

e fechadas. Os locais escolhidos foram dois pontos turísticos10 da cidade (nos dias 20 e 21 de 

fevereiro de 2016, de 08:00 às 10:30), e o entorno do Soledade (no dia 29 de fevereiro de 2016, 

de 10:00 às 13:00). A entrevista com a Gerência de Turismo Cultural foi realizada no dia 26 de 

fevereiro de 2016, com base em três perguntas abertas. 

Inicialmente, houve a necessidade de abordar questões que revelassem a frequência de 

visitação dos moradores e turistas ao cemitério (não ao Soledade necessariamente), bem como 

suas motivações. A maioria (44,2%) respondeu ir ao local somente quando há sepultamentos; 

23,3%, para visitar falecidos, principalmente em datas comemorativas (citaram-se dia dos pais, 

das mães e finados); e 37% alegou nunca frequentar necrópoles. Somente dois entrevistados 

revelaram já ter visitado cemitérios com finalidade turística (um visitante e um morador), 

enquanto outros nunca tiveram conhecimento a respeito. Infere-se que a motivação para a 

visitação desses espaços tem prevalência nos rituais fúnebres, e um expressivo número de 

entrevistados não tem o costume de ir às necrópoles, revelando o não reconhecimento das 

mesmas como um espaço de memória. 

Quando questionados sobre a arte cemiterial como possível atrativo turístico, 66,7% 

expressaram uma resposta positiva, e que realizariam o turismo cemiterial. 33,3% alegou não 

visitar o local ou pela falta de interesse, ou pela existência de destinos mais atraentes, e ainda 

justificaram-se expondo os descasos pelos quais esses espaços passam.  

Entre os aspectos do cemitério que despertam a atenção dos entrevistados, a beleza 

arquitetônica, a história, as lápides, pessoas ilustres e sua história, a arte (citada como gótica), 

e a tranquilidade foram os mais citados. Além disso, fatores negativos como a violência, o 

abandono e a falta de limpeza, também foram apresentados como desmotivações à visita ao 

lugar; o sentimento de tristeza e a imagem de um lugar “ruim”, por vezes associada ao 

cemitério, também gera certo receio.  

                                                           
10 Estação das Docas do Pará, Avenida Castilho França, s/n – Campina; e Terminal Hidroviário do Porto de 

Belém – Luiz Rebelo Neto, Avenida Marechal Hermes, 901 – Umarizal. 
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Tratando-se especificamente do Soledade, 74,3% o consideram um local propício para 

visitações turísticas. Dentre os que não concordam (25, 5%), as justificativas foram: a existência 

de destinos mais interessantes, a má conservação, o abandono e a degradação do local, alguns 

esclareceram, inclusive, que se o local fosse preparado poderia receber o turismo. 

Muitos ressaltaram que participariam de um roteiro no cemitério, mas com 

infraestrutura adequada, tendo em vista que alguns fatores foram apresentados como limitantes 

para a atividade, entre eles o tipo de recursos ofertados, como profissionais capacitados, 

acessibilidade, local para alimentação e banheiros. Isso demonstra que os possíveis visitantes 

não estão interessados somente em usufruir um tempo agradável de lazer ou conhecimento no 

espaço, eles requisitarão de serviços que atendam as suas necessidades.  

A partir dos questionamentos realizados com os moradores e turistas, percebeu-se que 

o imaginário popular envolvendo o espaço cemiterial é bem expressivo. As ideias enraizadas 

na mente das pessoas que retratam as necrópoles como locais melancólicos, tornam distantes a 

sua utilização pelo turismo. Porém, entende-se que esses sítios dependem muito mais do que a 

simples mudança de pensamento popular para virem a se tornar verdadeiros atrativos turísticos, 

tendo em vista que há todo um processo de planejamento e organização para que a atividade 

turística aconteça. 

Neste sentido, buscaram-se respostas quanto à existência de ações voltadas para o 

desenvolvimento do cemitério da Soledade como atrativo turístico junto a Secretaria de 

Turismo da cidade de Belém. Conforme explicado pela gerente do Departamento de Turismo 

Cultural, Rafaella Brito, não há ações de aproveitamento da necrópole como atrativo porque o 

local não está incluso no plano de trabalho11 pelo qual se baseiam todas as ações de 

desenvolvimento do produto turístico. 

Da ótica do turismo, não se pode vender, divulgar, porque ele não tem uma 

preparação. Quando se fala em produto, trata-se daquele atrativo acrescido das 

facilidades para que o visitante, o turista possa usufruir dele. Envolve a questão de 

segurança, acessibilidade, ofertas de serviços de alimentação; e o cemitério não tem 

nada disso. Por enquanto, ele é só um cemitério com grande potencial pela questão 

histórica e artística, características das sepulturas; é um cemitério que está no coração 

da cidade, e há mais de 100 anos não recebe nenhum sepultamento, porém é só um 

cemitério (informação verbal) 12. 

 

                                                           
11 Trata-se do Plano Ver-o-Pará, planejamento estratégico de turismo elaborado pela Secretaria de Estado de 

Turismo para dar as novas diretrizes da política pública de investimentos no setor turístico. Disponível em: 

<www.paraturismo.pa.gov.br>sites>files>. Acesso em: 04 abr. 2016. 
12 BRITO, Rafaella. Rafaella Brito: depoimento [fev. 2016]. Entrevistador: M. Luz. Belém, 2016. 1 arquivo. 

mp3(07 min.). 



    

187 
 

Quando questionada sobre as dificuldades na criação de medidas para o 

desenvolvimento do espaço a favor do turismo, novamente a falta de preparação foi apontada 

como condicionante. E a criação de um projeto que o requalifique e o torne apto para a atividade 

foi mencionado como relevante para atrair pessoas com interesses diversos para o local. 

A gente imagina que o Soledade por ter essa força cultural, e está muito no imaginário 

da cidade através das lendas urbanas, se estiver pronto ele terá demanda receptiva. 

Hoje, não tem porque não há preparação, não que isso impeça uma ou outra pessoa de 

visitar. Se o projeto do PAC ou qualquer outro projeto revitalizá-lo e o desenvolva de 

forma a atender essa finalidade, acredito que terá sim (informação verbal) 13.  
O projeto mencionado se refere à preservação do Soledade e adaptação deste em parque 

público, mantendo-se as atividades de devoção às almas. Juntamente com outros 14 sítios 

históricos urbanos do município de Belém, elencados pelo IPHAN, a necrópole faz parte da 

lista que receberá investimentos destinados à sua recuperação14. 

Portanto, compreende-se que, embora muitas pessoas apresentem certa resistência em 

realizar o turismo em cemitérios, há aqueles que o realizariam abandonando seus medos, 

conceitos ou qualquer outro fator que impeça a visitação turística. Porém, identificou-se que a 

falta de estrutura e oferta de serviços variados que permitam o usufruto do espaço de forma 

prazerosa influencia o interesse pela busca dessa atividade.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As multifaces do turismo manifestadas em diversos aspectos podem possibilitar a um 

espaço urbano a oportunidade, por exemplo, de desempenhar uma função diferente da qual foi 

concebido inicialmente, perpetuando-se por várias épocas. Cabe ressaltar, o turismo por si só 

não garante isso, logo, o local necessita possuir elementos que favoreça o novo desempenho; 

aos cemitérios se aplicam muito bem esse apontamento. Esses espaços, principalmente os mais 

antigos, são repletos de conteúdos históricos, arranjos arquitetônicos e paisagísticos que os 

caracterizam como verdadeiros patrimônios e, desse modo, estão suscetíveis a se tornarem alvo 

do turismo, evidenciando um novo segmento, o cemiterial. 

O cemitério Nossa Senhora da Soledade é um dos mais antigos da cidade de Belém, 

representando um importante símbolo dos costumes fúnebres, da identidade e do pensamento a 

respeito da morte. Na tentativa de proteger a necrópole enquanto patrimônio, o IPHAN a tomba 

em 1964, no entanto, isso não garantiu a sua salvaguarda. Atualmente, o Soledade caiu no 

                                                           
13 Idem, 2016. 
14 No documento intitulado Ações Selecionadas, as intervenções abrangem 20 estados brasileiros, totalizando 

425 ações. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/235>. Acesso em: 04 abr. 2016. 
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esquecimento das gerações atuais e se tornou alvo constante de atos que comprometem a sua 

existência. 

Tendo em vista a representatividade desse sítio para a memória coletiva belenense é 

fundamental a elaboração de instrumentos que o valorize e o fortaleça como tal. Dessa forma, 

atentou-se para a utilização do Soledade sob a óptica do turismo, uma vez que esse, se bem 

planejado, pode proporcionar importantes ganhos para o próprio cemitério assim como a todos 

os envolvidos no processo. Diante destes argumentos, a possibilidade de implantação da 

proposta de transformação da necrópole em atração turística e, assim, integrá-la aos roteiros da 

cidade, é inteiramente relevante. 

A presente pesquisa identificou a existência de um projeto que pretende recuperar o 

Soledade e adaptá-lo em parque municipal sem deixar de atender as atividades de devoção às 

almas, característica ainda presente no espaço. Embora sem detalhes sobre a iniciativa, na 

plataforma digital do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), é 

possível identificar a intervenção no Soledade como a requalificação do sítio, portanto, infere-

se que o turismo será o principal instrumento para esta ação. Porém, desde a data de sua 

elaboração (entre os anos de 2014 e 2015) nenhum ato foi iniciado, limitando a manutenção do 

local às atividades (limpeza periódica) derivadas da Secretaria Municipal de Urbanismo.   

Além disso, a percepção social sobre o processo de aproveitamento do Soledade pelo 

turismo é fundamental. Neste sentido, a presente pesquisa evidenciou considerável aceitação 

dos entrevistados sobre a sua transformação em atrativo turístico, justificada pelo caráter antigo, 

o valor histórico, a beleza arquitetônica e lápides de importantes personalidades passadas. Vale 

ressaltar, o descaso pelo qual o cemitério vem passando reflete na resistência de algumas 

pessoas em reconhecê-lo como propício à atividade turística. No entanto, inferiu-se que a 

inserção do cemitério Nossa Senhora da Soledade nos roteiros turísticos de Belém é uma 

possibilidade alcançável. 

Para que a necrópole possa ser trabalhada sob a ótica turística sem comprometer o seu 

valor é necessário que o seu planejamento esteja pautado em medidas conservacionistas, além 

de considerar a participação da comunidade no processo. Assim, esse fenômeno pode se 

ratificar como importante instrumento de desenvolvimento, tendo em vista vantagens 

relacionadas aos aspectos social, ambiental, cultural e econômico, e por consequência, a 

proteção do patrimônio. 
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REDES DE COOPERAÇÃO EM JUIZ DE FORA: UM OLHAR SOBRE OS MUSEUS 

E CENTROS DE CULTURA 
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RESUMO: A partir de uma macro análise sobre as redes de cooperação, de forma a utilizar-se 

dos fatos empíricos para compreender a gestão dos atrativos culturais na cidade de Juiz de 

Fora/MG, foi possível perceber, ao longo da investigação, a existência de dois grandes atores-

rede: a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Fundação Alfredo Ferreira Lage. Ao 

demonstrar o histórico de cada atrativo, pode se perceber que, além da localização, eles 

possuem grande importância histórica na cidade, alguns inclusive fortemente ligados pelo 

passado. Porém, nem sempre a afinidade histórica é repassada para a cooperação no presente e 

é justamente esta questão que nos propusemos a investigar: existiria um elo entre estes atores 

que possibilitaria a formação de uma rede de cooperação entre os centros de cultura da cidade? 

 

PALAVRAS-CHAVE: Museus, Centros Culturais, Redes de Cooperação, Juiz de Fora. 

 

ABSTRACT: From a macro analysis of the cooperation networks, in order to use up the 

empirical facts to understand the management of cultural attractions in the city of Fora / MG 

Judge, it was revealed, during the investigation, the existence of two great actors-network: the 

Federal University of Juiz de Fora and the Foundation Alfredo Ferreira Lage. By demonstrating 

the history of each attraction, you can see that in addition to the location, they have great 

historical importance in the city, including some strongly bound by the past. But not always the 

historical affinity is passed on to cooperation in this and it is precisely this question we set out 

to investigate: there would be a link between these actors would allow the formation of a 

network of cooperation between the city centers of culture? 

 

KEY-WORDS: Museums, Cultural Centers, Cooperation Networks, Juiz de For a. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente a sociedade está articulada em redes. Pode-se dizer que num grau 

complexo de socialização, desde as relações familiares até a articulação entre grandes empresas, 

as redes são formadas. O desenvolvimento do processo de globalização é um dos indutores para 

sua constituição. 

                                                           
1 Bacharela em Ciências Humanas e bacharelanda em Turismo, ambos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 

E-mail: raphaelamalmeida@hotmail.com. 
2 Bacharela em Ciências Humanas e bacharela em Turismo, ambos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E-

mail: elienethielmann@yahoo.com.br. 
3 Bacharela em Ciências Humanas e bacharelanda em Turismo, ambos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 

E-mail: anajf_27@yahoo.com.br. 
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Castells (1999, apud GIGLIO; CARVALHO, 2010), destaca o avanço das tecnologias 

de comunicação como um dos fatores facilitadores desta nova configuração. Com o avanço da 

técnica, agentes de diversas partes do globo se conectam, trocam informações, negociam e 

firmam novas parcerias. Verschoore (2006) defende que: 

o propósito central das redes é reunir os atributos organizacionais que 

permitam uma adequação ao ambiente competitivo em uma única estrutura, 

sustentada por ações uniformizadas, porém descentralizadas, que possibilite 

ganhos de escala da união, mas que evite que as empresas envolvidas percam 

a flexibilidade do porte enxuto (VERSCHOORE, 2006, p.56). 

Este novo contexto possui, atualmente, importantes abordagens quanto ao meio 

organizacional, no qual as redes de articulação entre empresas são, com frequência, discutidos. 

Neste sentido, a qualidade do processo de comunicação é fundamental não só entre os atores da 

rede como também para a integração e satisfação de possíveis clientes. 

As redes atuam como um caminho para as relações complexas e competitivas do meio 

organizacional, estruturando os atores em arranjos coletivos por objetivos comuns. Diante deste 

cenário, surge a indagação a respeito dos laços de cooperação no meio cultural. Poucos são os 

trabalhos que se debruçam sobre o tema e, diante disto, questiona-se de que forma os atrativos 

turístico-culturais se articulam na formação de redes. 

Sabe-se que os atrativos culturais, além de importantes elementos de identidade e lazer, 

são também motivadores do fluxo turístico. Equipamentos bem estruturados e consolidados 

localmente são capazes de proporcionar não só opções de lazer à população residente, como 

também atrair turistas e fortalecer o desenvolvimento da economia local. 

A compreensão deste cenário pode abrir caminho para novas pesquisas e contribuir 

para a ampliação de ligações entre entidades e instituições que atuam na área. Para tanto, este 

trabalho se empenha em apreender como ocorre a articulação em redes de cooperação dos 

atrativos culturais de Juiz de Fora, MG. 

Para que se alcance o objetivo aqui proposto, esta pesquisa que se caracteriza como 

uma análise exploratória de cunho qualitativo (Gil, 2007), se valeu de uma pesquisa 

bibliográfica e documental acerca das categorias de pesquisa e dos atrativos abordados. Além 

disso, os pesquisadores visitaram os atrativos a fim de conhecer os atores do estudo de caso e 

dialogar com seus gestores e funcionários de forma a fornecer uma análise sobre a participação 

e articulação em redes. 

Este artigo se divide entre a introdução e outros três itens, a saber: Nesta introdução, 

se apresentam a problemática, os objetivos e justificativas da pesquisa; no primeiro item, 
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intitulado “Redes e Turismo” conceitualiza-se o que são as redes e como estas se relacionam 

com o fenômeno turístico; o item 2, “Redes de cooperação entre Museus e Centros Culturais 

em Juiz de Fora” subdivide-se em outros dois pontos para apresentar o estudo de caso. Num 

primeiro momento são introduzidas as discussões acerca das redes de cooperação para em 

seguida serem apresentados os atores que protagonizam o cenário cultural em Juiz de Fora. O 

item 2.1 apresenta um breve histórico dos atrativos culturais na cidade. O tópico 2.2 realiza 

uma análise do estudo de caso, apresentando os resultados da pesquisa. Por fim as 

Considerações Finais encerram o artigo, com as principais apreensões efetuadas. 

 

1. REDES E TURISMO 

A articulação através de redes não é um fenômeno novo, tampouco o uso desta 

metáfora para designar os fenômenos atuais. Ao observarmos um organismo vivo, veremos que 

suas partes interagem através de redes biológicas, o mesmo pode-se afirmar quando observamos 

a natureza e seus nichos ecológicos, a cadeia alimentar. Usando da biologia como exemplo, 

podemos inferir que a obtenção da ordem e do equilíbrio em busca dos melhores resultados é 

“naturalmente” possível através da articulação em redes. 

No entanto, quando observamos as redes enquanto fenômeno social, percebemos que 

seu momento máximo se deu a partir da evolução da tecnologia de comunicação dentro de um 

processo de transformação global denominado globalização. Segundo Castells (1999, apud 

GIGLIO; CARVALHO, 2010, p.252),  

[...] o modo de organização social atual é em rede, diferente do modo anterior 

caracterizado por pequenos grupos (família, trabalho, escola) e que a 

tecnologia de comunicação é o que possibilita essa existência. Essa sociedade 

em rede é caracterizada por novas configurações de espaço e tempo, nas 

quatro formas específicas de relações de negócios, que são as relações de 

produção, de consumo, de poder e de experiência compartilhadas. No mundo 

contemporâneo essas formas de relações ocorrem em rede. 

A metáfora da rede permite uma melhor compreensão de si mesmo e do grupo ao qual 

o agente está inserido. Isto se dá por cada agente ser comparado, metaforicamente, a um nó 

numa trama entrelaçada e, assim, cada um seria possuidor de importância para a formação e 

fortalecimento do todo. Ou ainda, conforme salienta Granovetter (1985, apud GIGLIO; 

CARVALHO, 2010, p.251), quanto mais imerso o ator estiver na rede, maior será sua segurança 
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e, consequentemente, menor será sua liberdade. Desta forma, identificando a si mesmo e 

valorando ao outro, os agentes adquirem novas formas e expertises de desenvolvimento4. 

[...] as redes são como um conjunto de organizações que atuam de maneira 

articulada / coordenada e cujos processos decisórios estariam primordialmente 

ligados à existência da rede. As redes não nascem necessariamente sob algum 

contrato, pois estes podem dificultar a troca de vantagens competitivas. Como 

ações importantes temos a convergência de interesses, a interdependência dos 

agentes, o engajamento mútuo, a durabilidade das relações, a fidelidade e a 

cooperação (GARCIA, 2000, apud OLIVEIRA; GUERRINI, 2002, p.2). 

Assim, percebemos que uma sociedade em rede possui alguns pontos chave, que 

seriam: a interdependência, a identidade de grupo, a forte associação entre o social e o 

econômico e a constante presença da tecnologia da informação (GIGLIO; CARVALHO, 2010) 

que contribuiriam para a construção de pontes entre os diversos atores. Vale ressaltar que ao 

mesmo tempo em que os atores unidos em rede são individuais, também precisam cooperar e 

se auto afirmar enquanto parte do grupo, conforme expõe Costa e Marinho (2003, apud 

IGNACIO, 2010, p.3) existem princípios que são definidos pela liberdade na forma de pensar 

e, portanto, emancipatórios, e aqueles que agem no intuito de cooperar e são, portanto, 

democráticos. E ainda segundo os autores, existe um terceiro princípio, para além destes que é 

o princípio da voluntariedade que faz com que os atores compreendam a necessidade em 

empreender esforços para contribuir para a consolidação e ampliação do alcance da rede ao qual 

está inserido. 

Os pontos citados, quando entendidos e aplicados em conjunto possibilitam que a rede 

se torne mais do que uma simples soma de atores sociais. Para além disso, este movimento 

permite o surgimento de um “movimento de coesão dessas relações que se torna, 

gradativamente, independente dos atores” (MATURANA, VARELA, 1987 apud GIGLIO, 

CARVALHO, 2010, p.256) e possibilita que aqueles que estejam fora da rede sejam 

concorrentes e, potenciais entrantes. 

No segmento turístico, mesmo que involuntariamente, as organizações se 

interconectam e se apresentam sob a forma de rede: a rede de turismo. O que irá diferir é a 

capacidade de organização e articulação destas redes, conforme considera Scott et al. (2007 

apud KNUPP; MAFRA, 2012, P.668), nos destinos turísticos as redes podem ser 

compreendidas como grupos que se articulam livremente com fornecedores independentes que, 

unidos, entregam um produto em comum: o destino turístico. Esta articulação pode ocorrer de 

                                                           
4 Isto pode ser associado ao que CORNELLA (2003), BOVET, MARTHA (2001) e SANTOS, BASSANESI 

(2010) qualificam como “pensar em rede”. 
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forma branda e valorizando a independência dos atores, com laços frouxos entre as partes, como 

também pode ocorrer de forma coesa, propondo uma maior integração entre os atores turísticos. 

Aplicada ao turismo, nós percebemos que os atores da rede são extremamente 

importantes para obtenção do resultado final, pois qualquer falha de uma das partes prejudicará 

a experiência turística daquele que o aprecia. Apenas uma falha em um dos processos pode 

gerar um resultado desagradável para toda a rede (GIGLIO, 2013). 

Vale ressaltar que não defendemos a existência de um tipo ideal de rede, mas que ao 

contrário, cada rede se configuraria de acordo com a sua realidade e que mesmo havendo 

cooperação entre seus membros, insto não indicaria que a competição entre eles também não 

fosse possível. Desta forma, compreendemos por rede, os mecanismos de gestão articulada 

entre o poder público, universidades, centros de pesquisa, espaços culturais e atrativos 

museológicos. Mecanismo este que, por estar relacionado ao turismo, se potencializa quando 

associado a um conglomerado de atores interligados, de forma cooperativa, em rede. 

 

2. REDES DE COOPERAÇÃO ENTRE MUSEUS E CENTROS CULTURAIS EM JUIZ 

DE FORA 

As redes de cooperação podem ser consideradas importantes ferramentas de ampliação 

de competitividade e auxílio no desenvolvimento econômico e social entre seus atores. A 

integração entre indivíduos, grupos e organizações pela realização de objetivos particulares e 

coletivos permite o maior alcance de ações que concretizadas individualmente seriam mais 

difíceis (VERSCHOORE, 2006). 

Araújo (2000, apud VERSCHOORE, 2006), afirma que as redes de cooperação 

representam uma “forma de coordenação socioeconômica que emerge em resposta a 

determinadas contingências históricas concretas e como forma de solucionar determinados 

problemas práticos de coordenação”. 

Ainda que muito voltada à gestão empresarial, as redes de cooperação podem, também, 

ser pensadas para a articulação entre entidades e atores culturais. Neste sentido, a gestão de 

ações em conjunto no meio cultural pode ser fator determinante para a disseminação e 

implantação de iniciativas e ideias, além de oferecer novas possibilidades ao meio, como a 

ampliação da oferta turística. 

Para a reflexão deste modelo de gestão cultural, este trabalho se propõe a analisar o 

ambiente de rede que envolve os principais atrativos culturais na cidade de Juiz de Fora/MG. 
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Com relação aos principais museus e centros culturais em evidência na cidade, 

observam-se dois atores centrais: a Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF e a Fundação 

Alfredo Ferreira Lage – FUNALFA. Cabe ressaltar que outras entidades culturais se fazem 

presentes, sendo algumas delas de administração privada.  

A escolha pelas Instituições citadas para a análise deste trabalho se deu pela 

expressividade e centralidade de suas ações e pela concentração dos equipamentos culturais, 

sendo a Universidade a responsável pela grande maioria destes atrativos na cidade. 

A Universidade Federal de Juiz de Fora tem sua criação em 23 de dezembro de 1960, 

ato do então presidente Juscelino Kubitschek. O campus universitário foi construído no ano de 

1969 para agregar os estabelecimentos de Ensino Superior de Juiz de Fora. Desta forma se deu 

a fundação da Universidade com os cursos de Medicina, Engenharia, Ciências Econômicas, 

Direito, Farmácia e Odontologia, em seguida vincularam-se Geografia, Letras, Filosofia, 

Ciências Biológicas, Ciências Sociais e História. 

Além dos espaços contidos no interior da cidade universitária em diversos institutos e 

faculdades, a Universidade mantém museus e outros espaços de cultura e lazer na cidade, 

oferendo uma variada agenda de eventos culturais e artísticos. 

A Fundação Alfredo Ferreira Lage, órgão responsável pelas políticas de cultura em 

Juiz de Fora, foi instituída pela Lei 5.471 em 14 de setembro de 1978. A Fundação atua como 

órgão responsável pelas políticas de cultura em Juiz e Fora e administra espaços de grande 

importância no cenário cultural da cidade.  Além disso, a Lei de Incentivo à Cultura (Lei Murilo 

Mendes), o Conselho Municipal de Cultura (CONCULT) e o Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Cultural (COMPPAC) são gerenciados pela FUNALFA. 

Ações da FUNALFA em parceria com outras instituições públicas e privadas da cidade 

são importantes iniciativas para a realização de eventos e ações de promoção cultural, como o 

Carnaval, a Cantata de Natal, o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música 

Antiga, o Primeiro Plano - Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, o Festival de 

Música Cinves e o Festival Internacional de Coros. 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO DOS ATRATIVOS CULTURAIS EM JUIZ DE FORA 

A fim de compreender as possíveis ligações no cenário cultural de Juiz de Fora e como 

agem, ou agiriam, tais instituições em uma formação em redes, alguns dos atrativos geridos 

pela UFJF e FUNALFA serão apresentados a seguir. 
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2.1.1 MUSEU FERROVIÁRIO 

A história do museu se inicia um século antes do que foi registrado. Isso por que seu 

prédio deu lugar a primeira sede da antiga Estrada de Ferro Leopoldina que foi construída para 

substituir a primeira estação, inaugurada no final do século XIX.  É encontrado em suas 

edificações elementos como frontões triangulares, pilastras, janelas e portas do térreo 

encimadas por bandeiras em arco pleno, características essas que marcaram a arquitetura 

clássica. Também podemos ver alvenaria de tijolos maciços, laje de concreto armado e telhado 

em estrutura de madeira coberto com telhas francesas. 

Ao longo dos anos essa edificação sofreu várias reformas modificando sua estrutura original5. 

Somente em 1985 decide-se por preservar essa memória fortemente marcada pela 

história da ferrovia. O prédio então novamente se adapta e passa a abrigar o Núcleo Histórico 

Ferroviário. No primeiro andar se concentravam as salas de exposição do acervo ferroviário. 

No segundo andar foram instalados o centro de documentação, a sala de exposição temporária, 

a galeria de arte e a administração do núcleo.  

Em 1999 a FUNALFA assume a administração do espaço que passa então a ter a nova 

nomenclatura de Museu Ferroviário de Juiz de Fora. A orientação do espaço visava a 

dinamização das ações turísticas-culturais que levavam a preservação, valorização e difusão do 

patrimônio, da memória e das tradições ferroviárias. 

Somente em 2003 o museu foi aberto ao público, isso por que o acervo precisava ser 

reorganizado e disposto de forma didática. Fica acordado que o espaço só seria usado para fins 

culturais, turísticos e educacionais. 

Os acervos do Museu Ferroviário, juntamente com sua edificação que resgata a história 

do município, são tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – 

IEPHA. Seu acervo conta com 400 peças que inclui mobiliário, instrumentos de comunicação 

e trabalho, fotografia, livros técnicos, louças, locomotivas, entre outros. 

A história do museu, bem como tudo que o engloba, conta uma experiência de um 

determinado contexto em que o Brasil, e em especial Juiz de Fora, viveram grandes impactos 

econômicos e sociais.  

 

2.1.2 CENTRO CULTURAL BERNARDO MASCARENHAS 

                                                           
5 Disponível em https://www.pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/funalfa/museus/apresentacao.php e 

https://www.pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/funalfa/museus/historico.php. Acesso em: 25/02/2016 
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Em uma época onde o crescimento industrial tomava conta do país, o empresário 

Bernardo Mascarenhas com seu empreendedorismo nato, impulsiona esse crescimento na 

cidade com duas grandes obras, a construção da Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas, que 

foi a primeira fábrica a utilizar um motor elétrico Westhinghouse no país, em 1898, e a primeira 

Usina Hidrelétrica da América Latina. 

Em 1984 a fábrica encerra suas atividades por sofrer com as mudanças econômicas 

que o país vivia. Com isso, o terreno serviu para pagar dívidas para com a União e o Estado de 

Minas Gerais.  

Graças ao interesse da prefeitura em preservar o espaço, em 1982 se inicia um processo 

de tombamento. O período de negociação de compra das instalações que duraram de 1983 a 

1987 foi também marcado por restaurações que ao final, após 100 anos de existência da 

edificação, deu abrigo ao Centro Cultural Bernardo Mascarenhas6.   

Não se pode esquecer que isso só aconteceu graças a manifestações de artistas, 

escritores e jornalistas que se mobilizaram em busca da transformação do local em um centro 

cultural. E assim foi. Hoje o prédio conta com galerias de arte, anfiteatro, videoteca, salas de 

aula e pequenos espaços para eventos afins. 

 

2.1.3 USINA DE MARMELO ZERO  

Juiz de Fora sempre teve uma posição geográfica favorável. Por esse mérito, a cidade 

sempre pode receber investimentos que ajudaram em seu desenvolvimento, principalmente no 

que tange os setores de transporte, comunicação, saneamento e eletricidade, destacando-se a 

instalação da Usina de Marmelos, primeira Usina Hidrelétrica da América do Sul, no Rio 

Paraibuna7. 

A usina, que se encontra próximo ao núcleo urbano, fica às margens da antiga estrada 

União Indústria (atual BR-267) e foi inaugurada no dia 05 de setembro de 1889. Também 

construída por Bernardo Mascarenhas, tinha como função dar suporte de energia elétrica para 

sua empresa têxtil. 

Em 1982 a usina é tombada pelo município e somente em 2005 é tombada pelo estado. 

Seu tombamento compreende o conjunto arquitetônico e paisagístico da Usina de Marmelos 

                                                           
6 Disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/funalfa/ccbm/apresentacao.php e 

https://www.pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/funalfa/ccbm/historico.php. Acesso em: 25/02/2016 
7Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/banco-de-noticias/681-iephamg-apresenta-usina-hidreletrica-de-

marmelos e 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/05/18/interna_gerais,389704/primeira-hidreletrica-do-pais-foi-

construida-em-minas-ha-mais-de-100-anos.shtml. Acesso em: 25/02/2016. 
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Zero, barragem, subestação elevada, passarelas, condutores de água, o posto do barrageiro, o 

trecho do rio com a queda d’água, as três outras usinas de Marmelos (duas ainda em 

funcionamento), a área ocupada pelo complexo esportivo, a vila operária e o acervo de bens 

moveis. Em 1989 é então criado oficialmente o Museu da Usina que foi idealizado como centro 

de memória e marco da instalação da energia elétrica no Brasil, inaugurado somente em 2000, 

mas que atualmente se encontra fechado para visitação.  

 

2.1.4 FÓRUM DA CULTURA 

São muitas as histórias que se passaram pelo prédio que dá lugar ao Fórum da Cultura. 

Tudo começa na década de 20 quando Dr. Clóvis Guimarães Mascarenhas, filho de Bernardo 

Mascarenhas, constrói o prédio para fins residenciais8. O casarão levou o nome de Villa Ceci 

em homenagem a sua esposa, Cecília Schlobach Procópio Vale Guimarães. Em 1928, a casa é 

vendida ao comerciante e cafeicultor Roque Domingues de Araújo, que faleceu em 1937 

deixando a propriedade para a viúva Hercília Teixeira Cortes de Araújo. Já em 1957, a 

propriedade é vendida para a Faculdade de Direito que naquele momento foi representada pelo 

professor Benjamim Colucci. 

Depois de modificações feitas com a criação de um anexo, a faculdade permanece até 

1971 quando é transferida para o campus Universitário. É no reitorado de Gilson Salomão 

(1968-1972) que o fórum da cultura é criado.  

Atualmente o prédio conta com um teatro, uma galeria de arte e um museu de Cultura 

Popular. A última reforma do teatro em 1993 tinha como objetivo a modernização. Nessa 

reforma, a plateia passa a ser dividida em níveis melhorando a visibilidade e o espaço passa a 

comportar 200 espectadores. A galeria de arte está instalada no segundo andar do prédio e é 

onde o público tem a oportunidade de aguardar o início do teatro. O museu conta com mais de 

três mil peças e tem como destaque as obras de cerâmica portuguesa, nordestina e mineira. 

Outros destaques do Fórum da Cultura é o Grupo Divulgação, que ainda em 1972, foi 

o primeiro grupo teatral a se apresentar no teatro e também o Coral Universitário.  

 

2.1.5 MUSEU DE ARTE MURILO MENDES 

Com a morte do poeta Murilo Mendes em 1975, sua viúva Maria da Saudade Cortesão 

Mendes resolve doar para a Universidade Federal de Juiz de Fora, sua biblioteca e parte do 

                                                           
8 Disponível em:  http://www.ufjf.br/forumdacultura/patrimonio. Acesso em 25/02/2016 
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acervo de artes visuais. Em 20 de novembro 2005 é criado o Museu de Arte Murilo Mendes 

com o objetivo de preservar e divulgar os acervos bibliográficos e visuais do poeta9. 

O prédio, que até 2005 foi ocupado pela reitoria da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, tem características modernas que marcaram os anos 60, década de sua inauguração. O 

Jardim, que se encontra na parte dianteira do museu, concilia com a parte interna do museu 

dando uma iluminação natural em alguns pontos da edificação10. 

 

2.1.6 MEMORIAL DA REPÚBLICA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO 

O mais recente atrativo da cidade11, inaugurado no dia 21 de dezembro de 2015, inicia 

sua história no Instituto Itamar Franco, criado em 2002, para catalogar todos os bens e histórias 

acerca da vida publica e política do Ex-presidente da República Itamar Franco. 

A criação do memorial vem com dois objetivos que é o de homenagear tal figura 

política e também expor todo seu acervo, constituído com tanto esforço próprio e também de 

sua família. Assim, em sete de julho de 2014 o conselho superior da Universidade Federal de 

Juiz de Fora aprova a criação do Memorial da República Presidente Itamar Franco. 

 

2.1.7 CINE THEATRO CENTRAL 

Inaugurado no dia 30 de março de 1929, o Cine Theatro Central12 é sinal de 

modernidade para época. Idealizado por lideranças locais e pela elite da época, o teatro foi feito 

para uma melhor comodidade daqueles que já frequentavam alguns teatros que se encontravam 

em terrenos livres.  

O que poucos sabem é que antes de dar lugar ao Cine Theatro Central, o terreno já deu 

lugar a outro teatro da cidade o Polytheama, que tinha acomodações precárias. Dois anos antes 

da inauguração do Central, uma sociedade é feita entre Francisco Campos Valadares, Químico 

Corrêa, Diogo Rocha e Gomes Nogueira que criam a Companhia Central de Diversões. Por 

iniciativa da companhia juntamente com a construtora Pantaleone Arcuri se inicia o projeto do 

novo teatro. Tal empreendimento sofreu muitos obstáculos financeiros por ser idealizado de 

forma grandiosa. Isso fez com que Raphael Arcuri, o arquiteto responsável pela obra e dono da 

construtora, firmasse sociedade com a companhia para salvar tal obra. Para a conclusão da obra, 

o teatro ganha a pintura do italiano Ângelo Bigi, que deu vida às paredes do teatro com cenas 

                                                           
9 Disponível em: http://www.museudeartemurilomendes.com.br/edificio.html. Acesso em: 25/02/2016. 
10 Disponível em: http://www.museudeartemurilomendes.com.br/index.html. Acesso em: 03/03/2016 
11 Disponível em: http://www.mrpitamarfranco.com.br/programacao.html. Acesso em: 03/03/2016 
12 Disponível em: http://www.theatrocentral.com.br/restauracao/. Acesso em: 03/03/2016. 
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de ninfas, faunos e também grandes artistas da música como Wagner, Verdi, Beethoven e o 

nosso Carlos Gomes. 

Por trazer características de teatro-cinema, o central então é inaugurado em 1929, com 

a exibição do filme mudo “Esposa Alheia”. Já nos anos 30 o teatro ganha a nova tecnologia da 

época, o som.  

Já nos anos 80 o teatro sofre uma queda nas sessões de cinema e teatro dando inicio a 

uma movimentação para o pedido de tombamento do espaço. Em 1983 o teatro é tombado como 

bem patrimonial do município. Isso impedia que o espaço fosse demolido, mas, por falta de 

recursos da administração municipal, a mesma não conseguiu que o mesmo não se deteriorasse. 

Aqui se inicia uma nova movimentação para a recuperação do teatro. Em 1994, através de 

mobilização feita por lideranças locais, o teatro é comprado pela Universidade Federal de Juiz 

de Fora com recursos do Ministério da Educação. No mesmo ano, o Cine Theatro Central é 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional (IPHAN) iniciando assim 

o processo de restauração da edificação. Somente em 1996 o teatro abre suas portas novamente 

para trazer cultura para a cidade. 

 

2.2. A (DES) ARTICULAÇÃO EM REDE DOS ATRATIVOS CULTURAIS  

Como apresentado anteriormente, segundo Scott et al. (2007 apud KNUPP; MAFRA, 

2012, P.668), a rede de turismo é formada por organizações que involuntariamente se conectam 

na produção de um destino. Quando essa rede trabalha de forma livre, sem articulação, ela causa 

riscos na impressão daquele que está apreciando.  

Foi observado também que apesar das redes de cooperação estarem voltadas para o 

meio empresarial, no meio cultural isso pode determinar a implantação de novas ideias e 

iniciativas, o que possibilitaria um aumento da oferta turística.  

Analisando alguns atrativos culturais da cidade de Juiz de Fora, podemos findar que 

falta articulação. Os dois grandes atores responsáveis pelos principais atrativos aqui listados, a 

UFJF e a FUNALFA, não criam um diálogo entre si e possuem uma gestão descentralizada.  

Através de visitas feitas aos atrativos13, não foi possível detectar afinidade entre os mesmos, 

ainda que algumas histórias se misturem por envolver famílias tradicionais da cidade. Ao se 

visitar os atrativos, não se tem nenhuma orientação ou uma simples indicação para outro 

atrativo. Isso causa um mau aproveitamento dos recursos turísticos da cidade. 

                                                           
13 Visitas feitas ao longo do segundo semestre de 2015, por meio da disciplina “Redes e Atores de Turismo”, 

ofertada pelo Curso de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ministrante: Nelson Araújo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo partiu da iniciativa em se investigar a possibilidade de integração entre os 

atrativos culturais na cidade de Juiz de Fora/MG por considerar a formação em redes de 

cooperação uma grande oportunidade para o desenvolvimento sustentável das comunidades.  

Na realidade estudada, percebemos que os atores sociais em questão pouco dialogam 

mesmo os grandes atrativos pertencerem ao poder público, ora na esfera municipal, ora na 

esfera federal. Esta falta de visão compartilhada colabora para a pouca “turistificação” de seus 

espaços. Afinal, ao traçar objetivos e estratégias comuns, todas as partes obteriam resultados 

melhores tanto para sua gestão, como para o desenvolvimento turístico da cidade e, 

principalmente, elevando o sentimento de pertencimento à comunidade as quais elas se inserem. 

Este, talvez, seja um aspecto importante a ser considerado. A comunidade, o turista, 

os atrativos e o poder público são nós que articulam a mesma rede. Estando todos interligados 

e coesos, o principal beneficiado será o próprio destino turístico, que se fortalecerá com base 

nas ações estratégicas de desenvolvimento e gestão. 

Conforme informa KNUPP (2012, p. 670), “a função do poder público é essencial, já 

que cabe a ele a tarefa de promover a interação dessa atividade”. Sendo os dois principais atores, 

de uma possível rede de cooperação cultural na cidade, representantes do poder público, caberia 

a eles incentivar e facilitar a formação da rede. Mas, também por isso, ela não aconteça.  

Talvez as dificuldades enfrentadas para a construção e/ou consolidação de uma rede 

de cooperação esteja pautada na dificuldade e morosidade de articular ações em conjunto em 

órgãos públicos, pois a forte hierarquia do sistema muitas vezes dificulta que decisões 

importantes estejam aliadas à vontade política em realizá-las. 

A partir deste estudo introdutório, acreditamos que novas pesquisas virão de forma a 

compreender minúcias que por hora tenham sido desfocadas no processo de investigação e 

pesquisa, de forma a contribuir com um tema que, certamente, ainda tem muito a ser descoberto. 
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TURISMO E O CANDOMBLÉ NA CIDADE DE SALVADOR 

 

Stella Matera Matias1 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo de estudo a relação entre o candomblé e o 

turismo na cidade de Salvador.  Além de pesquisar sobre a cidade como destino e a formação 

do candomblé de maneira um pouco mais aprofundada, optamos por analisar a imagem turística 

do destino e de que maneira ela estava relacionada com a religião em questão. Para tal, o método 

da pesquisa se apoiou na análise bibliográfica, de propagandas turísticas da cidade e do Brasil, 

entrevistas qualitativas e visita de campo em locais de interesse. A imagem da cidade esta 

fortemente ligada ao candomblé, é possível vê-lo em muitos atrativos, na música, na culinária, 

no artesanato, em suas festas, enfim, sendo da religião ou não, ela está no cotidiano do 

soteropolitano. 

PALAVRAS CHAVE: Candomblé, turismo religioso, turismo cultural, Salvador. 

 

Introdução 

Este trabalho tem como objetivo de pesquisa a relação entre a religião e o turismo, mais 

especificamente entre o candomblé e o turismo na cidade de Salvador na Bahia.  A pesquisa 

teve como foco mostrar algumas das contribuições do candomblé para a atividade turística da 

cidade. Para isso analisamos elementos do espaço turístico e aspectos culturais, pontos 

turísticos famosos, um pouco da gastronomia, dos ícones no imaginário das pessoas sobre o 

destino.  

 A escolha do tema se deu por conta de um interesse em turismo religioso e por essa ser 

uma religião muito rica culturalmente, porém o candomblé ainda sofre preconceitos, 

principalmente pela falta de conhecimento. E, também, pelo fato da cidade de Salvador ser um 

dos principais destinos turísticos do Brasil. Nesse contexto, algumas questões motivaram à 

pesquisa: em que medida a “fama” da cidade tem a ver com esse aspecto místico de uma religião 

única? Ou será que a escolha desse destino turístico é somente por seus atrativos naturais? Qual 

o imaginário que o turista tem da cidade? Como a imagem criada pelo viajante se relaciona com 

o tema? 

Através das pesquisas realizadas, algumas conclusões provisórias foram sinalizadas 

para essas questões, ambas estão no topo das motivações dos visitantes. O que pode confirmar 

a força que a religião tem no ambiente turístico da cidade.  

                                                           
1 Estudante de pós-graduação em Cultura afro-brasileira e indígena no IPETEC/UCP e formada em turismo pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Email: stellamatera@hotmail.com. 
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 Quanto à metodologia da pesquisa, optou-se por revisão bibliográfica de diversos 

autores, bem como trabalho de campo na cidade com visitas a lugares de interesse para o 

trabalho, a exemplo do Dique do Tororó, o museu Afro-brasileiro, a galeria da fundação Pierre 

Verger, o museu da gastronomia baiana, as igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a 

do Nosso Senhor do Bonfim, Pelourinho, Mercado Modelo, entre outros.  

Nesse contexto metodológico, realizamos entrevistas qualitativas com um total de onze 

(11) turistas em três dos principais pontos turísticos da cidade, Pelourinho, Mercado Modelo e 

Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, com perguntas abertas para que os entrevistados 

expusessem a sua opinião sobre o assunto. Os selecionados para a realização das entrevistas 

foram escolhidos aleatoriamente nos pontos citados. Dos onze entrevistados, três eram 

internacionais e oito nacionais. Ao abordar a pessoa, era explicado qual era a finalidade e como 

aquele questionário seria utilizado posteriormente. As perguntas foram realizadas de maneira 

informal, mais como uma conversa do que uma entrevista. Após a realização das perguntas, 

pedíamos para que o entrevistado dissesse de onde era e no final de todas as entrevistas, os 

tratamos como turista e um número (ex.: turista 5), de acordo com a ordem geral dos 

entrevistados. 

 A partir da pesquisa pudemos perceber alguns aspectos interessantes, a exemplo de 

como se formou a religião no país, a relação com dois tipos distintos de segmentos turísticos – 

o religioso e o cultural –, as opiniões dos turistas sobre essa relação e o imaginário criado a 

partir das propagandas turísticas. 

 

Salvador – BA 

 O Estado da Bahia foi dividido em algumas zonas turísticas, elas foram criadas e 

agruparam as cidades de acordo com alguma característica principal, seja de identidade 

física ou temática. A cidade de Salvador está na zona turística chamada de Baía de todos os 

santos junto com mais 17 municípios (SETUR - BA, 2014):  

Rica em tradições e festas populares, a Baía de Todos os Santos é um 

verdadeiro caldeirão cultural que combina, de maneira singular, elementos 

europeus, indígenas e afro-brasileiros. Gastronomia, música, teatro e vasto 

patrimônio histórico são algumas das atrações dessa zona turística, que abriga 

também belezas naturais como ilhas cobertas de vegetação nativa e 

manguezais preservados. A própria Baía, que lhe empresta o nome, destaca-

se como elemento de integração e acesso, oferecendo excelentes condições de 

navegação e lazer. (SETUR - BA, 2014)  
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Uma parte importante da economia da cidade está relacionada com o turismo. O fluxo 

de turistas de massa já é bem intenso e constante, principalmente durante a alta temporada. A 

capital baiana é conhecida, principalmente, por suas festas populares, em especial, o carnaval, 

apesar de ser a época do ano onde a cidade recebe grande parte dos visitantes, o turismo no 

município não é feito somente por isso. A cidade é nacionalmente e internacionalmente 

conhecida pela sua gastronomia, música, festas, arquitetura, cultura afro-brasileira e pelas suas 

praias (80 km de orla) e paisagens, sendo um importante destino turístico do país, tendo grande 

procura do turismo internacional.  

As principais motivações para a visitação da cidade são o interesse pelas praias, cultura 

local (música, culinária, religião etc.), construções históricas, viagens de negócio, festas, 

eventos religiosos e outros. Segundo pesquisa realizada em 2009 pelo centro de Pesquisa 

Caracterização e Dimensionamento do Turismo Receptivo na Bahia2, essas são as principais 

motivações do turista para visitar a cidade: Lazer (37,2%), Negócios ou trabalho (18,5%), 

Visitar amigos e parentes (16,8%), Festas Juninas (16,7%), Saúde (3,6%), Eventos Religiosos 

(2,3%), Intercâmbio/Estudos (1,8%), Carnaval (1,5%), Congressos / Feiras ou convenções 

(1,1%), Outros (0,6%). 

O destino é composto de diversos segmentos turísticos, entre eles o turismo de sol e 

praia, o turismo cultural, o turismo religioso, o turismo marítimo, o turismo LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais e travestis) entre outros.   

Os principais pontos turísticos da cidade são: o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda, 

o Pelourinho, a feira popular de São Joaquim, o terreiro de Axé Apo Afonjá, diversas praias 

(Praia da Barra, Itapuã, Ondina, Rio Vermelho etc.), a Lagoa do Abaeté, o Dique do Tororó, 

Farol da Barra, Igreja de São Francisco, Igreja do Senhor do Bonfim. 

O parque hoteleiro da cidade é bem variado, com grandes hotéis na orla marítima, 

pequenos hotéis na Barra, alguns espalhados ao longo da via principal da Avenida Sete de 

Setembro, pousadas e hotéis de baixo custo em torno do Pelourinho.   

A propaganda e o marketing são de grande alcance, com produtos divulgados por 

grandes operadoras nacionais e internacionais, Salvador está entre os destinos mais procurados 

                                                           
2 Pesquisa Caracterização e Dimensionamento do Turismo Receptivo na Bahia 2009. Apud: 

http://www.abihbahia.org.br/associacao-brasileira-da-industria-de-hoteis-da-bahia/servicos-aos-

associados/estatisticas.php, acessado em 20/11/14. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hot%C3%A9is
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_(Salvador)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Sete_de_Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Sete_de_Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelourinho_(Salvador)
http://www.abihbahia.org.br/associacao-brasileira-da-industria-de-hoteis-da-bahia/servicos-aos-associados/estatisticas.php
http://www.abihbahia.org.br/associacao-brasileira-da-industria-de-hoteis-da-bahia/servicos-aos-associados/estatisticas.php
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do Brasil por estrangeiros e é a principal cidade baiana para turistas estrangeiros, conta com 

voos diretos para diversos países da Europa, América do Norte e Sul. 

 O candomblé 

  Na África o culto aos orixás estava ligado a uma cidade ou a um país inteiro, ou seja, 

todos os nascidos naquela região eram “parentes” daquela entidade, isso porque o seu culto 

estava diretamente ligado aos ancestrais, sendo celebrado pela família. Temos como exemplo, 

o reino de Oyó (onde atualmente se encontra a Nigéria), onde era cultuado Xangô. Já que, 

segundo a mitologia, Xangô foi o quarto rei e um dos mais poderosos dos impérios Iorubás. 

Depois de sua morte Xangô foi divinizado, o que acontecia com grandes reis e heróis da época 

e seu culto se tornou o mais importante na cidade. A ideia de vida terrena do Orixá é muito forte 

para os africanos, acreditam que eles foram pessoas que viveram na terra e que por seus feitos 

viraram divindades, fazendo com que a ideia da ancestralidade seja forte. 

O tráfico de escravos para o chamado novo mundo trouxe, segundo Verger (2009) “mais 

de um milhão de escravos da costa da África para a Bahia entre 1550 e 1850, dos quais trezentos 

e cinquenta mil vieram provenientes do hemisfério sul, Congo e Angola e oitocentos e 

cinquenta mil do hemisfério norte, Golfo de Benin e de Biafra“.  

Durante boa parte do período colonial, os africanos trazidos para o Brasil foram os 

negros Bantos. Segundo Pessoa de Castro (2001 apud SANT’ANNA, 2003), “a palavra “banto” 

significa “os homens” e ela nomeia um grupo linguístico que ocupa diversos territórios (Angola, 

Congo, Moçambique)”. 

No final do século XVIII, começaram a aportar em terras brasileiras os negros vindos 

da Costa da Mina (Benin, Nigéria e Togo), eles eram em sua maioria pertencentes aos grupos 

Nagôs e Jejês. O termo nagô é usado para nomear todos os grupos vinculados à língua Iorubá. 

Os Jejês chegaram maciçamente em meados do século XIX, conhecidos como Ewês, falantes 

da língua Fon. A vinda maciça desses grupos ocorreu por conta das guerras entre os Fons e os 

Iorubás que resultou em um grande número de prisioneiros de ambos os lados, onde grande 

maioria foi vendida como escravos para os traficantes da época para serem levados, 

especialmente, para a Bahia.  Com o declínio da atividade mineradora, boa parte desses negros 

ficou na Bahia e outros foram vendidos para Pernambuco e Maranhão. 

Enquanto os africanos de origem Bantu, do Congo e de Angola, trazidos para 

o Brasil durante o duro período da conquista e do desbravamento da colônia, 
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foram distribuídos pelas plantações, espalhados em pequenos grupos por um 

imenso território, principalmente no centro litorâneo, nos estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Espirito Santo, Minas Gerais, numa época em que as 

comunicações eram difíceis, com os centros urbanos começando a nascer a 

duras penas, os de origem sudanesa, os Jejê do Daomé e os Nagô, chagados 

durante o ultimo período da escravatura, foram concentrados nas zonas 

urbanas em pleno apogeu, nas regiões suburbanas ricas e desenvolvidas dos 

estados do norte e nordeste, Bahia e Pernambuco, particularmente nas capitais 

desses estados, Salvador e Recife.  (SANTOS, 1972, p.31-32). 

Por conta da vinda mais recente, pela forte resistência cultural (por grande parte ser 

prisioneiros de guerra de classes mais elevadas) e pelo favorecimento da concentração na cidade 

de Salvador, os Jejês e Nagôs formaram uma espécie de predomínio cultural. Durante a época 

em que os grupos africanos precedentes estavam aqui “sozinhos” a perseguição e a conversão 

ao catolicismo eram mais rígidas. Os Jejês-Nagôs trouxeram em sua bagagem um complexo 

cultural amplo que os envolvia em sua terra natal, abrangendo especialmente o lado religioso.  

O Candomblé surge no Brasil, a partir da junção desses diferentes povos (Angola, 

Congo, Povo Fon ou Jejê, do Benin, Iorubá ou Nagô, da Nigéria, entre outros), onde o culto a 

diversas entidades se consolidou, misturando-se também com tradições indígenas e até com o 

catolicismo (sincretismo). 

Assim, o século XIX viu transportar, implantar e reformular no Brasil os 

elementos de um complexo cultural africano que se expressa atualmente 

através de associações bem organizadas, egbé, onde se mantem e se renova a 

adoração das entidades sobrenaturais, os òrisà e a dos ancestrais ilustres, os 

égun. (SANTOS, 1972, p.32). 

  Em cada terreiro há o predomínio de certas tradições específicas o que faz com que ele 

seja identificado a partir da nação predominante.  A religião é tida como uma reinvenção da 

cultura, uma vez que foram retirados de sua terra e trazidos a força para um novo mundo 

desconhecido. Em decorrência das circunstâncias da escravidão, as trocas culturais entre esses 

grupos intensificaram-se e isso explica a notável “unidade” espacial e lógica existente entre os 

terreiros de candomblé desenvolvidos em especial na Bahia. (SANT’ANNA 2003). 

Cada nação tem suas particularidades, como a língua usada no ritual e nas cantigas, 

nomenclatura dos cargos, comidas usadas como oferendas, cores e divindades cultuadas 

(terreiros de tradição Congo e Angola cultuam Inquices, Nagô e Ketu os orixás e os Jejês os 

Voduns). O candomblé é muito variado e apesar de terem suas particularidades, todas as nações 

creem na existência de um Deus todo poderoso que é a fonte de toda a vida existente no mundo 
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terreno e por ser muito grande e difícil de ser alcançado, necessita de intermediários (orixás, 

voduns e inquices), que representam as forças da natureza e ancestrais muito antigos. 

A estrutura encontrada aqui é singular e inexistente na África. Em terras africanas os 

cultos praticados eram familiares e/ou tribais e realizado em determinadas localidades. O que 

ocorreu no Brasil foi uma reformulação dos elementos encontrados na sua terra de origem.   

Não existiam, portanto, na África, organizações semelhantes aos terreiros de 

candomblé brasileiros, que reúnem num mesmo lugar cultos diversos e 

originalmente dispersos no território africano. (...) Essa nova organização foi 

fruto da escravidão e na reunião compulsória numa terra estranha, de vários 

grupos que, em sua terra de origem, cultuavam diferentes divindades. (...) O 

terreiro de candomblé, tal como conhecemos é a criação, nas condições 

adversas da escravidão, de uma nova instituição e de um novo modelo de 

culto, adaptadas as circunstâncias encontradas no Brasil.(SANT’ANNA, 

2003, p. 3 -4). 

 Nos dias de hoje, notamos a presença mais forte da nação Ketu- Nagô, com seus orixás 

disseminados por grande parte do território brasileiro, com boa parte dos seus rituais presentes 

no calendário festivos de algumas cidades, em especial no da Salvador, como as águas de Oxalá 

(lavagem do Bonfim), o Olubajé entre outros.  

Turismo religioso e cultural 

 Segundo Vukonic (1996 apud DIAS, 2003) o tempo livre não implica somente no ócio, 

as pessoas podem usar esse período com outras finalidades: “tempo de lazer é a parte do tempo 

livre na qual as pessoas expressam suas inclinações mais íntimas e dedicam-se a si mesmas 

somente para aquilo que satisfaz a si mesmas completamente”. 

 Ainda sobre lazer, Dumazedier (1976 apud DIAS, 2003) diz que ele “apresenta três 

funções que podem ser consideradas as mais importantes: a função de descanso; a de 

divertimento e recreação; e a de desenvolvimento”.   

A função de desenvolvimento permite a criação de novas formas de aprendizado 

voluntário, o que faz com que o indivíduo liberte-se de suas obrigações profissionais, 

comportamentos por vontade própria e que tem como objetivo o desenvolvimento da 

personalidade. (DIAS, 2003) 

O turismo como incentivador de encontros exerce um papel de socializador cultural, 

pois permite o encontro de diversas pessoas, culturas, hábitos e etc., favorecendo também:  

(...) a sociabilidade das pessoas que se encontram nas viagens numa condição 

psicológica altamente favorável a novos contatos sociais; contribui para o 
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entendimento entre populações de diferentes regiões num mesmo país; 

incentiva a adoção de novos valores que, gradativamente, vão tornando-se 

universais; diminui as distâncias étnicas, permitindo maior conhecimento dos 

outros e seus costumes. (DIAS, 2003, p.13).  

O turista durante sua viagem está mais propício a atividades e a despertar de interesses 

que provavelmente não teria em seu cotidiano atordoado. Então, com essas premissas, 

chegamos à conclusão de que alguns tipos de turismo, como religioso e cultural, auxiliam e são 

auxiliados por esse ponto. Segundo Dias (2003, p.12):  

(...) o religioso, cumpre a função de ruptura com o universo do cotidiano e, ao 

mesmo tempo a função de desenvolvimento da personalidade, quando o 

indivíduo, por sua livre escolha, busca um conhecimento mais profundo do 

significado da vida através de seu envolvimento com o sagrado. (DIAS, 2003, 

p.12) 

 O turismo cultural é definido como:  

Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência 

do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e 

dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e 

imateriais da cultura. (BRASIL, 2006)  

 A realização do turismo religioso ou cultural pode não ser inicialmente o objetivo 

principal de interesse do viajante, porém, pelo fato dele estar com uma condição psicológica 

mais favorável, esses segmentos e atrativos podem despertar sua vontade, curiosidade de 

conhecer tal local, cultura, hábitos etc.  

O espaço religioso por ter diferentes usos e por ser usado por diversos tipos de turista e 

segmentos é considerado por Rindchede (1992 apud DIAS, 2003) “como um espaço 

multifuncional, em função dos usos e motivações que origina, no qual encontramos diferentes 

formas de turismo”. 

 Ainda segundo Dias (2003, p.16):  

Todo santuário, ao mesmo tempo provoca um deslocamento de fiéis que se 

deslocam para o culto, também provoca o surgimento de uma demanda 

cultural, de pessoas que irão aprecia-lo pelo conteúdo histórico e cultural. Da 

mesma forma ocorre com os eventos, que se incorporam à cultura local, 

tornando-se parte da tradição cultural, fonte de identidade de determinada 

comunidade. Desse modo, há uma forte identificação entre o turismo religioso 

e cultural, sendo esse primeiro, na realidade, integrado a esse último. (DIAS, 

2003, p.16) 

 Analisando dessa maneira, podemos perceber o que aos pouco obtemos as respostas de 

nossos questionamentos e confirmações de nossa hipótese de que o turismo ligado ao 

candomblé está simultaneamente nos dois segmentos. 
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Os “santuários”, segundo Dias (2003,p.24) são:  

(...) patrimônio cultural e, como tais, susceptíveis de serem transformados em 

recursos turísticos. Dessa maneira, pode-se gerar um uso turístico dos espaços 

religiosos, numa definição ampliada e, embora sua motivação principal não 

seja do tipo religioso, situa-se num dos extremos já citados, de uma linha 

contínua que se estende da peregrinação propriamente dita como atividade 

exclusivamente religiosa até os limites das atividades englobadas no conceito 

de turismo cultural. (DIAS, 2003, p.24). 

 No caso estudado aqui, podemos destacar os terreiros de candomblé como exemplo 

claro desses santuários transformados em recurso turístico, já que em diversos desses espaços 

recebem visitação de turistas e fazem propagandas turísticas em hotéis da região para incentivar 

a visitação.  

 Silveira (2003) ainda argumenta outro fator dessa transformação dos “santuários” em 

recursos turísticos, ele diz que: “A "indústria" do entretenimento transformaria locais e ritos 

religiosos em espetáculos; "desterritorializando-os", retirando-os do contexto e recolocando-os 

em novas telas de sentido.” 

 Durante a estadia na cidade, deparamos com um panfleto de um dos muitos terreiros 

que oferecem visitação. Na propaganda podíamos perceber a mercantilização do santuário, 

tratava mais de uma simples visita, ofereciam guias (cordões relacionados aos orixás) e jogo de 

búzios. Porém, a visita a esses locais propícia ao turista uma vivência, mesmo que curta, com 

os adeptos e com a própria religião, dentro do possível, pois alguns rituais são somente para os 

participantes da “casa”. Não podemos generalizar todos os terreiros a partir de um breve contato 

com uma propaganda, mas é um dilema, não podemos afirmar até que ponto a visitação é 

mercantilizada.  

 As motivações que levam um turista a visitar um terreiro de candomblé pode ser a 

religiosa, mas vemos muitos exemplos de interesse apenas cultural, o interesse em conhecer 

uma cultura nova, diferente do que normalmente se encontra, ou até, talvez, porque foi visto na 

mídia. Segundo nossa pesquisa de campo realizada em setembro de 2014, nenhum dos turistas 

entrevistados estavam na cidade por motivos religiosos, porém, pela observação dos locais 

visitados, percebemos que o interesse em conhecer os terreiros de candomblé é grande por conta 

da enorme oferta de guias que podem levá-lo a um. O turista 4 (França) ponderou sobre como 

a cidade de Salvador é vista fora do Brasil, ele disse: “Que Salvador é conhecida pela cultura 

afro, quando se pensa na cidade logo a liga ao candomblé e que grande parte dos turistas vem 

com a intenção de visitar um terreiro”. Mas, segundo a turista 2 (China) “não sei muito sobre, 
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é difícil dizer se faz parte ou não do turismo na cidade”. Isso ocorre, talvez, por conta dos 

trabalhos de marketing feito em outros países, mas percebemos superficialmente como há 

diferenças em como é realizado, que países e que perfis de turistas foram alcançados.  

O interesse de parte dos turistas internacional pela a cultura afro e pelo candomblé fica 

mais claro quando obtemos a informação de uma pessoa que trabalha no museu Afro-brasileiro 

(conversa informal durante a visita ao museu), que grande parte dos turistas visitantes é de 

origem estrangeira.  

  Os eventos religiosos brasileiros, que são considerados tradicionais, tem seu fluxo 

turístico tanto por essas festividades como por outros motivos, em especial os mais 

significativos para historia e cultura da região. A Lavagem do Bonfim, por exemplo, leva cerca 

de um milhão3 de pessoas para as ruas, o evento reúne grande número de religiosos sim, por 

envolver duas religiões distintas, o catolicismo e o candomblé, mas por ocorrer na alta 

temporada turística da cidade (a festa ocorre na segunda quinta-feira de janeiro depois do dia 

de Reis) parte desse número é composta por “curiosos”, pessoas interessadas em conhecer o 

evento, não que dizer que essa foi o principal motivador da sua viagem.  

 Para Bauman (1998 apud SILVEIRA, 2003), o turista realiza a "mágica" de estar dentro 

e fora da religião ao mesmo tempo e, simultaneamente, dentro e fora de diversas tradições 

religiosas.  

Enquanto o nativo experimenta sua religiosidade de forma absoluta, sagrada, 

referenciando a tradição e lembrando seus antepassados, o turista tende a 

pensar estas manifestações do ponto de vista cultural, como eventos culturais 

ou formas vivas do Patrimônio Nacional. (GIOVANNINI, 2003, p.143)  

 Os turistas que participam desses eventos conseguem vivenciar parte das festividades 

de diversas religiões sem pertencer a nenhuma delas. O visitante pode amarrar uma fitinha e 

realizar seus três pedidos nos portões da igreja de Nosso Senhor do Bonfim e nem por isso se 

tornará católico ou devoto do santo. Podem realizar oferendas para Iemanjá sem estar se 

tornando adepto do candomblé, eles apenas estão participando da cultura local. Segundo 

entrevista ao site de turismo da Bahia4, a Austríaca, Carina Qappeloayr, 38 anos, pela primeira 

vez na Bahia, resolveu encarar a extensa fila para deixar sua oferenda. “Mesmo com esse sol 

forte, estou adorando e achando tudo muito lindo.” (BAHIA, 2015). 

                                                           
3 http://bahia.com.br/noticias/festa-do-bonfim-e-estrategica-para-o-turismo-afirma-pelegrino/ 
4 http://bahia.com.br/noticias/odoia-dois-de-fevereiro-e-dia-da-rainha-do-mar/ 
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 O turismo que acontece em Salvador é um exemplo que se enquadra na citação de 

Silveira (2007, p.48) já que não é uma atividade: 

(...) de religiosos, nem de religião. É um turismo motivado pela religiosidade, 

pela cultura religiosa. Portanto, onde quer que essa cultura se manifeste – seja 

na área rural, natural ou urbana, seja no cotidiano ou em momentos festivos – 

poderá existir um turismo religioso (com ou sem profissionalismo). 

(SILVEIRA, 2007, p.48) 

 Podemos perceber que, a atividade turística na cidade vai muito além de ser somente do 

segmento religioso. A relação candomblé-turismo é motivada em alguns casos pelo interesse 

pela religião ou pela cultura do local, ou seja, é “alimentado” de cultura religiosa. 

 

A imagem turística do Brasil e de Salvador  

A imagem consiste na percepção, na compreensão e na ideia que os consumidores 

possuem de determinado produto. Segundo Barich e Kotler (1991 apud ITUASSU e 

OLIVEIRA, 2004), a imagem pode ser definida como “o somatório de crenças, atitudes e 

impressões que uma pessoa ou um grupo tem de um objeto, que pode ser uma companhia, um 

produto, uma marca, um lugar ou uma pessoa”.  

 Muitos dos principais destinos turísticos atuais são frutos da criação e divulgação da 

imagem que foi desejada pelos responsáveis. Pois, houve uma criação da imagem do lugar a 

partir de diversas propagandas e promoções turísticas e essa imagem foi transmitida para 

diversos outros lugares e pessoas. Mas há quem diga que essa criação da imagem é sempre 

baseada em um discurso idealizador, que seus criadores querem passar algo além. A imagem 

originada nem sempre é o que quer ser transmitido por quem a idealizou, porque, segundo 

Ituassu e Oliveira (2004, p.3-4) ela:  

(...) é formada também por referências pessoais, pode mudar de indivíduo para 

indivíduo. (...) Outro aspecto a ser considerado, quando se pesquisa a imagem, 

é que, ainda que sua formação ocorra a partir de um objeto exterior ao 

indivíduo, trata-se de um processo que acontece dentro deste indivíduo.  

(ITUASSU; OLIVEIRA, 2004, p. 3-4)  

 Reis (apud Ituassu e Oliveira, 2004) diz que ao se falar de imagem, fala-se de um 

fenômeno de recepção, no sentido em que a apropriação da realidade acontece no polo receptor 

da comunicação, ou seja, na mente do sujeito.  Sendo assim, a mesma mensagem sendo 

transmitida a pessoas diferentes têm resultados diversos.  
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 Na atualidade, com o fácil acesso a informações, a competitividade entre os destinos 

está cada vez mais alta.  Segundo Sotratti (2011) “o apelo mercadológico dos países, cidades e 

lugares se apoiam primeiramente na formação de uma imagem que atraia fluxos crescentes de 

turistas para tais destinos”. E para isso, ainda segundo o autor (2011), as marcas turísticas se 

utilizam de alguns elementos específicos que caracterizam parcialmente a cultura de tais países.  

 O Brasil é um país turístico, com algumas cidades e estados nos destinos mais 

procurados internacionalmente. O país ainda possui uma imagem muito estereotipada, devido 

ao tipo de propaganda que foi realizado no passado. 

Em termos de atratividade para o turismo, de um modo geral a imagem do 

Brasil se qualifica pelas seguintes categorias: o Brasil paraíso, o lugar do sexo 

fácil, o Brasil do brasileiro, o país do carnaval e o lugar do exótico e do 

místico. (...) Lugar do exótico e do místico – estão aí relacionadas às ideias 

bizarras, a religiosidade, o mistério, a cultura indígena pelo seu aspecto 

exótico, os ritos e rituais de um modo geral. (BIGNAMI, 2002, p.109-110). 

As imagens do país estão sendo formadas desde o descobrimento, por meio de cartas, 

quadros, livros, o que era passado pela história e foram intensificadas com o passar dos anos, 

principalmente com as propagandas turísticas e com a internet. A internet pode fortificar ou 

enfraquecer a imagem das localidades.  

Salvador no cenário nacional é dos destinos mais procurados no Brasil. Afirmando isso, 

Bignami (2002, p. 126) demonstra que: 

Poucas são as cidades brasileiras conhecidas no exterior. Entre elas as que 

recebem maior atenção são: Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Brasília, 

capitais do Nordeste e a região da Amazônia (...). Salvador é a cidade que mais 

representa o Brasil, pelo seu misticismo. Dela são conhecidos os orixás: 

divindades dos rios, do fogo, do vento, das florestas africanas, a baiana, os 

acarajés, a batucada, a capoeira, as senzalas, a musicalidade e o candomblé. 

Personalidades famosas da região também são conhecidas no exterior, como 

Carybé, Caetano Veloso, Jorge Amado, Olodum, entre outros. (BIGNAMI, 

2002, p.126). 

Todas as personalidades citadas têm a cultura afro-brasileira e o candomblé como tema 

de alguns de seus trabalhos. Ainda segundo a mesma autora (2002, p.125):  

O elemento místico encontra-se fortemente relacionado à presença da raça 

negra no país e se manifesta por intermédio dos rituais místicos que, sob o 

olhar do estrangeiro, consistem em uma mistura de sensualidade e 

musicalidade mágica. Inexplicável, mágico, contrastante, rítmico e sensual 

são os principais conceitos que se veem nas descrições dos ritos. Acentua-se 

o forte caráter da mistura sacro com profano. (BIGNAMI, 2002, p.125) 

 É em Salvador que podemos ver esse elemento místico de maneira mais forte e explicita 

e de acordo com a autora, isso está fortemente relacionado com a presença da raça negra. E 
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reforçamos essa afirmação ao dizer que ela é a cidade mais negra do mundo fora da África. 

Mais de 80% da população é afrodescendente (Bahia, 2015). Esse fato foi um dos motivadores 

de um grupo que visitava a cidade durante o trabalho de campo, turista 11 (França) elas disseram 

que “é uma cidade muito famosa na França, por causa da capoeira e por ser a cidade mais 

africana do Brasil”.  

Esse estereótipo de cidade exótica e mística foi criado e reafirmado através das 

propagandas realizadas, dos livros de autores internacionalmente conhecidos, pela música, 

filmes e novelas sobre a Bahia e Salvador.  Analisando por esses aspectos, percebemos o quanto 

esses meios são importantes para a formação da imagem, a turista 3 (Distrito federal) acredita 

que o candomblé influencia na cidade de Salvador em diversos aspectos, ela diz o seguinte: 

“Influencia bastante,  tanto na música, na cultura, na dança, na história”.  

A Bahiatursa, por exemplo, realizou uma campanha promocional com o slogan “Isso é 

coisa da Bahia” e segundo Anjos Neto (2006) os vídeos tinham diversos elementos e cenários 

que visavam representar e evidenciar o diferencial da Bahia em relação aos outros destinos 

brasileiros. 

São apresentados locais turísticos, especialmente os ligados ao patrimônio 

histórico, cultural e religioso; a religiosidade e o sincretismo religioso, através 

da imagem de Igrejas, orixás, rezas, fitas do Senhor do Bonfim, banhos de 

pipoca; traços da cultura baiana, como o artesanato, a capoeira, a música, a 

dança, o berimbau, a mulher baiana, o coco da Bahia enquanto símbolo 

cultural; as comidas típicas, especialmente o acarajé; as belezas naturais, como 

as praias, o mar, o clima, que dá ideia de ser sempre verão na Bahia; (ANJOS 

NETO, 2006, p.135). 

 As propagandas da EMBRATUR, por exemplo, sempre que citavam Salvador ou a 

Bahia, trazia uma foto da baiana do acarajé com sua indumentária muito especifica e peculiar.  

Verdadeiras construtoras do imaginário que identifica a cidade de Salvador – 

com suas comidas, sua indumentária, seus tabuleiros e suas maneiras de 

vender –, essas mulheres, monumentos vivos de Salvador e dos terreiros de 

candomblé, são um tipo consagrado, revelador da história da sociedade, da 

cultura e da religiosidade do povo baiano. (IPHAN, 2007, p.16)            

Porém, não foram ou são somente as propagandas brasileiras que incentivam essa 

imagem criada internacionalmente. De acordo com estudo realizado por Chagas, Dantas e 

Júnior (2009), que trata sobre a imagem do Brasil enquanto destino turístico nos websites das 

operadoras de turismo Europeias mostra como o país é visto a partir desse ponto de análise.  

Dentre todas as imagens utilizadas para simbolizar o Brasil como destino 

turístico percebe-se que elas estão concentradas em duas categorias. Na 
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primeira, em imagens cujo foco está centrado na representação da cultura 

local. (...) A partir destes resultados percebe-se que a grande maioria das 

imagens encontradas pode ser agrupada em categorias como belezas naturais 

e aspectos culturais. Nesse sentido, é possível afirmar que a imagem do Brasil, 

está ligada, grosso modo, a aspectos naturais (belezas naturais etc.) e aspectos 

da cultura nacional. (CHAGAS; DANTAS; JÚNIOR, 2009, p.8). 

 

 Segundo estudo de Caponero (2007) “Salvador é divulgada em 87% dos catálogos das 

Operadoras de Turismo (...). É a cidade que mais representa o Brasil por sua cultura afro, pela 

sua magia e misticismo, dela são conhecidos os orixás, a baiana, os acarajés, a capoeira e o 

candomblé.” Ainda segundo a autora (2007) o Candomblé é divulgado em 59% dos catálogos 

das Operadoras de Turismo. 

 Durante o trabalho de campo, pode-se perceber que a maior parte dos entrevistados vê 

relação entre a religião e o turismo na cidade, cada um relaciona a um aspecto, mas sempre há 

relação. Foi um estudo qualitativo, onde poucas pessoas foram entrevistas (11 entrevistados), e 

dentre essa amostra, a maior parte dos entrevistados consideram a contribuição do candomblé 

para o turismo em Salvador. O que comprova a imagem formada que se tem sobre a localidade.  

A cidade estudada neste trabalho tem uma imagem muito forte no turismo nacional e 

internacional. Salvador teve grande parte de sua propaganda baseada em suas características 

únicas, o que vem se firmando há anos. Porém, de alguns anos para cá, as propagandas querem 

aumentar a visão que as pessoas têm sobre o local, os profissionais do marketing turístico vem 

trabalhando em outras áreas de interesse dos visitantes, mas sem deixar de lado sua marca 

construída no passado.  

 

Considerações finais 

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou perceber que entre essas muitas 

motivações e interesses, há o interesse pela cultura afro-brasileira e pelo candomblé, que é 

considerada uma religião mística, com ricas diferenças em relação a outras religiões e, por isso, 

com sua singularidade.  Percebemos durante as pesquisas e os trabalhos de campo que o 

Candomblé é uma manifestação religiosa que possui relação com o turismo, desde os acarajés 

até os ritos tradicionais. 

A pesquisa de campo constatou algo que se pode perceber no cotidiano, que o terreiro 

de candomblé acabou se tornando um atrativo turístico: visitantes querem conhece-los, grande 

parte dos guias oferecem esse “passeio”, alguns terreiros oferecem a visitação através de 

propagandas em hotéis da cidade.  
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As motivações que levam um turista a visitar um terreiro de candomblé podem ser 

variadas, como a religiosa, cultural, e outros, mas a pesquisa constatou que há muito interesse 

apenas cultural, o interesse em conhecer uma cultura nova, diferente do que normalmente se 

encontra, ou até, talvez, porque foi visto na mídia.  

 Por razões citadas no decorrer do trabalho, vemos que a relação turismo-candomblé na 

cidade de Salvador está além do turismo religioso, essa relação está muito ligada também com 

o turismo cultural. É perceptível que a religião está bastante presente no cotidiano dos 

soteropolitanos e de seus visitantes. Um dos principais pratos gastronômicos da cidade é o 

acarajé, que é o que chamamos de “comida de santo”, vendido pelas baianas do acarajé, ícone 

das propagandas do destino turístico.  A indumentária usada para vender o bolinho é referência 

à história do consumo do acarajé fora dos terreiros de candomblé.  

  Além disso, outros elementos se destacam no destino turístico Salvador como: as 

estatuas do dique do Tororó, a visitação aos terreiros, a casa de Iemanjá, o museu de cultura 

afro (com uma exposição de longa duração sobre a religiosidade Afro-Brasileira), entre muitos 

outros ícones que ligam a cultura da cidade à religião.  

 Percebemos também que o interesse dos turistas está muito ligado com a imagem que 

eles possuem dos destinos. A imagem consiste na percepção, na compreensão e na ideia que os 

consumidores possuem de determinado produto ou local.  

Esse estereótipo de cidade exótica e mística foi criado e reafirmado através das 

propagandas realizadas, dos livros de autores internacionalmente conhecidos, pela música, 

filmes e novelas sobre a Bahia e Salvador.  

 Ao final da pesquisa pudemos perceber também, que apesar de ser uma religião, o 

turismo ligado ao candomblé está fortemente relacionado ao turismo cultural, chegamos a essa 

conclusão através das entrevistas realizadas, da vivência na cidade, na observação dos hábitos. 

Isso não quer dizer que não há religiosos que viajem para a cidade somente com o objetivo da 

fé, com certeza há, mas na analise atual percebemos que um é mais forte que o outro, porém 

podemos ter uma visão diferente ou mais ampla a respeito do assunto em estudos futuros.   

Referências 

 



    

218 
 

ANJOS NETO, João Dantas dos. Estratégias promocionais do turismo em Salvador - Bahia e a 

percepção do turista nacional. 2006. 204 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Curso de Administração 

Estratégica. Universidade Salvador – Unifacs, Salvador, 2006.  

BIGNAMI, Rosana. A imagem do Brasil no turismo: construção, desafios e vantagem competitiva. 

São Paulo: Aleph, 2002. 139 p. 

BRASIL, Ministério do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília: Ministério 

do Turismo, 2006. 

CAPONERO, Maria Cristina. A imagem do Brasil na Itália: Divulgação do Patrimônio Natural, 

Cultural e Antropológico. 2007. 319 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências da Comunicação, 

Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.  

CHAGAS, Márcio Marreiro das; DANTAS, Andréa Virgínia Sousa; MARQUES JÚNIOR, Sérgio. A 

Imagem do Brasil enquanto Destino Turístico nos Websites das Operadoras de Turismo Europeias. In: 

SEMINÁRIO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TURISMO, 6, 2009, São Paulo. Artigo. São Paulo: Amptur, 2009. p. 01 - 12.  

DIAS R. O turismo religioso como segmento do mercado turístico. In: DIAS R. e SILVEIRA E. J. S. 

da (Orgs.). Turismo religioso: ensaios e reflexões. Campinas, SP: ALÍNEA, 2003. 

IPHAN. Oficio das Baianas de Acarajé. 2007.  

ITUASSU, Cristiana Trindade; OLIVEIRA, Maria Regina de Carvalho Teixeira. Destino Brasil: uma 

Análise da Campanha Publicitária Realizada pela EMBRATUR e de sua Contribuição para a 

Formação da Imagem do País. In: SEMINÁRIO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA 

E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO, 2004, São Paulo. Artigo. São Paulo: Amptur, p. 1-16. 

SANT’ANA, Márcia. Escravidão no Brasil: Os Terreiros de Candomblé e a Resistência Cultural dos 

Povos Negros. IPHAN. 2003, P.1-10.  

SANTOS, Juana Elbein dos. Os Nagô e a Morte: Páde, Ásèsè e o culto Égun na Bahia; traduzido pela 

Universidade Federal da Bahia. Petrópolis, Vozes, 1972. 264p. 

SILVEIRA, Emerson J. Sena da. Turismo religioso no Brasil: uma perspectiva local e 

global. Turismo em Análise, São Paulo, p.33-51, maio 2007. 

SILVEIRA, Emerson José Sena da. Turismo religioso, mercado e pós-modernidade. In: DIAS, 

Reinaldo; SILVEIRA, Emerson José Sena da (Org.). Turismo Religioso: Ensaios e Reflexões. 

Campinas, Sp: Alinea, 2003. p. 40-89. 

SOTRATTI, Marcelo Antonio. A produção turística das cidades atuais: imagens e representações 

simbólicas de espaços e lugares. Geo Uerj, Rio de Janeiro, v. 2, n. 22, p.250-271, 2011.  

VERGER, Pierre. Orixás: Deuses Iorubás na África e no Novo Mundo. 6. ed. Brasil: Corrupio, 2009. 

SITES 

BAHIA. Sem titulo. Disponível em: <http://www.bahiatursa.ba.gov.br/> Acesso em: 01 de novembro 

de 2014 

BAHIA. “Odoiá!”: Dois de fevereiro é dia da rainha do mar. Disponível em 

<http://bahia.com.br/noticias/odoia-dois-de-fevereiro-e-dia-da-rainha-do-mar/> Acesso em: 3 de 

fevereiro de 2015 

BAHIA. Baianos e turistas renovam a fé na Lavagem do Bonfim. Disponível em 

<http://bahia.com.br/noticias/baianos-celebram-a-lavagem-do-bonfim-e-turistas-conhecem-a-cultura-

baiana/> Acesso em 3 de fevereiro de 2015  



    

219 
 

 

OS SABORES DA CULTURA INSERIDOS NA CULINÁRIA REGIONAL: O CASO 

DO QUILOMBO DO CAMPINHO DA INDEPENDÊNCIA, PARATY (RJ). 

 

Stéphanie Henriques de Mendonça1 

Viviane Soares Lança2 

 

RESUMO: Este artigo tem como objetivo principal mostrar que muito da cultura de um povo 

está presente na sua culinária, de modo a contribuir para que a gastronomia local seja uma das 

fontes geradoras da atividade turística. A partir disso, o trabalho procura analisar as expressões 

culturais de um povo enquanto seu Patrimônio, identificando que assim como a arte, a dança, a 

música e as manifestações religiosas, a gastronomia também é reflexo da cultura. Deste modo, 

nosso objeto de estudos foi a comunidade quilombola Campinho da Independência, localizada 

em Paraty (RJ), que por meio de suas tradições descendentes do Quilombo original tem atraído 

o olhar de muitos turistas. Este trabalho foi baseado em pesquisa local, a partir de uma visita 

técnica realizada no ano de 2014, e também pesquisas a materiais acadêmicos de assuntos 

relacionados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo, Gastronomia, Patrimônio Imaterial, Quilombo. 

 

ABSTRACT: This article has as main objective to claim that exist one interdependence 

relationship between tourism and gastronomy. Starting there, this work demand to analyze the 

cultural expressions of one population while yours patrimony, identifying that as well as the 

art, the dancing, the music and the religious manifestations, the gastronomy is also reflection 

of culture.  Thereby, our objective of study was the quilombola community “Independency’s 

Field”, localized in Paraty (RJ), which by means of your traditions descendents of the original 

quilombo has attracted the looks of many tourists. This work was based on local research, builds 

on one technical visit realized in 2014, and also researches from academic materials about 

related affairs. 

 

Key-words: Tourism, Gastronomy, Immaterial Patrimony, Quilombo. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, o turismo é considerado um dos mercados que mais movimenta a economia 

do mundo. A ele estão, diretamente associados, setores tais quais: hotelaria, transportes, 

gastronomia, lazer e entretenimento, comércio de modo geral e diversos outros, como as 

                                                           
1 Bacharel em Turismo (FSJ), stephanie_hm@hotmail.com. 
2 Bacharel em Turismo (UFRRJ), especialista em gestão hoteleira (UFRRJ), mestre em ciências sociais 

(CPDA/UFRRJ), professor auxiliar do curso de turismo (FSJ). lanca.viviane@gmail.com  
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atividades secundárias (infraestrutura, saúde e segurança pública) que dão suporte para o 

desenvolvimento de uma localidade turística. 

Dentro deste aspecto, a gastronomia, a partir do setor de alimentos e bebidas (A&B), é 

considerada uma das integrantes principais da cadeia produtiva do turismo. A alimentação 

torna-se fundamental neste aspecto, pois atende ao turista de dois modos diferentes: na maneira 

convencional, refeições servidas ao visitante de modo a restaurar suas energias; e na prática 

gastronômica, oferecimento de alimentos regionais, produzidos segundo a identidade cultural 

da comunidade receptora, de modo que proporcione ao turista o estabelecimento de uma relação 

com a localidade visitada (FAGLIARI, 2005). 

Como exemplo de região histórica cercada não apenas por belezas naturais, como 

também por rico patrimônio cultural, inclusive gastronômico, está a cidade de Paraty, no Rio  

de Janeiro. Sua culinária tem tradição nos pescados e frutos do mar devido à proximidade com 

o litoral. E ainda possui como referências tradicionais produtos que já eram usados desde o 

tempo da colonização como açúcar, café, cachaça e farinha de mandioca.  

Em 1937, Paraty foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(atual IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Hoje, a importância 

histórica da cidade, o patrimônio arquitetônico herdado da colonização, as belezas naturais e a 

cultura local fazem de Paraty uma região que possui o turismo como uma das principais 

atividades econômicas (UERJ, 2009). 

Dentre a diversidade presente em Paraty, o Quilombo do Campinho da Independência é 

o foco deste trabalho. Sua comunidade busca praticar o desenvolvimento sustentável, 

estruturado no turismo de base comunitária, procurando preservar as tradições de seus 

ascendentes que formaram o quilombo, mantendo viva a história oral e suas memórias. Além 

disso, o Restaurante do Quilombo esbanja o valor da gastronomia local, misturando o sabor da 

comida caseira, produzida pelos quilombolas, com a cultura da comunidade. 

Tendo em vista esta realidade, utilizou-se como base metodológica a revisão 

bibliográfica em artigos e livros que abordam o turismo gastronômico. Além disso, realizou-se 

trabalho de campo na cidade de Paraty com objetivos de estudar a história local, conhecer seus 

atrativos turísticos e atividades cujas práticas estão direta e indiretamente ligadas ao turismo. 

Acrescido a tais questões, o diário de campo em visita ao Quilombo do Campinho também 

proporcionou grande enriquecimento às observações levantadas no local.  

Assim, as pesquisas realizadas para construção do presente trabalho tiveram como 

objetivo mostrar que a culinária regional está inserida nos conceitos culturais de um povo. Deste 
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modo, a relação de interdependência existente entre turismo e gastronomia pode contribuir para 

que as comunidades valorizem sua identidade a partir da cultura expressa nos alimentos, seus 

pratos e modos de preparo. Portanto, o desenvolvimento deste artigo pode tornar-se útil para 

outros pesquisadores que busquem no turismo, bem como nos setores que o complementam, a 

origem de projetos de recuperação da cultura de uma localidade. 

 

1.0 O SETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS E SUA RELAÇÃO COM A ATIVIDADE 

TURÍSTICA 

De acordo com Jafari (1994 apud BENI, 1998, p.15), “o turismo é o estudo do homem 

longe de seu local de residência, das atividades/serviços que satisfazem as suas necessidades e 

do impacto que ambos geram sobre o ambiente, a economia e sobre os fatores socioculturais  

da área receptora.” Isto se torna perceptível à medida que é possível verificar, segundo dados 

da Organização Mundial de Turismo – OMT (2013), que nos últimos anos a atividade turística 

vem acompanhando o desempenho da economia global. Conforme indicadores, o faturamento 

médio das empresas do setor de turismo cresceu 11,1 % no segundo trimestre de 2014, 

comparado ao mesmo período em 2013, segundo Boletim de Desempenho Econômico do 

Turismo, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e pelo MTur (FGV, 2015).  

Dentro do contexto da atividade turística, entretanto, esta não se desenvolve sozinha, 

mas depende da interligação de uma série de fatores e setores, agregando diversas empresas 

que oferecem diferentes tipos de serviços. Segundo Acerenza (1991), o produto turístico é o 

conjunto de prestações, tanto materiais quanto imateriais, oferecidos na intenção de satisfazer 

os desejos ou as expectativas do turista.  

O produto turístico é composto por três elementos: atrativos, facilidades e acesso 

(ACERENZA, 1991). Os atrativos são recursos naturais, culturais ou eventos programados que 

determinam a escolha do turista por um destino. As facilidades são as instalações e serviços que 

facilitam o alojamento, a alimentação e o entretenimento do visitante. O acesso são as vias e os 

meios de transporte que permitem o deslocamento do turista até o local desejado. Portanto, o 

que se pode observar é que uma das principais características do produto turístico é a 

complementaridade entre os elementos que o compõe.  

Nesse sentido, é necessário compreender a alimentação sob dois aspectos distintos, 

porém complementares: a função de atuar como fonte de reposição de energias vitais, saciando 

a necessidade fisiológica representada pela fome; e a função ênfase no deste trabalho, que diz 

respeito ao consumo alimentar como fator mediador das relações que o homem estabelece com 
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o meio, caracterizando um modo de expressão social de um povo,  (KANAFOU, 1996; 

CLAVAL, 1999) 

As práticas alimentares envolvem o que comemos, como preparamos os alimentos, onde 

e com quem compartilhamos as refeições, os tipos de alimentos que consumimos, dentre outros 

aspectos. Enquanto a nutrição envolve processos de transformação dos alimentos que estão 

relacionados aos cuidados com a saúde e também às doenças provocadas pela carência ou 

excesso de alimentos. Estas transformações da comida em fontes de energia ocorrem por meio 

dos processos de mastigação, deglutição, ingestão, digestão e finalmente a absorção, onde os 

nutrientes são separados das substâncias nocivas ao organismo (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2009). 

A gastronomia está inserida no Setor de Alimentos e Bebidas e complementa a função 

de nutrir o organismo com características como o paladar e a estética do alimento. Para tanto, 

a gastronomia exige conhecimento e técnica na escolha dos ingredientes e no preparo dos 

mesmos até a sua transformação em comida, preocupando-se também com o paladar daquele 

irá degustá-la (MASCARENHAS; GÂNDARA, 2015).  

  Sabe-se que o turismo é uma atividade socioeconômica e cultural que está interligada a 

várias outras e que os motivos pelos quais as pessoas viajam são diversos, conforme citado por 

Boiteux e Werner (2009). Dentro das segmentações do turismo, está o Turismo Cultural, 

composto por um perfil de turista que busca em sua viagem uma experiência genuína no local 

visitado e não apenas a observação. Esse visitante deseja retornar para sua residência levando 

consigo conhecimentos, histórias, emoções, tradições vivenciadas ao longo da viagem. Dentro 

desse contexto, os turistas que utilizam a gastronomia como meio de conexão com o destino, 

reconhecendo e valorizando o teor cultural da culinária, são adeptos do Turismo Gastronômico 

que, conforme Gândara (2009, p. 181) traduz-se por: 

 
Uma vertente do turismo cultural no qual o deslocamento de visitantes se dá por 

motivos vinculados às práticas gastronômicas de uma determinada localidade. O 

turismo gastronômico pode ser operacionalizado a partir de atrativos como culinária 

regional, eventos gastronômicos e oferta de estabelecimentos de alimentos e bebidas 

diferenciados, bem como roteiros, rotas e circuitos gastronômicos.   

 

  Os turistas que praticam Turismo Gastronômico sentem-se atraídos pelos sabores 

diferentes daqueles conhecidos em sua cultura, e pela sensação prazerosa sentida no momento 

da degustação. Eles também se interessam em conhecer os alimentos que compõe os pratos, 

que em muitos casos são iguarias da localidade, e pelas técnicas de preparo e apresentação 
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utilizadas. Este público é mais preocupado com percepções e sensações, por isso não teme 

experimentar algo novo e partilhar suas impressões (BARCZSZ; AMARAL, 2010). 

  Neste contexto, as festas típicas e eventos gastronômicos são boas estratégias para atrair 

pessoas e apresentá-las a arte da culinária local. O Brasil tem investido em eventos deste 

segmento, podendo citar como exemplos: o Circuito Rio Gastronomia, considerado o maior 

evento de gastronomia do país, segundo o jornal Globo (2015); o concurso Comida di Buteco; 

o Brasil Sabor, Festival Gastronômico realizado anualmente também em conjunto com diversas 

cidades; e outros. Portanto, compreender a arte culinária de uma localidade consiste em 

compreender além da comida, saberes, cultura, história e tradições do povo que ali habita. Deste 

modo, o Turismo Gastronômico contribui para a divulgação e ao mesmo tempo preservação da 

cultura local.  

 

2.0 TURISMO, GASTRONOMIA E PATRIMÔNIO: UMA RELAÇÃO DE 

INTERDEPENDÊNCIA 

 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO) é 

um órgão que atua em âmbito mundial com o objetivo de “contribuir para a construção de uma 

cultura da paz, para a erradicação da pobreza, para o desenvolvimento sustentável e para o 

diálogo intercultural, por meio da educação, das ciências, da cultura e da comunicação e 

informação” (UNESCO, 2010, p. 2). Dentre as atribuições deste órgão está a promoção de 

identificação, proteção e preservação do patrimônio cultural e natural do mundo todo 

(UNESCO, 1999). Segundo a UNESCO (1999) o patrimônio cultural tem importância 

fundamental para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a valorização e 

enriquecimento das culturas, sendo classificado (UNESCO, 1999, p.72) da seguinte forma. 

O Patrimônio Cultural Mundial é composto por monumentos, grupos de edifícios ou 

sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, 

científico, etnológico ou antropológico. O Patrimônio Natural Mundial significa as 

formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitats de espécies animais 

e vegetais ameaçadas e áreas que tenham valor científico, de conservação ou estético 

excepcional e universal. 

 

No Brasil, o órgão que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro é o 

IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Esta autarquia federal, 

vinculada ao Ministério da Cultura, atua na proteção e promoção dos bens culturais do país, 

garantindo sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. Segundo o artigo 

216 da Constituição Federal de 1988, patrimônio cultural é constituído por “bens de natureza 
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material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” 

(IPHAN, 2016). Para facilitar o acesso ao conhecimento dos bens e a gestão do patrimônio, o 

IPHAN divide-os de acordo com as características de cada grupo, resultando nas 

nomenclaturas: Patrimônio Material, Patrimônio Imaterial, Patrimônio Arqueológico e 

Patrimônio da Humanidade (IPHAN, 2014). 

O Patrimônio Material reúne bens culturais (que se dividem nas categorias de bem 

móvel3 e bem imóvel4).  Já os bens culturais do Patrimônio Imaterial estão relacionados às 

práticas e domínios da vida social, expressos pelos saberes, ofícios e modo de fazer; 

celebrações; formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como 

mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).  

 

O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado 

pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a 

natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 

contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. 

(IPHAN, 2014, p. 234) 

 

Dentro deste aspecto, o turismo, a identidade e o patrimônio constituem três sistemas de 

construção social5, cada um com suas especificidades e características próprias, porém, que 

atuam integrados entre si. Segundo os autores Prats e Santana (2011), o patrimônio surge junto 

com o processo de construção das identidades coletivas, por consequência, a relação entre o 

turismo e, o que mais tarde se tornou conhecido como Patrimônio, já acontecia desde as origens 

do Grand Tour. Acredita-se que esta relação turismo-identidade-patrimônio esteja mais 

evidente na atualidade devido ao crescente número de turistas que buscam, a cada dia mais, a 

diversidade e a experiência. Deste modo, já não lhes basta conhecer locais massificados pelo 

turismo, mas preferem os destinos exóticos, diferentes, com características únicas e buscam 

interagir na vivência da comunidade autóctone, com objetivo de aprimorar seus conhecimentos 

culturais. 

O patrimônio cultural é fator relevante para a manutenção da identidade cultural. 

Tratando-se de patrimônio, basicamente, todos os utensílios, hábitos, usos e costumes, crenças 

e formas de vida cotidiana de um povo, pode-se dizer que ele serve como uma espécie de 

                                                           
3 Bens móveis: coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 

videográficos, fotográficos e cinematográficos. 
4 Bens imóveis: cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais. 
5 Construção social - É a elaboração de valores, regras, normas, significados e símbolos sociais, realizada pela 

sociedade, a partir das práticas individuais e sociais de cada um. A sociedade está permanentemente se redefinindo 

e renegociando essas questões. (UFRGS, 2016) 
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sustentação material da memória e auxilia na fixação das identidades nas sociedades. Dessa 

forma, a atividade turística atua, ao mesmo tempo, como fortalecedora dos laços identitários 

dentro da comunidade e como promotora da conscientização do turista, transformando uma 

simples visita a um monumento ou ponto turístico em fonte de aquisição de conhecimento e 

valores. (MARTINS; VIEIRA, 2005) 

O Ministério do Turismo (MTUR), vendo a necessidade de organizar o segmento de 

Turismo Cultural, apresenta uma relação de serviços e atividades turísticas que podem ser 

praticadas dentro deste. O objetivo é que a identificação dessas atividades auxilie na definição 

da vocação do destino e fortaleça o seu posicionamento no mercado (MTUR, 2010) 

De acordo com o Ministério do Turismo (2010), as visitas gastronômicas estão inseridas 

dentro do Turismo Cultural, compostas por circuitos, rotas, roteiros e eventos gastronômicos, 

visitação a bares, restaurantes e similares que tenham como principal objetivo oferecer 

alimentação que represente tradição e cultura da culinária de determinada região. O turismo e 

a gastronomia estão relacionados desde o acontecimento das primeiras viagens, conforme foi 

visto no capítulo 1, pois antes de torna-se um atrativo turístico ou um segmento a parte dentro 

Turismo (Turismo Gastronômico), a alimentação sempre foi uma das necessidades básicas dos 

viajantes. 

Fagliari (2005) ressalta que além da função fisiológica, a gastronomia permite que se 

estabeleça uma relação entre os visitantes, os autóctones e a localidade visitada no momento da 

degustação. Esta experiência sensorial e gustativa vivenciada pelo turista permite-lhe real 

contato com a cultura local. Nesse aspecto, conforme Da Matta (1987, p. 22), a alimentação de 

um determinado povo é reflexo da sua cultura, pois “só é “comida” aquilo que é aceito social e 

culturalmente dentro de um determinado grupo de indivíduos. Estes elegem o que comer, 

quando, como, onde e com quem, dependendo de inúmeros fatores, como crenças, valores 

sociais, cultura, costumes, etc. 

 Assim sendo, o modo particular com que um grupo de indivíduos dentro de uma 

localidade pratica a sua culinária, os ingredientes e utensílios utilizados (que em muitos casos 

também são produzidos pelos indivíduos do grupo), o valor agregado pela comunidade a pratos 

específicos, as festividades que costumam influenciar o preparo destes pratos são características 

da cozinha regional, ou seja, são símbolos que diferenciam a culinária de uma região em 

comparação com outras localidades. 

 A gastronomia está entrelaçada ao patrimônio cultural, uma vez que a culinária, os 

costumes, gostos e hábitos praticados em uma determinada região são heranças transmitidas de 
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uma geração à outra, como um tipo de linguagem própria e comum a todos que possuem a 

mesma origem (CORNER; ANGELO, 2008). 

 

2.1  Cozinha quilombola no Brasil: entre a africanidade e a brasilidade 

 Segundo Lopes (1987 apud LEITE, 2000), quilombo é um conceito originado dos 

africanos bantos, que quer dizer “acampamento guerreiro na floresta”, podendo, também, ser 

entendido na Angola como divisão administrativa. Esta expressão vem sendo usada desde o 

período colonial, porém seus significados vêm sendo modificados através dos séculos. Com 

base em Lopes, Siqueira e Nascimento (1987), Ilka Leite (2000, p. 336-337) explica que: 

 
Na tradição popular do Brasil há muitas variações no significado da 

palavra quilombo, ora associado a um lugar (“quilombo era um estabelecimento 

singular”), ora a um povo que vive neste lugar (“as várias etnias que o compõem”), 

ou a manifestações populares, (“festas de rua”), ou  ao local de uma prática condenada 

pela sociedade (“lugar público onde se instala uma casa de prostitutas”), ou a um 

conflito (uma “grande confusão”), ou a uma relação social (“uma união”), ou ainda a 

um sistema econômico (“localização fronteiriça, com relevo e condições climáticas 

comuns na maioria dos casos”). 

 

 Entretanto, os quilombos são comumente associados à resistência dos escravos ao 

regime de escravidão ao qual eram submetidos nos períodos de colonização.  Segundo Munanga 

(1996 apud LEITE, 2000, p.336) o quilombo brasileiro: “é, sem dúvida, uma cópia do quilombo 

africano reconstituído pelos escravizados para se opor a uma estrutura escravocrata, pela 

implantação de uma outra estrutura política na qual se encontravam todos os oprimidos”.  

 O Governo Federal criou, em 1988, uma instituição intitulada Fundação Cultural 

Palmares (FCP), que dentro do último século foi responsável pela emissão de mais 2.476 

certificações para comunidades quilombolas. Estas certificações reconhecem os direitos das 

comunidades quilombolas e permitem acesso aos programas sociais do Governo Federal. Essa 

entidade trabalha para que as manifestações culturais e artísticas negras brasileiras sejam 

valorizadas como patrimônio nacional. 

 Africanos, assim como indígenas e portugueses são os componentes principais da tríade 

que representa o tronco cultural da nação brasileira. Essa miscigenação de povos originou 

também uma mistura cultural da qual é composta a identidade do povo brasileiro. Os nossos 

ancestrais deixaram enraizados na formação dos povos brasileiros o folclore, a arte, a música, 

a dança e também alimentos que hoje compõe nossa gastronomia (LIMA, 2007). 

 Deste modo, identificamos em nossa culinária uma série de pratos tipicamente 

brasileiros, mas que tiveram sua origem na colonização trazendo consigo traços indígenas, 
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africanos e europeus. A palmeira, de onde se extrai o azeite de dendê, óleo muito usado na 

composição de pratos brasileiros como o acarajé, foi trazido da África para o Brasil no século 

XVI. O vatapá é comida tipicamente baiana, composta por leite de coco, farinha de milho ou 

mandioca, azeite de dendê, peixes e camarões. Ao que se sabe vatapá não é uma palavra 

africana, mas na Angola existem pratos similares ao baiano como o muambo de galinha e o 

quitande de peixe (LIMA, 2007). O acarajé baiano, por exemplo, é um prato associado ao 

candomblé (expressão religiosa de matriz africana, segundo Ney Lopes), feito de feijão fradinho 

e frito no azeite de dendê, este bolinho tem um significado religioso por se tratar de uma 

oferenda feita pelas filhas de santo aos orixás (BARROCO; BARROCO, 2008). E a feijoada, 

comumente associada aos cariocas, foi criada nas senzalas, onde os escravos aproveitavam as 

extremidades dos porcos como pés, orelhas e rabo, que eram rejeitadas pelos senhores, e as 

cozinhavam dentro do feijão preto (SILVA; GOMES, 2008). 

 Portanto, a culinária regional pode ser vista sob uma perspectiva que vai além da 

alimentação tradicional, reconhecendo os hábitos alimentares e modos de fazer comida de uma 

localidade como importantes fatores na construção da identidade cultural deste povo. Essas 

tradições culinárias passadas de uma geração a outra, em muitos casos, foram tão fortes que 

hoje possuem reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, como o Ofício das Baianas de Acarajé, Ofício das Paneleiras de 

Goiabeira, Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas, dentre outros que ainda aguardam 

registro oficial (IPHAN, 2014). Alguns grupos que se tornaram minoritários e desprezados 

devido ao processo de colonização do Brasil, atualmente lutam pela reconstrução e valorização 

de suas identidades culturais, como é o caso dos remanescentes quilombolas, que fazem uso de 

suas tradições religiosas, danças, artes, músicas e também de sua culinária como forma de 

expressão cultural das suas raízes africanas (LEITE, 2000). 

 

3.0 QUILOMBO DO CAMPINHO: A MANUTENÇÃO DA TRADIÇÃO A PARTIR DA 

GASTRONOMIA   

 A comunidade remanescente de quilombo denominada Campinho da Independência, 

localiza-se no município de Paraty, ao sul do litoral do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, 

em seu território habitam cerca de 150 famílias organizadas em 13 núcleos familiares. Esta 

comunidade foi a primeira no Estado do Rio de Janeiro a receber o título definitivo de suas 

terras, em 21 de março de 1999, por intermédio da Fundação Cultural Palmares e da Secretaria 

de Assuntos Fundiários do Estado do Rio de Janeiro (CPISP, 2008). 
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 Conforme relataram os moradores do Campinho durante visita a campo, a comunidade 

foi criada por três mulheres. Elas eram escravas, no século XIX e viviam na Casa Grande da 

antiga Fazenda Independência, onde prestavam seus serviços aos senhores. Com a abolição da 

escravatura, os senhores doaram as terras, que hoje constituem o Campinho da Independência, 

às três mulheres. A partir de então, a comunidade se sustentava basicamente da agricultura, 

caça e extrativismo. Segundo Lima (2008), após a titulação das terras do quilombo, a procura 

dos turistas pela comunidade do Campinho da Independência intensificou-se devido à 

curiosidade que despertava neles saber que em Paraty havia terras e população remanescentes 

de um quilombo. A partir de então, a comunidade começou a se organizar, voltando a sua 

produção, que anteriormente era apenas para sobrevivência, para o mercado turístico. 

Atualmente, a comunidade utiliza o Turismo de Base Comunitária6 e o Turismo Étnico7 como 

uma das principais fontes de renda. Embora ainda seja necessário que muitos moradores 

trabalhem fora do quilombo para complementar a renda familiar. 

 O ponto de partida para organização do turismo dentro da comunidade foi o artesanato 

feito com sementes, bambus, madeiras, fibras de bananeiras, palmeiras, taboa, taquara e cipó, 

que hoje é produzido basicamente para a comercialização e exposto pelos artesãos na Casa do 

Artesanato, dentro do Quilombo. Entretanto, o projeto mais amplo do quilombo do Campinho 

voltado para o turismo foi a construção do restaurante comunitário chamado Restaurante do 

Quilombo. Este projeto8 foi desenvolvido pelos moradores do Campinho, financiado pela 

Petrobrás e construído por homens da própria comunidade. O objetivo é que o cultivo da 

agrofloresta9 seja a principal fonte de matéria-prima pra o artesanato e também para o 

abastecimento do restaurante por meio dos alimentos extraídos de lá (LIMA, 2008). 

                                                           
6 Turismo de base comunitária: caracteriza-se pela participação da comunidade no processo de desenvolvimento 

da atividade turística, contribui para a valorização da identidade local e preservação do território. É uma alternativa 

ao modelo de turismo tradicional, voltado somente para o crescimento econômico [...] excluindo a cultura local. 

Tem como proposta o conceito de desenvolvimento sustentável, que aplicado ao turismo contribui para a 

conservação de modos de vida tradicionais e do meio ambiente, além de gerar emprego e renda para as 

comunidades receptoras. (PINHEIRO, 2012, p.3) 
7 O Turismo étnico, no caso das comunidades quilombolas, está associado à identidade cultural. [...] A partir de 

suas práticas, tais comunidades [...] tornaram aspectos das tradições e saberes do universo afro-brasileiro evidentes 

para um público que vem visitar a comunidade. (PINHEIRO, 2015, p.36) 
8 O empreendimento faz parte do Projeto Desenvolvimento Sustentável em Comunidades Remanescentes de 

Quilombo, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Petrobras, Fundação 

Universidade de Brasília, Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, Sesi e Eletro Nuclear. (AREDE, 

2008) 
9 A agrofloresta é um sistema de plantio que reúne o cultivo de plantas de várias espécies em uma mesma área, do 

mesmo modo como estão dispostas na Mata Atlântica, especialmente aquelas que se encontram em extinção. Para 

abrir uma roça, não se fazem mais queimadas, as próprias árvores que precisarem ser derrubadas, servem como 

adubo para o solo, ou seja, a ideia é que as roças de cultivo sejam cada vez menos itinerantes.  
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 O Campinho da Independência dispõe de dois meios de hospedagem: uma pousada e 

um camping. Eles costumam receber grupos de estudantes, que desenvolvem atividades na 

comunidade e também pessoas que vão passar o final de semana. Estes empreendimentos são 

individuais, pertencem a um núcleo familiar, e não à comunidade, como é o caso da Casa de 

Artesanato e do Restaurante do Quilombo (LINHARES, 2014). Acerca deste assunto, pôde-se 

observar que, estes empreendimentos não são muito divulgados pela comunidade. Embora, a 

pousada faça parte do roteiro que busca valorizar a questão étnica e ecológica simultaneamente, 

ela não foi mencionada durante a visita in loco e também não é divulgada pelo próprio site do 

quilombo. Da mesma forma procede com o camping.  

 Em visita técnica ao Quilombo do Campinho da Independência foi possível participar 

de uma parte do roteiro étnico–ecológico, incluindo o almoço no Restaurante do Quilombo e a 

conversa com uma das anciãs contadoras de história da comunidade, que são chamadas de griôs, 

segundo a cultura local (informações obtidas com os quilombolas). Uma representante 

autóctone e integrante da Associação de Moradores fez a recepção e guiou-nos ao longo da 

visita. Acerca do Restaurante do Quilombo, ela explicou que o estabelecimento é comunitário 

e de uso coletivo, regido pelos princípios da Economia Solidária, onde o trabalho e as finanças 

são baseados na democracia e na cooperação, conforme notado em diário de campo. Deste 

modo, não existe patrão nem empregado, todos os moradores que estão envolvidos na produção 

e prestação de serviços associadas ao restaurante são ao mesmo tempo trabalhadores e também 

donos do empreendimento.  

 O restaurante foi inaugurado em 2007 e no mesmo ano foi premiado pelo Guia Comer 

e Beber da Revista Veja. Atualmente, o estabelecimento é referência na organização da 

comunidade porque gera trabalho e distribui a renda obtida. O Restaurante do Quilombo, além 

da presença dos moradores, também conta com visitas de muitos turistas.  

 Em meio aos sabores dos pratos oferecidos no Restaurante do Quilombo está o trabalho 

do plantio, da colheita e do preparo dos alimentos que são feitos pelos próprios quilombolas. 

Na agrofloresta do quilombo, eles possuem plantações de mandioca, cana-de-açúcar, feijão, 

arroz, milho, dentre outros alimentos que são utilizados tanto para alimentação doméstica das 

famílias, quanto para o abastecimento do restaurante. Além disso, o quilombo mantém uma 

relação solidária de comércio com comunidades caiçaras do entorno, de onde recebem alguns 

alimentos que não são produzidos dentro do quilombo e também os frutos do mar, o que 

propicia aos clientes do restaurante a garantia de que estarão degustando pescados frescos e 

advindos de uma pesca consciente (LINHARES, 2014).  
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 Lima (2008) acrescenta que, em conversa com uma turista francesa, ocorrida durante o 

roteiro etno-ecológico, os visitantes “não estavam interessados no turismo convencional, na 

visitação somente dos pontos turísticos, como a praia de Copacabana. Não vieram de tão longe 

para isso, gostariam de conhecer as comunidades, a vida autêntica do Brasil” (LIMA, 2008 p. 

35). A partir disso, pode-se entender que quando um turista procura visitar comunidades 

quilombolas, como no caso do Campinho, ele está motivado por viver uma experiência que 

foge ao “convencional”, ou seja, que autenticamente proporcione a ele conhecer e entender o 

território alheio, seu modo de vida, seus costumes, suas tradições e sua cultura como um todo. 

 De acordo com pesquisa realizada por Linhares (2014), pode-se afirmar que o 

restaurante corresponde a materialização do Projeto Desenvolvimento Sustentável em 

Comunidades Remanescentes de Quilombo, que surgiu de uma parceria entre Ministério do  

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Petrobrás, Fundação Universidade de 

Brasília (FUBRA), Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), Sesi e 

Eletro Nuclear. O projeto prevê medidas sustentáveis que já são adotadas pelo Quilombo, como 

a utilização de produtos que sejam produzidos dentro do Quilombo ou nas comunidades do 

entorno, com o objetivo de fortalecer os laços entra as comunidades locais.  

 O restaurante dispõe de um quadro de colaboradores, que varia entre quatro e seis 

pessoas, quatro fixas trabalhando durante a semana e mais duas não fixas aos finais de semana. 

O número de colaboradores do restaurante pode chegar a trinta e quatro pessoas não fixas em 

períodos de eventos. Por isso, os quilombolas possuem uma relação de trabalho pré-estabelecida 

que está sujeita a variações de acordo com a demanda do mercado. Eles recebem por meio de 

salário ou diárias, dependendo do tempo de serviço prestado (LINHARES, 2014). 

 Além disso, na visita observou-se ainda a relação de convívio entre os quilombolas. 

Como exemplo, está o respeito aos griôs, os quais os quilombolas valorizam como uma espécie 

de ícones dentro da comunidade por possuírem mais experiências de vida. Além disso, na 

relação de trabalho presenciada no restaurante é possível identificar que as mulheres da cozinha, 

de fato, organizam seu próprio trabalho, independente da presença de um líder ou chefe. 

Durante o almoço, uma das líderes da Associação de Moradores Campinho (AMOC), nos serviu 

comida e atendeu aos nossos pedidos, apesar de ela não trabalhar dentro do Restaurante, 

comprovando assim que eles buscam desenvolver um trabalho colaborativo, onde eles se 

ajudam em prol de um mesmo objetivo.  

 Com base nos materiais analisados, é possível observar que o Campinho da 

Independência conseguiu reconstruir sua identidade cultural quilombola, a partir da inclusão, 
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em seu modo de vida, de atividades praticadas nos antigos quilombos. Esta reestruturação 

cultural serviu para que a comunidade do Campinho se reafirmasse enquanto remanescente 

quilombola perante a sociedade e também abriu as portas para o Turismo. Sendo assim, o 

Turismo de Base Comunitária, além de ter se tornando a principal fonte de renda do Campinho 

da Independência também proporciona aos seus moradores a possibilidade de perpetuação das 

tradições quilombolas. Através das atividades desenvolvidas no roteiro turístico, das oficinas 

de jongo e cestaria, do estímulo gastronômico das comidas típicas, dentre outras atividades, as 

tradições do quilombo não só podem ser disseminadas em outras localidades por meio dos 

visitantes, mas ainda pode contribuir para a manutenção da memória cultural dos moradores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A comunidade do Campinho da Independência, na atualidade, luta pela auto sustentação 

a partir do desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária. Tendo em vista essa realidade, 

este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa de campo, em visitação ao Quilombo do 

Campinho da Independência, e enriquecido com informações extraídas de artigos acadêmicos 

sobre turismo, gastronomia, patrimônio, cultura afro-brasileira e mais especificamente a 

história do Campinho.  

 Com base nas informações levantadas, verificou-se partir de autores como Fagliari 

(2005) e Mascarenhas (2009), que a alimentação não apenas atende a questões vitais, como 

também está muito relacionada à cultura, sendo capaz de remeter a sentimentos, despertar 

memórias antigas estimuladas pelo paladar ou até mesmo deixando impressões na memória que 

serão lembradas por muito tempo, fazendo com que isto gere no íntimo do turista o desejo de 

voltar àquela localidade.  

 Em um segundo momento, observou-se o trabalho desenvolvido no Restaurante do 

Quilombo, onde o modo de cozinhar ainda retrata antigas tradições: os alimentos utilizados são 

plantados e colhidos dentro das terras da comunidade como acontecia com a primeira geração 

de quilombolas, e alguns utensílios da cozinha são de barro ou produzidos pelo artesanato. Isto 

caracteriza a manutenção de tradições quilombolas por meio da gastronomia e também associa 

a culinária como um patrimônio para esta comunidade, uma vez que os bens culturais do 

Patrimônio Imaterial estão relacionados às práticas e domínios da vida social, que são expressos 

pelos saberes, ofícios e modo de fazer, (IPHAN, 2014).  

 Além disso, a pesquisa possibilitou maior aprofundamento na história do quilombo e 

seus modos de sobrevivência. Na atualidade, o turismo de base comunitária é sua principal fonte 
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de renda, sendo o roteiro etno-ecológico um projeto que atrai muitos turistas. Ademais, a venda 

do artesanato e o Restaurante do Quilombo têm sido fundamentais, embora independam de 

visitação turística, uma vez que muitos passantes chegam ao Campinho da Independência para 

comprar artesanato ou comer no restaurante sem saber que a localidade é terra remanescente de 

um quilombo (PINHEIRO, 2015). 

 Contudo, através da pesquisa de Pinheiro (2015) pode-se identificar que a AMOC 

(Associação de Moradores do Campinho) luta constantemente para resgatar a comunidade 

através de projetos que incluam a cultura e o aumento da renda familiar. Esse processo de 

resgate deve-se ao fato de muitos moradores ainda trabalharem em empreendimentos na cidade. 

O objetivo ideal da Associação é que todos os moradores trabalhassem dentro da comunidade, 

gerando renda para todos e, ao mesmo tempo, promovendo as expressões culturais entre as 

gerações.   

 Deste modo, pensando nas dificuldades ainda encontradas na comunidade em manter 

seu autossustento, é possível enxergar nos meios de hospedagem do Campinho mais uma 

proposta de geração de renda que se estenda do núcleo criador destes meios a outros por meio 

da ampliação de suas estruturas físicas e também por meio da divulgação da pousada e do 

camping do Campinho. Com o auxílio da AMOC, a partir de boa divulgação dos 

empreendimentos a comunidade poderia aumentar o fluxo turístico. Então os grupos de turistas 

que vem até quilombo para fazer o roteiro de apenas algumas horas poderiam, ao invés disso, 

passar alguns dias na vivência da comunidade. O aumento do tempo de estada do turista 

acarretaria também no aumento do consumo, o que proporcionaria benefícios aos demais 

estabelecimentos do Campinho da Independência. 
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GT 2 – Mobilidades e Turismo 

 

Este grupo de trabalho se dedicou a explorar o tema mobilidades e sua relação com o 

turismo, de forma a contemplar as diferentes categorias incluídas no debate contemporâneo 

concernente ao Paradigma das Novas Mobilidades. As múltiplas discussões abarcadas nos 

artigos deste eixo, consideraram a mobilidade em seu âmbito corpóreo, imaginativo, virtual e 

comunicativo. Desse modo, as investigações descritas nestes trabalhos, demonstram a 

complexidade do tema e a necessidade constante de sua atualização a partir de novas pesquisas.  

Dialogando com essas questões, o artigo de Eliza Feres (UFJF), Lucas Gamonal (UFJF) 

e Eliene Thielmann Duque (UFJF) - Mobilidades, hospitalidade e redes de solidariedade: um 

estudo exploratório sobre os intercambistas estrangeiros na Universidade Federal de Juiz de 

Fora - enfatizou as conexões e articulações dos diferentes atores envolvidos em redes que se 

transformam constantemente. No artigo - Substantivação do exótico: reflexão teórica acerca do  

exotismo e da autenticidade no contexto da favela turística - Matheus dos Santos Gomes (UFJF) 

refletiu sobre a ressignificação do termo exótico e de sua substantivação, no contexto da favela 

turística. Já o trabalho de Sarah Ovídio (UFJF) -   #IHAVETHISTHINGWITHFLOORS: 

considerações teóricas acerca da mobilidade imaginativa a partir de análise de selfeets - abordou 

fluxos interativos virtuais, a partir do uso da hashtag no Instagram. Sergio Moraes Rego 

Fagerlande (UFRJ), por sua vez, analisou em seu artigo - Turismo no Cantagalo-Pavão-

Pavãozinho: albergues e mobilidade na favela - as diferentes mudanças ocorridas nessas 

localidades em função do desenvolvimento do turismo, sobretudo em relação às mobilidades.  

Os autores se apresentaram no auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa, no dia 11 

de maio de 2016. A professora doutora Carla Fraga (UNIRIO) coordenou a mesa, contribuindo 

com o enriquecimento do debate. 

 

Thaís Costa da Silva  
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RESUMO: O presente trabalho traz uma reflexão sobre as viagens de intercâmbio, a 

hospitalidade desconstruída perante as dificuldades com a língua, as inseguranças e o 

sentimento de pertencimento entre esses sujeitos entre-lugares, bem como as redes de 

solidariedade que se formam entre os sujeitos em questão. Após as discussões teóricas, através 

de uma análise exploratória, são apresentadas as reflexões derivadas de entrevistas 

semiestruturadas, realizadas no início de 2016, com os alunos estrangeiros na UFJF. Dessa 

forma, foi possível compreender os discursos desses atores, suas inquietações e como os 

vínculos tornam-se favorecidos neste contexto de deslocamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade, Hospitalidade, Redes, Viagens de intercâmbio, UFJF. 

 

ABSTRACT: This paper presents a reflection on exchange travels, the deconstructed 

hospitality before difficulties with language, the insecurities and feeling of belonging among 

between-places people, as well as solidarity networks which are formed between them. After 

theoretical discussions through an exploratory analysis, the reflections from semi-structured 

interviews are presented, which were conducted in the beginning of 2016 with foreign students 

from the Universidade Federal de Juiz de Fora. In this way it was possible to comprehend the 

discourses of these actors, their inquietudes and how the bonding was favored in this 

displacement context.  
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As viagens de intercâmbio, além de trazerem benefícios múltiplos aos viajantes, também 

favorecem um meio de análise das relações que se estabelecem durante estes deslocamentos, 

amplamente facilitados e valorizados no atual contexto da globalização. 

Sendo assim, o presente trabalho busca problematizar, para melhor compreender, como 

os intercambistas estrangeiros acabam por formar redes de solidariedade para lidarem com 

diversas situações em que estão sujeitos no período de deslocamento e permanência em outro 

país. Para dar corpo ao debate, buscamos estudantes estrangeiros da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (MG) para realizar um estudo exploratório. 

Outra possibilidade de análise tratada neste artigo relaciona-se com a questão da 

hospitalidade na perspectiva de Jacques Derrida, no que se refere a sua desconstrução e os 

elementos que envolvem a experiência do estrangeiro no que tange a seu contato com a língua 

local, um novo território e a problemática da morte. 

Com esses objetivos, realizamos entrevistas semiestruturadas com os intercambistas 

estrangeiros, alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora, no fim do segundo semestre de 

2015. A partir do contato com esses interlocutores, pretendemos analisar suas inquietações e 

discursos acerca de tais experiências, observar os reflexos da desse estado entre-lugares e dos 

diversos encontros com o Outro. 

Participaram de nossa pesquisa 07 intercambistas, assim divididos por nacionalidade: 

01 alemã, 01 mexicana, 01 cabo-verdiano, 01 japonesa, 01 coreana, 01 porto-riquenha e 01 

guineense. Ao longo do ano de 2015, a UFJF recebeu um total de 23 intercambistas – 16 no 

primeiro semestre e 7 no segundo semestre. Assim sendo, destacamos o caráter exploratório 

deste estudo, que posteriormente poderá dar maior sustentação aos temas em investigação. 

Este trabalho, então, será organizado em três seções principais: (1) discussões sobre 

mobilidades contemporâneas e as viagens de intercâmbio; (2) análise sobre os vínculos, a 

hospitalidade e a formação de redes de solidariedade; (3) à luz das teorias de Jacques Derrida e 

os conceitos previamente apresentados, se dará a análise das entrevistas realizadas com os 

intercambistas estrangeiros na UFJF. 

 

1. MOBILIDADES CONTEMPORÂNEAS E AS VIAGENS DE INTERCÂMBIO 

No início da década de 1990, Giddens (1991) já indicava que um dos principais reflexos 

da modernidade seria a “natureza dinâmica” dos deslocamentos, introduzindo, desta forma, que 

a percepção dos espaços e lugares poderia ser alterada a partir da influência de um ambiente 

globalizado. Um pouco mais tarde, Bauman (1998) identifica a importância da identidade e da 
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individualidade para a compreensão do indivíduo pós-moderno. Identificando o turista como o 

tipo ideal deste homem, ele sugere: 

 

[...] em nossa sociedade pós-moderna, estamos todos – de uma forma ou de 

outra, no corpo ou no espírito, aqui e agora ou no futuro antecipado, de bom 

ou de mau grado – em movimento; nenhum de nós pode estar certo/a de que 

adquiriu o direito a algum lugar de uma vez por todas, e ninguém acha que 

sua permanência num lugar para sempre é uma perspectiva provável 

(BAUMAN, 1998, p. 118). 

 

Desta forma, viajar passou a ser considerado objetivo principal de inserção social na 

pós-modernidade, algo com um status associado. Mas este não é um fenômeno recente, pois 

desde antes do surgimento das universidades, na época do Renascimento, alguns jovens 

estudantes já cruzavam as fronteiras para obter conhecimento junto aos maiores pensadores da 

época. Eram como discípulos, que iam atrás de seu mestre. Não à toa as primeiras universidades 

surgiram em Paris e Bologna, locais de encontro e estada destes estudiosos (RIDDER-

SYMOENS, 1996, p. 280-281). Víamos aí a gênese do que hoje conhecemos como mobilidade 

acadêmica. 

Nestas universidades, que até o século XII lecionavam em latim e possuíam currículos 

similares, o trânsito de alunos era possibilitado não por uma política de internacionalização do 

saber, mas pela facilidade de continuação dos estudos. Conforme ainda indica Ridder-Symoens 

(1996), o renome dos pesquisadores era, por vezes, mais importante que a própria universidade. 

Com o passar dos anos e a troca da tutela das universidades da Igreja para o Estado, a 

prática do intercâmbio acadêmico não foi perdida. Os Estados-Nação se viram na necessidade 

de instituir políticas e práticas de diplomacia acadêmica, possibilitando o fluxo de estudantes e 

pesquisadores entre as diversas universidades do mundo (ROSSATO, 1998; VELLOSO, 2006).  

Da mesma forma, se alteraram as motivações e as possibilidades para a realização do 

intercâmbio, com uma intensificação a partir do final da II Guerra Mundial. Com a integração 

dos países através do que ficou conhecido como globalização4, favoreceu-se uma maior 

proximidade entre as diversas nações, encurtando distâncias, fomentando o entendimento e 

reconciliação dos povos (GASTAL e KROEFF, 2005). No mesmo sentido, para Hall (1997, p. 

71), a globalização “se refere àqueles processos atuantes numa escala global, que atravessam 

fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas 

                                                           
4 O conceito de globalização utilizado neste artigo estará mais próximo do que afirmam também Zygmunt Bauman 

(2001) e John Urry (1996).  
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combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e experiência, mais 

interconectado”. 

 A tendência das viagens de intercâmbio está associada ao que Maffesoli (2001) e 

Harvey (1993) conceituam como “novos nomadismos”, sendo este um fator importante da 

cultura contemporânea, marcada pelos processos de globalização e retratando uma sociedade 

“errante”: “[...] tomada de empréstimo à mitologia dos escravos negros arrancados da África, a 

lembrança de que se está a caminhar: “I’m a rollin’ stone” (...) pode ser considerado, por mais 

de um motivo, o símbolo de um mundo em gestação” (MAFFESOLI, 2001, p. 34). 

 Este estilo de vida “rolling stone”, em que os indivíduos estariam a caminhar, 

favoreceria o desenraizamento do território, o encontro e contato de diversas culturas. 

Estaríamos cercados de convergências e divergências, num território global, que construiriam 

o que Featherstone (1997) definiria como “terceiras culturas”5. 

 Os intercâmbios permitiriam, portanto, um novo olhar sobre a própria maneira de viver 

daquele que o realiza. O contato intenso com o outro, o diferente, o estranho, a troca de práticas 

e costumes culturais seria muito mais relevante do que o próprio deslocamento, do que a simples 

noção de ir para outro país. Uma vez que, 

[...] ser estrangeiro é viver o paradoxo da existência humana: ser um deles sem 

deixar de ser eu mesmo, ser eu mesmo e ao mesmo tempo tentar ser um deles. 

É a identidade que busca se construir no processo identificação/diferenciação 

que constantemente necessita do outro para se amparar (SEBBEN, 2011, p. 

18). 

 

 Maffesoli (2001, p. 158) aproximando-se da teoria de Featherstone, nos indica que a 

distância para com o doméstico e conhecido poderia ser entendida como uma terapia: a “terapia 

do espaço”. Desta maneira, estando longe de casa, o indivíduo estaria mais propenso a 

reconsiderar valores, dotar de novo sentido a sua realidade social e individual, reavaliar os seus 

relacionamentos interpessoais e a sua forma de encarar o mundo. Assim, aos valores 

tradicionais poderiam ser agregados outros, transformando-os em valores típicos de pessoas em 

movimento. Da mesma forma, segundo Mac-Dowell (1998, p. 9) quem faz intercâmbio deve 

compreender que em algum momento, “passado o entusiasmo, vem o sentimento de solidão, de 

vazio, e é preciso estar preparado para contornar as situações difíceis, descobrir que é bom, 

ainda que doloroso”. 

                                                           
5 ''conjunto de práticas, conhecimentos, convenções e estilos de vida que se desenvolvem de modo a se tornar cada 

vez mais independentes dos Estados-Nação'' (FEATHERSTONE, 1997, p. 129). 
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 Tomando como referência a problemática paradoxal proposta por Augé (2010), 

podemos refletir sobre os processos da mobilidade nos dias atuais. Cada vez mais estamos 

dispostos a fazer todas as nossas atividades sem sairmos do lugar e a cada dia surgem novas 

tecnologias que permitem uma vida online, onde tudo o que precisamos está a um “clique” de 

distância. Ainda assim, temos em nosso interior a necessidade de nos deslocar. De sermos 

indivíduos cada vez mais individualizados, vivendo experiências fora de nosso “habitat” 

original e de nos construir a partir do contato com outros. Então, como indica Augé (2010), 

nisso percebemos um dos maiores paradigmas da mobilidade: evitamos o contato com o 

próximo e valoramos o contato com o estranho. 

 Podemos refletir também sobre a forma como se divulga a facilidade e a universalidade 

do acesso ao mundo global. Vemos a ruptura de algumas fronteiras, como a comunicacional, 

quando recebemos, quase ao mesmo instante, notícias de qualquer parte do globo; ou a 

comercial, a partir da importação e exportação de produtos ou a negociação de mercadorias 

com peças fabricadas em diversas partes do globo. Com isso, até mesmo as fronteiras dos países 

têm se tornado mais fluidas. Porém, ao passo que se encoraja a mobilidade, também se constrói 

muros. Tomando como exemplo os Estados Unidos, vemos um incentivo à comercialização de 

produtos importados e a ruptura de barreiras comerciais por parte dos diversos países 

importadores de seus produtos, incentivando a mobilidade comercial, ao mesmo tempo em que 

militarizam o espaço e dificultam o trânsito de pessoas na fronteira com o México (AUGÉ, 

2010). 

 Neste cenário, percebemos que pensar a mobilidade implica em pensarmos em todo o 

contexto em que ela se insere e também refletir sobre a complexidade da globalização. No caso 

desta pesquisa, consideramos a vinda de alunos de países desenvolvidos, em sua maioria, para 

estudar em uma universidade brasileira. Podemos discutir que estão em um contra fluxo da 

mobilidade estudantil tradicional e isso se deve, em grande parte, às limitações de alguns 

convênios firmados, que indicam a dupla colaboração ao se enviar e receber estudantes em 

programas de intercâmbio, e a demais fatores que serão ilustrados pelos entrevistados ao longo 

desta pesquisa. Contudo, ainda podemos considerar o intercâmbio como um dos facilitadores 

do acesso à mobilidade global, inclusive por alguns daqueles que estariam localizados nas 

margens dos processos tradicionais. 

 De certa maneira, portanto, o ato de fazer intercâmbio é uma das formas de integrar o 

indivíduo ao ambiente global. Seu sentimento de pertença passa a ser modificado e o “eu” já 

não mais existe separado do “outro”. Este confrontar de realidades, de culturas, de 
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possibilidades faz com que o próprio senso identitário se altere, ora reforçando características, 

ora incorporando outras. O indivíduo local se vê transformado num indivíduo global ao 

perceber que a sua realidade não é a única correta e que o mundo é, de fato, bastante complexo. 

Não obstante, há espaço para um questionamento sobre essa condição de “cidadão global”, 

pautado na perspectiva dos encontros entre os sujeitos e pelo olhar da hospitalidade. 

 

2. HOSPITALIDADE E FORMAÇÃO DE REDES DE SOLIDARIEDADE 

Pode-se pensar o intercambista enquanto sujeito que permanece na liminaridade entre o 

turista de passagem e o imigrante que se estabelece. Nessa constituição fluida, o indivíduo 

mantém forte seu senso de pertencimento e sua ligação com a comunidade de origem, enquanto 

problematiza sua identidade ao viver trocas em sua nova realidade – ainda que essa afetação da 

viagem tenha um período delimitado. 

Ao projetar os efeitos dessa constituição em um ínterim, mais uma vez associando-se as 

vivências dos intercambistas aos sentimentos compartilhados pelos imigrantes, o conceito de 

Portes sobre o “homem solidário” se relaciona diretamente às nossas reflexões. Nesse sentido, 

verificamos como se dá a possibilidade de formação de redes de solidariedade entre os 

estudantes estrangeiros na UFJF. 

O sociólogo aponta que “a solidariedade emerge de uma memória cultural comum 

trazida do país de origem, que inclui costumes, valores, língua e um sentimento de 

pertencimento que brota da experiência compartilhada de ser discriminado” (PORTES, 1981 

apud RAMOS, 2003, p. 128). Ao realizar uma comparação com o cenário aqui explorado, 

cabem ponderações: nem sempre se tratam de indivíduos vindos de um mesmo país ou que 

sofrem discriminação no local onde se encontram – até mesmo por conta de um status 

privilegiado que costuma ser concedido aos intercambistas. Contudo, por carregarem certo 

exotismo e distanciamento da realidade em que estão inseridos, muitas vezes esses estudantes 

estrangeiros se veem enquanto semelhantes e se unem, inclusive para que possam receber apoio 

e enfrentar, unidos, as dificuldades. Ademais, saltam as oportunidades de vivenciar momentos 

de lazer e emoção com maior intensidade nessa comunidade de destino, provocados pelo 

afrouxamento do corpo social na ocasião da viagem. 

Com base nas discussões sobre a dádiva de Mauss (2013), também pode ser relacionada 

a realidade tratada por esse estudo com as dimensões da hospitalidade. Uma vez que não 

enxerguem um perfeito acolhimento por parte dos brasileiros – ainda que em razão de uma 

grande expectativa ou por problemas de comunicação – os intercambistas podem se unir para 
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uma manutenção dos rituais do vínculo humano. Ou seja, se unem a fim de trocar – afetos, 

experiências, momentos etc. – e se associar, justamente por perceber que comungam de uma 

existência entre-lugares e entre-tempos na realidade do intercâmbio. 

A construção de um sistema de dons e contradons entre esses viajantes reforça a noção 

maussiana da dádiva – e também da hospitalidade – como um fato social total, uma vez que é 

possível perceber a criação de laços, mesmo que fomentados por carências comuns, como a 

necessidade de ajuda para o uso da língua local ou o desejo por um diálogo mais confortável, 

realizado em um idioma comum. 

Nessa construção, importa salientar que perceber-se estrangeiro é notar que, em uma 

nova e distinta dinâmica social, torna-se o Outro, o exótico, o diferente. Esse contexto, então, 

faz surgir o olhar para a alteridade: é relevante reconhecer-se no próximo. Certamente, na 

conjuntura da viagem de intercâmbio, esse exercício também é potencializado através do 

contato com os anfitriões, mas as redes de solidariedade originadas, muitas vezes, se formam a 

partir desse reconhecimento entre os sujeitos: eles enfrentam os mesmos problemas, sentem a 

mesma saudade, mas também estão abertos às vivências da oportunidade que ora vivem. 

Por fim, para retomar um aspecto anteriormente abordado e os debates empreendidos, 

vale lembrar a importância dada à construção da ideia de ser ou se tornar um “cidadão global” 

ou “cidadão do mundo”, bastante anunciada como êxito alcançado a partir da experiência de 

intercâmbio. É possível questionar essa noção amparando-se nas análises de Schérer (1997 

apud RAMOS, 2003), que discute a queda da hospitalidade como ética universal em meio ao 

domínio dos valores econômicos, ao estabelecimento das fronteiras e aos nacionalismos. Sendo 

assim, cabe ponderar os discursos por vezes romantizados em torno da viagem de intercâmbio 

e explorar como vem à tona a formação das redes de solidariedade entre esses sujeitos 

deslocados. 

Nesse sentido, tomamos como referência as reflexões do filósofo francês Jacques 

Derrida, que, ao desconstruir o conceito de hospitalidade e de estrangeiro, apresenta três 

dimensões da experiência do deslocado: a tríade morte, lar (terra) e língua. A hospitalidade, no 

sentido derridiano, problematiza o ato de receber alguém, revelando que todo ato de 

hospitalidade também implica num ato de hostilidade. Ambos se afetam, mas constituem a 

própria experiência do contato com e no território do outro, pois esta ambivalência comprova a 

existência da relação e do diálogo. 

A formulação teórico-crítica do desconstrutivismo configura a grande contribuição de 

Derrida às ciências humanas, uma vez que promove a desestabilização de conceitos, neste caso 
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o da hospitalidade, revelando e abrindo-o para uma reflexão de uma perspectiva mais crítica 

(PEDROSOS JUNIOR, 2010). Não é sua intenção descontruir o conceito, mas sim ampliar seu 

sentido, mostrando ambiguidades, pressupostos ou mesmo contradições. 

Dessa maneira, além das questões em torno das mobilidades e da hospitalidade, 

refletiremos também sobre a possibilidade de formação de redes de solidariedade entre os 

sujeitos intercambistas. Todo esse referencial teórico, então, foi base para a formulação do 

roteiro/questionário adotado para o contato com os alunos estrangeiros da UFJF, nossos 

interlocutores para a construção das reflexões levantadas. 

 

3. INTERCAMBISTAS ESTRANGEIROS NA UFJF 

Desde 2006 a Universidade Federal de Juiz de Fora oferece intercâmbios entre 

estudantes brasileiros e universidades estrangeiras. Para que os estudantes brasileiros 

participem do programa é necessário que cumpram uma série de requisitos dispostos em edital 

de seleção, que normalmente ocorre uma vez ao ano. Esse edital determina, principalmente, 

que o candidato seja aluno regular da UFJF e tenha conhecimento comprovado no idioma aceito 

pela instituição de destino – através de certificados internacionais de proficiência na língua 

estrangeira. Cumpridas as exigências da seleção, o candidato deve, ainda, ser aprovado pela 

instituição de ensino superior estrangeira, para receba sua carta de aceite e inicie os 

procedimentos burocráticos para a realização da viagem. 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFJF, por meio do Programa de 

Intercâmbio Internacional e de projetos de parcerias universitárias binacionais, também recebe 

estudantes de graduação e pós-graduação estrangeiros provenientes de universidades parceiras, 

que podem estudar na UFJF por um ou dois semestres letivos6. Os candidatos devem ser 

oriundos de alguma instituição estrangeira que possua convênio com a UFJF, apresentar seus 

dados pessoais, o período previsto para a duração do intercâmbio, o curso da universidade de 

origem e a área de interesse para estudos na UFJF.  

Após o aceite por parte da Universidade Federal de Juiz de Fora, o aluno estrangeiro 

pode solicitar seu visto de estudante e, em seguida, vir a se tornar um estudante regular no 

Brasil. Com a chegada desses alunos, a DRI-UFJF solicita as devidas comprovações em relação 

aos documentos que devem portar, bem como documento original comprovando seguro saúde 

                                                           
6 Na pós-graduação há algumas particularidades, pois os alunos podem vir por períodos de tempo variados (não 

necessariamente um ou dois semestres), podem não fazer aulas se a proposta for somente de pesquisa e têm a 

possibilidade, dependendo do tipo de acordo ou convênio, de colar grau na UFJF. 
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válido para todo o período do intercâmbio. Além de atuar verificando as obrigações legais, a 

Diretoria procura auxiliar os alunos estrangeiros na busca por uma moradia na cidade 

hospedeira – uma vez que não possui alojamentos para estudantes – e bem lhes acolher, 

realizando eventos de recepção e oferecendo, em parceria com a Faculdade de Letras, a 

disciplina regular de “Português para Estrangeiros”7. 

A realidade observada, de forma exploratória, deu-se por meio do contato com 

intercambistas estrangeiros na UFJF em momentos distintos desta estadia, no início do ano de 

2016. Alguns deles estenderam sua permanência, outros já possuem retorno marcado ao país 

de origem. A DRI-UFJF possui convênio com universidades de todos os continentes, recebendo 

uma grande diversidade de nacionalidades.  

Para a pesquisa de campo, entramos em contato com intercambistas de países como 

Alemanha, Cabo Verde, Coreia do Sul, Guiné-Bissau, Japão, México e Porto Rico. A média de 

idade compreendeu 23 anos e os alunos pertenciam a cursos diversos. A estratégia do campo 

envolveu entrevistas semiestruturadas, baseadas em roteiro de perguntas objetivas e subjetivas8, 

em que foram abordados assuntos pertinentes à discussão teórica deste artigo e informações 

básicas sobre os estrangeiros. 

A partir da pesquisa empreendida, observamos que as redes de solidariedade são 

construídas e fortalecidas essencialmente no início da estadia, com apoio de outros estrangeiros. 

O auxílio dos brasileiros ocorre de maneira mais pontual e direcionada institucionalmente, por 

conta de algumas ações da UFJF. O compartilhamento de residências, por exemplo, também 

acaba por unir ainda mais os estrangeiros. 

Na verdade quando eu cheguei aqui conheci cinco meninos que são brasileiros 

que fizeram intercâmbio na Alemanha e eles assim me convidaram pra todos 

os eventos que eles foram e me apresentaram mais brasileiros [...], mas 

também, a minha república onde moro, moram duas intercambistas e a gente 

convive também entre os intercambistas porque a gente quer conhecer as 

mesmas coisas, fazer viagens (Ana, alemã, 21 anos)9. 

                                                           
7 As informações aqui expostas podem ser consultadas no site da Diretoria de Relações Internacionais da UFJF – 

http://www.ufjf.br/internationaloffice – e também foram levantadas para pesquisa anterior, realizada em 2011. Cf.: 

ALMEIDA, Lucas Gamonal Barra de; FOIS-BRAGA, Humberto. Viagens de intercâmbio nas negociações 

identitárias: um estudo dos intercambistas estrangeiros na Universidade Federal de Juiz de Fora. In: II Encontro 

Semintur Jr.. Anais eletrônicos... Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2011. Disponível em: 

https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/05_viagens_de_intercambio.pdf. 

8 O modelo do questionário elaborado pelos autores encontra-se anexo. 

9 Os verdadeiros nomes dos entrevistados foram substituídos por nomes fictícios e a transcrição das falas manteve 

o caráter da oralidade e da linguagem coloquial, até mesmo com erros, a fim de marcar esse status deslocado dos 

intercambistas estrangeiros e a forma como ocorreram os contatos para a pesquisa. 
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A identificação com o semelhante, ou seja, com o estrangeiro, que também se encontra 

com demandas parecidas e em um espaço estranho, pode ser observada na formação de grupos 

entre si, no intuito de compartilhar inseguranças, vivências e programações. 

Já o primeiro semestre que eu cheguei aqui eu só estava com brasileiros. Pois 

tinha muito interesse em aprender a língua. Já agora eu convivo mais com os 

estrangeiros porque eu moro numa república com estrangeiros só (Maria, 

mexicana, 27 anos). 

 

A construção de laços a partir do ambiente de moradia se torna um dos principais fatores 

para a identificação entre esses indivíduos, permitindo que ali estabeleça laços. De certa 

maneira, esse novo grupo acaba por diminuir a saudade de casa e a falta de seus pares. Com 

isso, percebemos ao longo das entrevistas que a proximidade cultural existente entre o 

estrangeiro e o Brasil pode indicar preferências por essas companhias nas repúblicas. Uma das 

entrevistadas, indo de encontro ao informado pelos demais interlocutores, informou, ao ser 

questionada sobre o que seria alterado em sua experiência caso ela tivesse tido mais contato 

com os demais alunos estrangeiros: 

[...] Acho que a diferença aumentaria, não sei. É uma coisa que eu perdi. Não 

tive contato com pessoas de outros lugares, assim, muito. Mas acho que fui 

bem compreendida, pelo menos pelas pessoas que eu sinto mais afeto, sei lá, 

é... sou diferente, mas porque sou diferente em muitos aspectos sem importar 

se eu sou estrangeira ou não. Para você ver, eu fui conhecer juiz-foranos, 

ontem. Ou seja, mas que eu talvez sou de fora igual outros, só que sou de mais 

longe (Mônica, porto-riquenha, 23 anos). 

Como conviveu com brasileiros a maior parte do tempo de sua estada no Brasil e em 

Juiz de Fora, a porto-riquenha tem esse grupo como principal referência em seus 

relacionamentos, reconhecendo esse fato como um possível diferencial de sua vivência aqui. 

A experiência do intercâmbio é muito valorizada como um marco importante da 

trajetória de quem o realiza. A partir dela, esses sujeitos buscam demonstrar que se propõem 

mais facilmente a conviver com pessoas diferentes, adquirirem novos conhecimentos e lidarem 

com novas realidades, em razão e a partir da viagem. Ressaltam, também, que amadureceram 

o modo de conceber o próprio país e o Brasil, fortalecendo características que possuíam e 

absorvendo outras. 

[...] e acho que agora sinto um carinho maior pelo meu país porque eu já 

percebi outra realidade. E não sei... eu gosto mais agora do México e acho que 

vou tentar levar isso para lá... esse carinho (Maria, mexicana, 27 anos). 
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Contam também com o estímulo acadêmico de suas instituições de origem e o 

aprendizado do português é um objetivo muito visado para a maior parte, justamente por ser 

apontado como possível diferencial competitivo frente ao mercado de trabalho e uma 

comprovação de seu status de “cidadão global”. 

[...] eu queria aprender a melhorar meu português... porque quando eu tava no 

Japão eu nem tinha tanto interesse no Brasil e aí as aulas não me estimulavam 

de estudar com afinco e aí... mas eu, a minha como é que é... a minha 

professora me recomendou para fazer intercâmbio porque tinha convênio 

entre faculdade daqui e da minha faculdade e aí eu queria aproveitar (Aya, 

japonesa, 21 anos). 

Para Derrida, a hospitalidade perpassa a língua, pois o ato de acolher a envolve. Sendo 

assim, a desconstrução da hospitalidade, ou seja, o primeiro sinal de hostilidade é o pedido de 

que o estrangeiro compreenda a língua de quem o recebe. Nesse sentido, muitos relataram a 

dificuldade em se relacionar com os brasileiros justamente por causa do idioma, dificultando a 

própria assimilação do outro. 

No início como eu tava fazendo aula de português para estrangeiros, eu fiz 

muita amizade com os estrangeiros do Peru e Colômbia e Coreia e tal [...] 

porque eles também tavam estudando idioma estrangeiro. A gente se 

compreende muito bem... porque a gente fala muito devagar e tem muito mais 

paciência, comparando com os brasileiros. Eu me senti muito tranquila 

conversando com eles (Aya, japonesa, 21 anos). 

 

A preocupação com a fluência e com o uso contínuo da língua é presente na realidade 

dos pesquisados. Dessa forma, entendem como benefício quando em suas atividades 

acadêmicas não encontram outros estrangeiros, pois isso os força a se comunicarem em 

português. Contudo, na perspectiva da acolhida e do reconhecimento na figura do outro, 

sentem-se mais confortáveis quando comungam dos mesmos desafios com diferentes 

intercambistas estrangeiros. 

Outra ideia refletida por Derrida na desconstrução da hospitalidade envolve a questão 

da morte ou medo da morte, que se torna mais latente nas reflexões do estrangeiro. Muitos 

entrevistados revelaram como a preocupação com a família e mesmo a perda de entes queridos, 

sem que estes pudessem participar do momento de sepultamento. 

Ah, a gente sempre tem um medo de ficar longe de casa. Meu maior medo que 

eu sinto pô... nossa... é complicado, né, velho, que é você receber uma ligação 

ou então você entrar no Facebook lá... você receber uma ligação dizendo 

“então, Jorge, sua mãe morreu”. Ou então, pois não, seu irmão morreu. Ou 

você entrar no Facebook e as pessoas começarem a mandar condolências, 
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você receber mensagens tipo que você não espera tipo, “meus pêsames pela 

perda de pessoas querida”, como a mãe e o irmão. Como há três anos atrás, 

meu sobrinho estava doente, eu acho que ele estava internado, depois ele foi 

pra casa e internado depois. Aí eu entrei no Facebook e recebi a notícia da 

morte dele pelo Facebook, sabe. E foi um momento muito contornado aqui no 

Brasil (Jorge, cabo-verdiano, 29 anos). 

O lar, para Derrida, seria a experiência do lugar ou território envolvendo a questão da 

morte e da língua. Considera a língua materna e o local onde enterramos nossos mortos como 

uma pátria perene e uma referência importantíssima para a realidade do estrangeiro, que ora 

reforça e favorece os laços criados, ora evidencia as diferenças e o estranhamento presentes 

neste contexto. 

As falas aqui apontadas são alguns exemplos da complexidade desse contexto das 

mobilidades contemporâneas, das relações de hospitalidade e das possibilidades de formação 

das redes de solidariedade entre esses indivíduos. As situações relatadas demonstram, na 

prática, muitas das dinâmicas expostas pelos autores adotados e pelas reflexões construídas 

nesse trajeto. Nosso principal intuito foi trazer essa discussão à tona, ainda que de forma breve 

e exploratória. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Estar em movimento, adquirir uma experiência transcultural, aprender novos idiomas. 

Tudo isso se configura como exemplos de ambições do homem pós-moderno. E os jovens 

estudantes, movidos por esses desejos, buscam libertar-se de seus territórios para lançar-se no 

mundo em busca de aprendizado e aventuras. Buscam descobrir e redescobrir lugares, 

ultrapassar diferentes fronteiras e perceber que a mobilidade, por vezes, pode ser algo próximo 

a uma utopia, mas também possível de ocorrer. 

Ao construir moradia – mesmo que temporária – em determinado local distinto daquele 

de origem, o indivíduo anseia a inserção na comunidade a qual ele passará a fazer parte. Procura 

formas de construir laços afetivos e participar, de forma ativa, da realidade social de seu novo 

espaço. No entanto, por muitas vezes o que se percebe é a construção de guetos migratórios ou 

a formação de laços de solidariedade e redes de contato com aqueles outros indivíduos que 

dividem com ele a mesma realidade: o estar em movimento. 

Nem sempre o estranho será bem recebido pelo local. Nem sempre estar em movimento 

será o fator de realização pessoal daquele indivíduo. Mas, antes de tudo, o aprendizado e a 

noção de conhecer mais a “si” do que ao “outro” estando em movimento, é que configurar-se-

á como um dos grandes marcos desta mobilidade. Em nosso cenário, poderíamos dizer que o 
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vínculo com o Brasil se torna maior à medida que o tempo de permanência avança, sendo as 

comparações e as incorporações realizadas muitas vezes, tornando-os sujeitos entre-lugares. 

Além disso, a tríade língua, morte e lar, na perspectiva de Derrida, são constantes na 

experiência do estrangeiro e trazem à tona os impactos da viagem. Através das informações e 

reflexões captadas por meio das entrevistas, os intercambistas demonstraram, neste caso, que o 

aprendizado do português implica numa consequente ampliação do contato com os brasileiros, 

favorecendo uma hospitalidade que pode ser fragilmente afetada por meio das dificuldades em 

se expressar e comunicar num idioma diferente do materno. 

Da mesma forma, a ansiedade em relação à integridade dos familiares e os 

acontecimentos marcantes estão presentes na reflexão dos estrangeiros intercambistas, trazendo 

à estada momentos possivelmente difíceis e dolorosos. 

Nesse panorama, é significativo perceber a união desses sujeitos deslocados, que então 

se enxergam como semelhantes e acabam formando diversas redes de solidariedade. 

Certamente, essas redes possuem formatos distintos, com poucos ou muitos membros e vindos 

ou não dos mesmos continentes ou países, mas são fundamentais para a manutenção dos 

vínculos humanos – também pensados através das perspectivas da dádiva maussiana. Esse 

processo torna-se bastante significativo quando se projetam as zonas de conforto e os conflitos 

da hostilidade, a oposição do que se espera. 

Por fim, com base nas diversas reflexões aqui propostas e nos debates realizados – 

levando em consideração as perspectivas teóricas e as explorações em campo – vale ponderar 

o ideário do “cidadão global”, amplamente difundido e publicizado quando se pensam as 

viagens de intercâmbio, para questionar a possibilidade desse título, de fato, ser concedido. 

Parece-nos mais apropriado projetar uma noção de cidadania em processo, em constante 

construção a partir das diferentes experiências e encontros. O valor em destaque, se pudermos 

elencar apenas um nesse cenário, poderia ser, então, o da alteridade, dada a importância do “eu” 

e do “outro”. 
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ANEXO 

 

Questionário – intercambistas estrangeiros na UFJF: 

 

1. Nome, idade e país de origem: 

 

2. Curso no país de origem: 

 

3. Cursos e/ou disciplinas na UFJF: 

 

4. Data de chegada: 

 

5. Data de retorno: 

 

6. Por que quis fazer intercâmbio? 

 

7. Por que escolheu o Brasil e a UFJF? 

 

8. A acolhida realizada pela Diretoria de Relações Internacionais cumpriu sua função? Foi 

possível criar laços a partir desse primeiro contato (tanto com os brasileiros quanto com os 

outros intercambistas estrangeiros)? 

 

9. Na UFJF, em atividades acadêmicas, quem são seus principais pares? 

 

10. Quais são suas principais atividades extra-acadêmicas? 

 

11. Quem são suas companhias durante esses momentos? Em que língua se comunicam? 

 11.1. Como é o contato com seu buddy? 

 11.2. Participa dos eventos da Rede de Estudantes em Intercâmbio (REI)? Como é o 

contato com seus integrantes? 

 

12. Com relação ao domínio do português, houve alguma dificuldade nos relacionamentos com 

os brasileiros? 

 

13.  Qual sua percepção sobre o Brasil e seu povo? 

13.1. Do que mais sente falta aqui? Qual o seu maior medo em estar longe dos seus? 

 

14. O que você acredita que levará dessa experiência? 
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SUBSTANTIVAÇÃO DO EXÓTICO: REFLEXÃO TEÓRICA ACERCA DO 

EXOTISMO E DA AUTENTICIDADE NO CONTEXTO DO TURISMO 

 

Matheus dos Santos Gomes1 

 

RESUMO: O presente artigo tem como proposta analisar os processos que levaram a 

etimologia “exótico” a sofrer um processo de alteração, que interfere diretamente na atividade 

turística. Evidencia-se a perda de seu sentido como adjetivo para ser ressignificado como objeto 

fazendo com que, quando inserido ao mercado turístico, o exótico seja visto como um produto. 

Para auxiliar na obtenção de respostas acerca da mudança no sentido de exótico, de adjetivação 

para substantivação, são relativizados a motivação da viagem em busca do exótico, sua 

comercialização, a necessidade de avaliar a autenticidade da experiência e quem faz esse 

intermédio. A aplicabilidade dos conceitos é proposta através da contextualização nas favelas 

turísticas brasileiras, cuja atenção tem crescido consideravelmente em relação a outros destinos 

brasileiros.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Exótico, autenticidade, favela turística. 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the processes that led to etymology "exotic" 

undergoing a change process, which directly affects the tourism. The loss is evident from its 

meaning as an adjective to be reframed as an object causing that when inserted the tourist 

market, the exotic is seen as a product. To assist in getting feedback about the shift towards 

exotic, from adjectives to substantivation, are relativized the motivation of the trip in search of 

the exotic, marketing, the need to assess the authenticity of the experience and who does this 

through. The applicability of the concepts is proposed through the contextualization of Brazilian 

tourist slums, whose attention has grown considerably in relation to other Brazilian 

destinations. 

KEYWORDS: Exotic, authenticity, tourist slum. 

 

Introdução 

Desde a década de 1980, a atividade turística vem sendo reinventada com o intuito de 

desenvolver novas formas de turismo. Essas reformulações são feitas diante de perspectivas 

que apontam as novas necessidades reproduzidas pelo turista, em sua maioria, pertencente à 

elite econômica. Para atender às necessidades de seu consumidor, o mercado turístico começa 

a explorar, em nível maior, esse interesse pela experiência no momento da viagem. 

Em alguns casos, o interesse na experiência está diretamente ligado à questão da 

existência do exotismo em culturas que são desconhecidas pelo turista e a da possibilidade de 

                                                           
1 Graduando em Turismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. E-mail: 

matheusgomes3r@gmail.com. 
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poder vivenciá-las. É necessário destacar o fato de se tratar de uma hipótese, pois é preciso 

avaliar o que se define por exótico, que e/ou quem é definido pelo termo e principalmente quem 

aponta o que e/ou quem é o exótico. 

A estruturação do texto apresenta cinco seções que, dispostas intencionalmente de forma 

sequencial, propõem, expõem e avaliam como se dá o processo de experiência com o exótico. 

A problemática se estende desde o momento da constituição de quem ou o que é o exótico até 

as percepções adquiridas do momento da interação entre o visitante e o visitado. 

 Necessita-se ressaltar que a transição do sentido de exótico de adjetivo para substantivo 

é a peça-chave do artigo. A partir do momento que o exótico passa a ser entendido como 

substantivo, ele se torna comercializável e, assim, um produto do mercado turístico. Através 

dessa problematização que é possível entender quem é o exótico, o interesse pelo mesmo e sua 

comercialização.  

 Apesar da pertinência das perspectivas abordadas, que contribuem de forma muito rica 

para todo o debate, nota-se que a percepção da experiência é um ponto a ser ressaltado como 

aspecto de extrema importância para a compreensão do presente estudo, pois não há como 

engessar uma definição que se aplique a todos os casos. Deve-se atentar às particularidades das 

relações como apontadas no desenvolvimento do artigo.  

 

Metodologia 

 O presente artigo propõe uma reflexão teórica, desse modo, a pesquisa se baseou em um 

rigoroso levantamento bibliográfico. Trata-se um recorte transversal, talvez negligenciando 

obras de autores possivelmente relevantes sobre o assunto por estarem indisponíveis nos locais 

explorados ou com restrição do acesso gratuito. Compreende-se, no entanto, que os 

apontamentos aqui desenvolvidos poderão ser perscrutados com mais rigor em uma eventual 

pesquisa futura. 

 O critério de escolha dos autores para o embasamento teórico do trabalho foi dado de 

forma a selecionar perspectivas que são de relevância no âmbito acadêmico sobre o estudo do 

turismo ao apresentarem o exótico e a autenticidade como elementos presentes na complexidade 

da atividade turística. A mesma relevância dos autores se aplica no que concerne às ciências 

sociais, mais precisamente à antropologia discutindo os conceitos de exótico e autenticidade e 

suas aplicações em sociedades.  

 A opção de análise da aplicabilidade dos conceitos no espaço da favela brasileira baseia-

se em seus expressivos desdobramentos social e econômico. Outro ponto decisivo da escolha 
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baseia-se no fato da favela fazer parte do cenário nacional que ganha cada vez mais destaque 

na atividade turística, especificamente na cidade do Rio de Janeiro.  

 

O exótico: pré-concepções acerca do outro. 

Ao analisar a etimologia do objeto de estudo proposto, o exótico, há certa dificuldade 

ao delimitar o que se constitui como sua definição. Para Bastos (1912), exótico designa quem 

vem de outro país, já Ferreira (1986) acredita que se trata de quem não é indígena ou não 

originário de um local. De forma muito mais audaciosa e eurocêntrica, o exótico pode ser o 

indivíduo que não é de países europeus, como apresenta Nascentes (1966). 

Etimologicamente, sabe-se que a palavra “exótico” começou a ser usada por volta do 

final do século XVI no vocabulário francês médio: exotique, para designar o indivíduo 

pertencente a outro país em contato com o seu.  Considera-se ainda as suas variações no latim 

como exoticus e no grego como exotikos, tendo a raiz exo significando “de fora”. A presença 

da palavra na língua inglesa deu-se na primeira década do século XVII, significando “incomum, 

estranho”, porém, sua substantivação apenas aconteceu na segunda década do mesmo século 

para denominar “qualquer coisa que vem de fora” 2.  

Deve-se atentar a como, com o passar do tempo, a palavra foi ressignificada. Se em sua 

origem, em meados da Idade Moderna, o adjetivo ”exótico” era destinado somente a forasteiros, 

como seu sentido transita e passa a ser utilizado pelos forasteiros, no caso, os turistas? É válido 

então problematizar a inversão desses valores buscando compreender a realocação ou 

ressignificação do exótico com a finalidade de designar então o morador e não o forasteiro. 

Além das mudanças de sentido, sugere-se que a palavra “exótico” tenha sofrido uma 

transformação ainda mais brusca: de adjetivo para substantivo. Essa transição sugere que a 

busca deixa de ser motivada pela comida exótica, pelo povo exótico ou pela música exótica, ou 

seja, por uma característica ou particularidade exótica. O “exótico” passa a prescindir de um 

substantivo; ele, em si, passa a ser o objeto.  

O exótico, entendido como o visitante, é proposto em definições atuais de forma inversa 

fazendo com que o visitado assuma o posto de exótico. Supõe-se que o etnocentrismo impeça 

que o visitante se veja como o estranho, mesmo sendo esse diferente das demais pessoas no 

                                                           
2 ETYMONLINE. Exotic. Online Etymolgy Dictionary. Disponível em: 

<http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=exotic>. Acesso em: 30 jan. 2016.  
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lugar que está sendo visitado. Assim, desconstruindo a forma como a palavra é entendida 

originalmente, cabe então tentar compreender o motivo dessa inversão de sentidos. 

Ao aceitar a inversão do termo exótico para designar a população e não mais o forasteiro, 

ocorre uma possível submissão do visitado diante da superioridade do visitante que o define 

como exótico. Desta forma, mesmo fora do seu local de origem, o anfitrião pode ser analisado 

como superior em relação ao outro dentro de uma cultura a qual não pertence. 

Dada uma introdução às possíveis definições de exótico para melhor situar o leitor 

diante do tema, é necessário pensar em como a concepção de exótico se aplica à atividade 

turística. O exótico, de fato, pode ser considerado como um produto autêntico da experiência 

turística? Como se constrói o exotismo? Quem define essas noções de autenticidade?  

O interesse pelo exótico extrapola a curiosidade em conhecer o outro, envolve o desejo 

de se valorizar diante do outro. A afirmação pode ser respaldada pela colocação de Leitão 

(2007), que acredita que o encontro entre o self e o exótico pode proporcionar momentos de 

repúdio causado pelo etnocentrismo e de almejo devido à diferenciação, e que, sendo assim, 

deve ser encarado de maneira positiva a existência do outro.  

Para fomentar um debate acerca do exótico, é válido trabalhar as concepções de Leitão 

(2007) e Murari (1999), que, ao mesmo tempo em que interagem e se complementam, trazem 

pontos divergentes: são ótimas colocações para o entendimento e a formação de opinião a 

respeito do exótico e a complexidade de sua análise e estudo.   

Murari (1999), em sua perspectiva, dialoga com os conceitos de exótico apresentados 

por Leitão. Para a mesma, ao se contrastar com outra cultura, o “exota”, como assim 

denominado o observador do outro, valoriza, através de seu julgamento, o estranho por não 

pertencer àquele meio. Essa valorização resulta no interesse pelo conhecimento da cultura 

díspar.  

A sobreposição e valorização da cultura do outro, considerado exótico perante a cultura 

do self, para Murari (1999), são ações especulativas. A colocação do outro como superior dá-

se pela necessidade de comparação; esse processo contribui para a avaliação da cultura do 

próprio self. 

Novamente identifica-se convergência entre as ideias de Murari e Leitão, pois para 

Leitão (2007), ser etnocêntrico ao lidar com o outro não é necessariamente uma maneira de 

desvalorização do outro. Pois, ao se comparar, é normal que os parâmetros sejam os referenciais 

da cultura a qual pertence o self; da mesma forma que a admiração pelo exótico também pode 

estar condicionada à crítica de sua própria cultura (LEITÃO, 2007). 
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Quanto à construção do que é exótico, segundo Leitão (2007), a mesma carece do 

contato direto com o outro e não apenas do imaginário, sendo fundamental o momento de tensão 

entre o conhecido e desconhecido e alguma ideia do que seria o outro, pois a desinformação 

sobre o outro impossibilita o estranhamento essencial da interação.  

Porém Murari (1999) apresenta outra linha de pensamento, que acredita a existência do 

exótico sendo somente possível diante do desconhecimento e a não interação com a cultura do 

outro. Pois, para a idealização ocorrer, o distanciamento geográfico e a ignorância a respeito 

delas se fazem indispensáveis para ser possível a idealização imune de significações para o self.  

O argumento de Murari se torna válido, pois a partir do contato com o outro ocorre à 

quebra do imaginário constituído apenas de relatos de meios terceiros. A partir da interação, o 

outro pode parecer menos distante da identidade de quem o conhece e, sendo assim, mais 

próximo da sua cultura, talvez. O outro tem a possibilidade de deixar de ser exótico.  

 

A comercialização do exótico 

 Ao pensar no interesse pelo exótico como um fator motivacional da viagem, é possível 

ter como base o questionamento do porquê é interessante vender e consumir o exótico. Dentro 

dessa questão é necessário também entender como acontece à transformação do exótico em 

produto.  

Podendo ser entendido como objeto do mercado turístico, o outro é capaz de ser buscado 

pelo visitante com o intuito de presenciar a excentricidade do morador local caracterizando-o 

como exótico. De fato, a transformação do exótico em atrativo turístico é visto como de grande 

valor para as comunidades exploradas, seja esse valor entendido como o ganho econômico ou 

a valorização cultural dessas populações (GRÜNEWALD, 2003).   

Cohen (1988) chama atenção para o que acontece com o sentido que as coisas e 

atividades passam a ter após tal processo que as alteram para produtos e serviços, levantando o 

questionamento sobre as possíveis perdas de sentido, principalmente pela presença da atividade 

turística.  

Para Leitão (2007), o exótico nada mais é que “uma constante (re)definição de 

alteridades e identidades (p. 204)” e que, para fins de comercialização, pode ser moldado de 

acordo com a demanda do outro, ou seja,   construí-lo em função de um olhar externo. 

Sobretudo, com o intuito de sermos o outro, ao criar o exotismo sob perspectiva mercadológica 

a autenticidade da cultura não é priorizada.  
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Conforme o aumento da demanda turística para um local, a relação entre residentes e 

turistas se altera, pois com o maior fluxo há um desgaste na interação que passa a se comportar 

de forma repetitiva e mecânica, ou seja, sem levar em consideração a individualidade de cada 

visitante, tendo assim forte influência do estereótipo do imaginário social local a respeito do 

turista (BARRETTO, 2004). 

Cohen (1988) consegue ser otimista sobre a comercialização da cultura e a defende 

argumentando que, a mesma auxilia na revigoração ou na preservação de culturas que, 

possivelmente, estavam entrando em fase de esquecimento de suas práticas por parte da própria 

comunidade e que são novamente valorizadas.  

Outro ponto que merece destaque na teoria de Cohen é que autores problematizam a 

presença da atividade turística e consequentemente a comoditização de culturas como forma de 

alterar o sentido da tradição para os residentes. Os próprios moradores podem não perceber as 

mudanças ocorrendo, como também podem se adaptar às mesmas. A alteração da cultura não 

necessariamente representa uma quebra dela; ela pode ser encarada como continuidade entre a 

antiga e a nova situação (Cohen, 1988).  

Diante de todas as perspectivas apresentadas acerca da moldagem da cultura para 

receber o turista e, principalmente, comercializá-la, cabe também apresentar como é que o 

turista encara o que presencia. O desdobramento da presença da autenticidade nas relações é o 

objeto de estudo da próxima seção. 

 

A relativização da autenticidade na experiência 

 Esta seção analisa a escolha do destino baseado no interesse do turista em querer 

presenciar o exótico e a busca da autenticidade no momento da viagem. Não basta apenas 

conhecê-lo, o turista avalia e, em alguns casos, exige a existência da autenticidade. Desta forma, 

para melhor entender como é traçada a perspectiva de uma experiência autêntica, é necessário 

pensar em quem a está definindo. 

Köhler (2009) argumenta que ao lidar com o conceito de autenticidade é preciso 

relativizar a percepção adotada para julgamentos, sendo essencial esclarecer que existem dois 

pontos em questão: 1) o que será designado como objeto autêntico; e 2) como será avaliado tal 

objeto. 

O objeto autêntico em questão, segundo o autor, pode ser definido de formas distintas, 

compreendendo diversos campos, como: a interação entre visitantes, visitados e 

intermediadores; interesses econômicos podendo interferir na realidade social; a comparação 
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da sociedade visitada analisando seu espaço tomado pela atividade turística e o que ainda não 

foi explorado; o interesse do turista influenciado pelo seu imaginário; a forma como o espaço é 

moldado para o turismo; e a atividade turística como um todo. 

Quanto à avaliação do objeto autêntico, Köhler (2009) propõe a existência de três atores 

que podem determinar se o objetivo é passível de ser considerado de tal forma e se há como 

realmente delimitar o que pode ser considerado como autêntico, sendo eles: o próprio turista, o 

residente local e pesquisadores acadêmicos. 

Para Cohen (1988), a autenticidade é procurada de forma alienada pelo turista, pois o 

mesmo ao viajar busca traços culturais considerados primitivos ou naturais que ainda não foram 

alterados pela modernidade que em sua própria comunidade já se abstém. Desta forma, para o 

autor, a autenticidade começa entranhar em seu sentido, segundo a perspectiva do visitante, 

referência ao que é de fora.  

Convergindo com Cohen, MacCannell argumenta que o turista vê o seu cotidiano como 

inautêntico, alienador e sem significados, transformando o sentido da viagem em estar em 

contato com “elementos autênticos fora dos domínios do mundo moderno, em outros lugares, 

épocas e culturas vistas como mais puros e simples, ainda não contaminados pelas mazelas da 

modernidade” (MACCANNEL, 1999 apud KOHLER, 2009, p. 296). 

Da mesma forma que o exótico pode ser considerado como relativo, pois sua construção 

baseia-se no olhar do outro que observa e não necessariamente na realidade de alguma cultura 

em questão (TODOROV, 1989 apud MURARI, 1999), a experiência que o turista deseja ter de 

um local está diretamente relacionada com o seu imaginário. 

 Para Talavera (2003), o imaginário sobre o visitado é facilmente atendido, pois 

representações culturais são suscetíveis à interpretação individual de cada visitante e, sendo 

assim, podem ser moldadas de acordo com a expectativa do grupo ou indivíduo.   

A maneira como Talavera entende a experiência de um indivíduo em um local interliga 

com a forma que MacCannell, autor que embasa boa parte da concepção de Cohen (1988) sobre 

autenticidade, trata a questão da autenticidade. MacCannell (1973 apud KOHLER, 2009) 

aponta que a autenticidade é produto da construção social e que, desta maneira, sua significação 

é negociável com os interlocutores envolvidos no espaço.  

Para receber o turista que busca em outra comunidade a autenticidade, o morador do 

local adequa sua realidade para dois contextos: o turístico e o de sua rotina. No caso da 

exposição da cultura com fins turísticos algumas comunidades adaptam seus rituais, artesanatos 

e hábito com a finalidade de satisfazer a curiosidade do turista, porém mantendo um 
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distanciamento do mesmo de algumas particularidades de seu cotidiano, pois considera que o 

visitante não se encaixa na rotina e na cultura local, o que justifica a limitação de sua presença 

no espaço (BARRETTO, 2004). 

Já Lewis (1972 apud KOHLER, 2009) aponta a dependência que algumas comunidades 

criam em relação ao desenvolvimento de atividades turísticas em seu espaço. O autor explica o 

turismo contribui para a apropriação de terras por terceiros e a deterioração cultural. Para o 

autor, há uma submissão estritamente relacionada com a necessidade de ganhos econômicos 

para a comunidade que tem como oportunidade de desenvolvimento a presença do turismo.  

A colocação de Lewis emerge a necessidade de relativizar o papel das comunidades no 

contexto da atividade turística. Essa mesma comunidade vista como submissa tem a 

possibilidade de, através dessa interação, se ressignificar ao participar da atividade tendo 

ciência da encenação. Resumir toda essa relação impondo que se trata de uma neocolonização 

é uma forma de menosprezar a participação dos visitados. 

Diante de moldagens sobre sua cultura para a comercialização turística, Talavera (2003) 

aponta que, a atividade turística pode alterar a forma como a comunidade entende seu passado, 

lugar, sua cultura e sua posse.  

Barthes (1972 apud Köhler, 2009) sugere que as relações do turista com o espaço são 

extremamente influenciadas pela sua posição social e econômica fazendo com que 

intermediários da atividade criem um recorte dos locais visitados com a finalidade de atender à 

classe burguesa viajante. Tal moldagem ignora a presença dos residentes e sua história e foca 

apenas em seus monumentos, mas negligenciando todo o significado que o mesmo tem para a 

comunidade transformando-o em mera atração turística, o que propicia dessa maneira, como 

julga Barthes, uma percepção inautêntica.  

Tendo essa diferença econômica inserida na escolha de destino, para Nash (1989) as 

relações turísticas fazem que visitantes e visitados se tratem como objetos de um mercado, no 

qual a disparidade de poder é consideravelmente grande e necessária para a concretização da 

atividade. Nesse sentido, a existência de uma hierarquia econômica na atividade turística, como 

julga Nash (1989), auxilia para que os colonizadores, ou visitantes, estejam menos propensos a 

envolvimentos emocionais na relação e mais determinados a explorar o outro em busca de 

atender seus interesses. 

 O desenvolvimento da interação entre hóspedes e anfitriões carrega momentos de 

tensões, pois, como defende Nash (1989), anfitriões estão sempre a trabalhar para proporcionar 

o lazer de seus hóspedes. Essa maneira de se relacionar é vista de forma negativa por Nash, já 
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que os dois protagonistas da atividade se encontram em níveis hierárquicos distintos e que, 

apesar de estarem no mesmo contexto, atuam com propósitos diferentes: um de satisfazer e o 

outro de ser satisfeito.  

Nash (1989) vai além e chama atenção para o processo de aculturação que o anfitrião 

sofre ao ter que se adaptar para receber uma cultura estrangeira incorporando à sua rotina 

costumes ou até mesmo o uso da língua para receber esse hóspede. Essa característica reforça 

e confirma todo o seu discurso sobre a existência de uma relação baseadas em preceitos de 

colonização.  

Porém, a presença do morador nesse processo de adaptações não pode ser encarada 

como passiva, já que Talavera (2003) indica que o mesmo tem participação importante para as 

inovações e mudanças diante do contato com o outro, mas que, mesmo com a possibilidade de 

alterações, se deve também levar em consideração que não significa a extinção de sua cultura.  

 Quanto à questão de quem o deseja consumir, é possível mobilizar Cohen (1988), feliz 

em sua colocação ao afirmar que,  

[...]os indivíduos que estão menos preocupados com a autenticidade de suas 

experiências turísticas estarão mais preparados para aceitar como autêntico 

um produto cultural ou atração que os turistas mais preocupados, aplicando 

critérios mais rigorosos, rejeitaram como "artificial" (Cohen, 1988, p. 376). 

 Vê-se que, mesmo com a presença de agentes terceiros contribuindo para esse 

intercâmbio, a concepção sobre o que será entendido como autêntico fica de responsabilidade 

do próprio turista. O mediador pode até tentar conduzir o olhar ao traçar o que será visto na 

visitação, porém a decisão final sobre o que é autêntico para o próprio turista fica a cargo da 

experiência do próprio turista e do que ele pretendia encontrar ou vivenciar em sua viagem.   

A criação do imaginário de um local é resultante da soma do estereótipo do estilo de 

vida do morador com a imagem que é vendida do local, o que incentiva o turista a ter a 

curiosidade e vontade de consumir o atrativo (TALAVERA, 2003). Se o produto derivado dessa 

soma de fatores é ou não correspondente à realidade não interfere na forma como o turista 

encara o local e sua autenticidade, pois para Talavera, é a partir da sua experiência que o turista 

julgará a validade da autenticidade, mesmo que para outros turistas essa imagem possa ter sido 

desconstruída. 

Ao pensar no conhecimento da autenticidade do outro devemos nos atentar à 

complexidade que é exigida na ação. Não é satisfatório um contato efêmero com a cultura como 

metodologia para obter tal compreensão. É necessário mais. O processo de percepção demanda 

tempo e a aceitação do vivente daquela cultura em compartilha-la com o outro.  
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A responsabilidade do mediador na atividade 

A forma como o turista percebe o local está diretamente relacionada com o mediador da 

interação, pois o mesmo interfere e influencia na atividade. Sendo assim, para melhor 

entendimento é necessário problematizá-lo e evidenciar toda a sua participação e contribuição 

no contato entre visitantes e visitados.   

Quanto aos possíveis intercâmbios social e cultural possíveis na interação entre 

visitantes e visitados, Talavera (2003) acredita que os mesmos não estão, necessariamente, 

inclusos no momento do planejamento da atividade turística nesses locais. Por parte de quem 

faz o intermédio da atividade, é prioridade valorizar a exploração do local e da cultura no 

momento do contato fazendo com que a possível interação entre as comunidades seja deixada 

de lado.  

Tais relações intermediadas pela atividade turística em geral são passíveis de serem 

questionadas quanto à validade da sua autenticidade já que, para Godoy e Luna (2012), a 

sociedade em si vive de interações encenadas que começam a integrar o contexto local 

dificultando o discernimento do que de fato é verídico e fazendo com que o fenômeno não seja 

exclusivo do momento da interação entre culturas díspares. 

Tradições são apresentadas mais de uma vez no mesmo dia não para a própria 

população, mas para atender a demanda turística, o que pode contribuir para a perda de sentido 

ou propósito ao executar ações relacionadas à sua cultura para a própria comunidade.  

Essa adaptação do cotidiano local é uma demanda dos visitantes, que buscam por meio 

da viagem confirmar suas crenças e seu imaginário sobre o local, o que é priorizado pelos atores 

da atividade turística ao proporcionar a experiência no local conduzindo o olhar do turista para 

a conversão de seu imaginário para a realidade. (GODOY, LUNA, 2012).   

Quando há participação da comunidade na atividade turística explorando sua cultura, 

Talavera (2003) aponta que existe consentimento dos moradores locais envolvidos que sua 

cultura está sendo moldada com o propósito de atender a um público e que isso pode estar 

ocasionada a necessidade de ganhos econômicos que são possibilitados através dessa 

mercantilização.   

Quanto à participação dos atores mediadores da atividade turística em comunidades 

consideradas exóticas, Talavera (2003) argumenta que para os mesmos não importa se o que 

será vendido é autêntico. O indicador do quão autêntico aquilo é, segundo o ponto de vista dos 

agentes de turismo, se faz através de sua rentabilidade.  
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O exotismo e a autenticidade no contexto da favela turística 

 A intenção do presente capítulo é aproximar o debate das seções anteriores ao contexto 

da favela brasileira transformada em produto turístico. Mais que apenas expor a favela turística, 

é interessante indagar os motivos de o local ser considerado exótico e autêntico apontando como 

ocorre o desenvolvimento da atividade dentro desse espaço.   

Para avaliar o exótico inserido ao trade turístico investe-se na problemática da favela 

sendo considerada como um destino com fins de conhecer o exótico. Mas por que validar a 

classificação da favela como tal forma de turismo?  

 O turismo de favela é visto, pelo turista de roteiros alternativos, como uma possibilidade 

de novamente se diferenciar socialmente. Seja em sua própria cultua ou na sociedade que visita, 

a atividade o proporciona relembrar sua posição hierárquica diante dos habitantes do destino, 

uma vez que o produto turístico consumido, em questão, é a pobreza em sua essência (FREIRE-

MEDEIROS, 2009). 

 Analisando o discurso apresentado por Freire-Medeiros, fica em aberto um 

questionamento sobre o propósito do turismo de experiência: serve para conhecer ou para se 

diferenciar? A ação parece ser a fusão das duas propostas, pois é válido aproveitar o momento 

de interação e conhecimento do outro para pensar no self.  

 Quanto à comercialização da favela, segundo Freire Medeiros (2009), a venda da favela 

turística tem como alternativa de justificativa o impulso ocasionado pela mídia que constrói e 

reforça um estereótipo atraindo um potencial consumidor a se interessar em conhecê-la.  

Além da escolha do atrativo turístico estar baseada no imaginário construído pela 

imagem repassada ao consumidor na maioria das vezes através de mecanismos midiáticos deve-

se também atentar ao fato do visitante ser um futuro disseminador da imagem do local através 

da sua concepção individual, sendo assim um construtor de imaginários (GODOY, LUNA, 

2012).  

Freire Medeiros (2009) acredita que com o turismo as comunidades só têm a ganhar, 

pois a atividade auxilia no desenvolvimento econômico e estimula e valoriza o conhecimento 

da cultura local, que por vez contribui para a autoestima da população receptora.  Quanto à 

oportunidade de crescimento econômico é necessário lembrar que a mesma não é sinônimo de 

igualdade social. 

Desta forma, o processo de moldar a cultura, apresentado por Cohen de forma 

pessimista, demonstra validade quando Freire-Medeiros traz o presente relato sobre a 

comunidade aproveitando a oportunidade de transformar a sua cultura em commodity diante da 
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demanda de turistas interessados em sua autenticidade, porém é insuficiente para ratificação da 

perda de sentido da cultura.  

Quanto à possibilidade de na interação do turista com a favela existir conhecimento 

sobre a autenticidade do local, Kruschewsky (2014) em seu artigo, Rio de Janeiro: a 

transformação das favelas em destinos turísticos exóticos, questiona a validade da atividade 

turística nas favelas como propiciadora da experiência por acreditar que um curto passeio com 

duração de algumas horas no qual o turista apenas se informa ou é informado a respeito da 

estrutura e história do local não condiz com a totalidade dos fenômenos que envolvem aquele 

meio.  

O mediador desse turismo de experiência, que em sua maioria compõe-se de agências 

de viagens externas à favela, é problematizado por Kruschewsky como usurpador, pois 

argumenta que a atividade nada mais é que uma forma de apropriação do outro sem pensar 

nesse outro ou sem o consentimento do outro.    

 Alguns pacotes turísticos baseados na premissa do turismo de experiência, como no caso 

da Favela Experience ou Be a Local, Don’t Be a Gringo, apresentam a oportunidade ao 

consumidor de viver o Rio de Janeiro e conhece-lo como ela realmente é. Como argumentado 

por Kruschewsky (2014), esse convite de conhecer verdadeiro Rio proposto pela agência é de 

fato correspondente à concepção de Rio da própria população da cidade em geral? Esse 

“verdadeiro Rio” é para quem? 

 Essa construção da autenticidade da favela sendo condicionada como promotora da 

essência do Rio de Janeiro reforça o pensamento de Talavera (2003) ao propor que, o mediador 

ao comercializar a autenticidade de um local não está de fato preocupado com a disseminação 

correta, o mesmo está interessado é em conseguir sensacionalizar ainda mais o encanto do 

turista pelo exótico e pelo autêntico a fim de aguçar o interesse de consumidores.  

 

Considerações finais 

As considerações aqui realizadas perpassam as seções expostas, mas também à presença 

da atividade turística nas favelas. Um posicionamento distante da contextualização com base 

em um espaço, no caso da favela, é o mais apropriado, pois as seguintes percepções se aplicam 

também aos demais locais, culturas e objetos do mercado turístico considerados exóticos.   

Tendo em vista todos os conceitos desenvolvidos sob a ótica do visitante na atividade 

turística, percebe-se que o processo de ressignificação da palavra exótico de adjetivação para 
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substantivação, como visto desde o início do trabalho, está diretamente relacionado com a 

prevalência do etnocentrismo, do pensar no self.  

 Muito se fala de uma cultura imperialista, por parte do visitante do hemisfério norte 

indo para o sul, contribuindo para um possível processo de colonização e submissão. Essa ideia 

de colonialismo sendo característica determinadora do turismo de experiência em locais 

considerados exóticos talvez não seja válida. Todas as atividades turísticas envolvem essas 

mesmas relações de anfitriões prontamente dispostos a atender às expectativas do seu hóspede, 

mas em contextos diferentes.  

O fato de o exótico ser comercializado ou se comercializar para atender a uma demanda 

não o torna vítima do mercado turístico. O colonizado já muito explorado também explora o 

colonizador ao se vender. O até então entendido como colonizado pode se considerar sim como 

superior por promover o interesse pelo seu conhecimento, pelo conhecimento da sua cultura. 

As posições hierárquicas não são tão sólidas como defendidas. 

Quanto à autenticidade, não há como ponderar se o exótico presenciado pelo turista é 

de fato autêntico. Mas fica perceptível que a autenticidade é relativa ao imaginário do turista. 

A individualidade da experiência precisava ser valorizada no debate e na concepção de 

perspectivas sobre o assunto.  

O empirismo proporcionado pela atividade turística se faz essencial para a 

desmitificação do outro. Porém o processo de percepção, conhecimento e entendimento de uma 

cultura demanda tempo e a aceitação de seu vivente em compartilha-la com o outro. Caso 

contrário, o turista permanecerá com sua rasa compreensão do outro ou, como no presente artigo 

problematizado, do exótico.  

O texto em momentos apresenta o exótico como projetado para atender às expectativas 

de interesse do turista ou de quem deseja comercializá-lo, sendo reforçado pela própria 

comunidade que se molda para receber essa demanda prejudicando sua autenticidade. Contudo, 

o que deve ficar de comum entendimento é a importância de especular que essas mudanças, que 

os moradores possivelmente passam a fazer para receber os turistas, são consequentemente 

incorporadas àquela cultura, seja com consentimento ou de forma não tão perceptível pelo 

morador.  

Deve-se relativizar se o turista em busca do exótico tem o interesse de interagir e 

entender o outro ou apenas quer conhece-lo e se entreter, assim como, se o visitado também 

tem interesse em realmente conhecer o outro ou permitir que o outro o conheça.   
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#IHAVETHISTHINGWITHFLOORS: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS ACERCA DA 

MOBILIDADE IMAGINATIVA A PARTIR DE ANÁLISE DE SELFEETS 

 

Sarah Ovídio de Oliveira1 

 

RESUMO: A pós-modernidade, com sua ambivalência de significados, tem como 

característica os fluxos integracionais e interativos. O presente trabalho pretende investigar tais 

fluxos, por meio de análises acerca do paradigma das novas mobilidades, nos desafiando a 

pensar sobre essas práticas e performances imersas na sociedade. O deslocamento não corpóreo, 

ou mobilidade imaginativa, é discutido a partir de selfeets que são publicadas no aplicativo 

móvel Instagram com a hashtag #ihavethisthingwithfloors. Uma realidade virtual que se 

prolifera por meio de imagens significativas e simbólicas possibilitando que cada indivíduo 

desenvolva seus aspectos cognitivos e psicossociais através de múltiplas relações. Pulverizam-

se as fronteiras no instante em que tempo e espaço se encurtam através das lentes dos aparelhos 

portáteis, potencializa-se a instantaneidade da mobilidade.   

PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade; Mobilidade Imaginativa; Instagram ; 

#ihavethisthingwithfloors; selfeet 

 

ABSTRACT: Post-modernity, with its ambivalence of meanings, has as a characteristic the 

integration and interactive flows. This work intends to investigate such flows, through a debate 

about the paradigm of the new mobilities, challenging us to think about these practices and 

performances in the society. The non-physical movement, or imaginative mobility, is discussed 

from photos posted on the application Instagram with the hashtag #ihavethisthingwithfloors. A 

virtual reality that proliferates through meaningful and symbolic images allows each individual 

to develop their cognitive and psychosocial aspects through multiple relationships. The borders 

are sprayed at the moment that time and space are shortened through the lenses of handheld 

devices, , as an enhancer tool of the mobile instantaneousness. 

KEYWORDS: Mobilities; Imaginative Mobility; Instagram; #ihavethisthingwithfloors; selfeet 

 

INTRODUÇÃO 

Em um mundo pós-moderno, tudo está em movimento: pessoas, valores, imagens, 

objetos e informações circulam de modo intenso em um espaço fluido e de redes. As novas 

mobilidades - compreendendo deslocamentos imaginativos, virtuais, comunicacionais, físicos 

e geográficos - modificam os meios sociais em diversas esferas, edificando possibilidades e 

experiências. 
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A Pós-Modernidade, enquanto categoria de análise, nos permite pensar na constante 

sintonia do tempo e espaço para a mobilidade. Há a tendência de medir a distância através do 

tempo necessário para percorrer um determinado espaço geográfico, “uma vez que nossas 

estimativas de afastamento ou proximidade de nossos destinos, dependem da quantidade 

necessária de horas, minutos, e segundos para alcançá-los” (BAUMAN, 2010, p.176).  Essa, 

trouxe consigo a liquidez, que se encontra em constante mutação sem manter uma determinada 

forma, e a fluidez, sem se fixar ao espaço ou se prender ao tempo. Devemos reputar que a Pós-

Modernidade é apresentada como a reiteração da Modernidade: 

A aceleração dos avanços tecnológicos descortinou um mundo de 

possibilidades e experimentações almejadas pelos modernos. Ampliou-se 

significantemente o número de opções. Os indivíduos teriam maior autonomia 

para moldarem suas vidas, [...] Na Pós-Modernidade o indivíduo busca 

distinguir-se dos demais, mas, ao mesmo tempo, zela pela não exclusão dos 

grupos em que ele se conjuga. Diversificam-se os elementos de satisfação e 

distração e, em inversa proporção, também os descontentamentos. 

(FREITAS,2011, p.26) 

O indivíduo se encontra imerso em um mundo globalizado, veloz, que produz e 

transmite informações à todo instante. Deslocam-se significados e valores em um cotidiano que 

permite a sensação, mesmo que utopicamente permanecendo estáticos, de sermos nômades. 

A não mobilidade em um contexto pós-moderno é considerada uma exclusão social, 

uma injúria à construção de identidades. A categorização do indivíduo ao se classificar de modo 

genérico, refrata a extrema complexidade da construção de estereótipos. Os tempos atuais 

exigem de cada indivíduo a diversificação, a construção de sua pluralidade, sua 

heterogeneidade. A inércia refugia o indivíduo de sua sociabilidade, fazendo com que esse se 

torne um ser recluso de viver as ofertas diárias de um mundo, independente  de serem boas ou 

ruins. 

 A mobilidade não é um fenômeno novo, desde os primórdios ela caracteriza uma 

humanidade que se encontra, desde o seu nascimento, fadada à se mexer, à andar. Em tempos 

remotos, os indivíduos viviam em hordas perambulando pelo mundo esgueirando-se se 

situações adversas, buscando por alimentos, água ou se precavendo de fenômenos climáticos. 

A necessidade pela busca de deslocamentos, mesmo que seja para sobreviver, é algo que se 

encontra imanente no indivíduo. Inserido ao meio e ao contexto de cada época, há um  
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contingente cada vez maior, e intenso, de chegadas e partidas em todo o espaço através de 

deslocamentos simbólicos. 

 A crescente mobilidade das pessoas possuem significados que podem ir além do sentido 

literal de categorizações generalistas. Auliana Poon, em sua publicação de 1993 - Tourism, 

Technology and Competitive Strategies - evidencia as transformações ocorridas, no turismo, 

capturando as características do turista e da oferta turística na década de 1990 comparando o 

“Velho Turista” com o “Novo Turista” desta época.  O “velho turista” como: homogêneo, 

precavido, seguidor de massas, aquele que deseja mostrar apenas que viajou, o “ter”, e entre 

outras categorizações, é refutado pelo “novo turista”.  O “novo turista” sendo: híbrido, 

aventureiro, que quer estar no controle, que viaja apenas pela diversão, o “ser” esboça as 

categorizações de um passado, talvez, remoto. Ainda que tal esforço conceitual demonstre 

algumas mudanças paradigmáticas que ocorreram na década de 1990, ela tende a ignorar a real 

complexidade do fenômeno turístico e dos sujeitos nele envolvidos. Além de que “velho” e 

“novo” são adjetivações extremamente relativas, pois necessitam de um referencial para que 

sejam compreendidos. O “novo turista” da década de 1990, pode muito bem ser o “velho 

turista” da década de 2010.    

Desse modo, mostra-se imperativo pensar em um modelo de conceituação que seja 

capaz de representar a realidade de cada época. A desenvolta mobilidade no mundo pós-

moderno é capaz de esboçar um espaço em que “Velho Turista” e “Novo Turista” não precisam 

estar desvinculados, esses ao se coligirem podem, quem sabe, categorizar um novo turista: o 

pós-turista - por mais que o prefixo “pós” seja ambíguo ao não estabelecer o fim ou inicio de 

uma etapa. O termo post-tourist ou pós-turista, fora empregado pela primeira vez, segundo Urry 

(2001), por Feifer (1985) com o intuito de argumentar sobre a autenticidade.  Segundo Feifer, 

o pós-turista pode ser caracterizado a partir de três fatores: o primeiro fator se concentra na 

utilização de tecnologias que permitem possíveis experiências turísticas, sem sequer se mover 

para sair de casa. Já o segundo, fator , é atrelado ao prazer hedonista de usufruir de diferentes 

experiências, criando uma correlação entre essas. E por último, a interpretação do turismo como 

forma de sistema lúdico, em que cada turista compreende e vê as situações de diferentes formas 

sem que ocorra, ou haja, apenas uma única experiência autêntica. 

Devemos pensar em mobilidade não apenas no sentido de mero deslocamento 

generalista de um local para o outro e, também, nem como uma metáfora onde tudo é  

suscetível à se mover. Podemos definir a mobilidade como a relação social adjunta à mudança 

de lugar, ou seja, como simultâneas modalidades pelas quais os membros de uma sociedade 
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discorrem a possibilidade de cada indivíduo ocupar sucessivamente vários lugares. Interligados 

e participantes, mesmo que involuntariamente, da globalização é despertada a curiosidade dos 

indivíduos de irem além das fronteiras e conhecerem o desconhecido. A internet, flexível e 

adaptável, foi um propulsor permissível a capacidade de disseminar informações à, quase, todo 

o globo, de modo que essa se tornou a base tecnológica de uma era de comunicação e integração, 

através de dispositivos que tornam os espaços identitários. 

Dessa forma, o presente trabalho visa discutir o paradigma das novas mobilidades, com 

foco no que alguns autores chamam de mobilidade imaginativa. A mobilidade imaginativa pode 

proporcionar o deslocamento – ainda que não corpóreo – a partir de diversos estímulos, sejam 

esses filmes, fotos, souvenirs, relatos ou qualquer outro suporte que possibilite que o indivíduo 

construa o imagético de lugares nos quais nunca pisou ou esteve.  Ao operar a mobilidade 

imaginativa com o suporte memorial, com a premissa da concepção de que a memória é o 

condão de retenção de ideias, imagens ou sensações concebidas anteriormente, essa é um meio 

constituinte do sistema de mobilidades que permite a transgressão física e geográfica.  

Tempo e espaço já não são mais empecilhos para a mobilidade, em apenas frações de 

segundos esses já não são inviabilizadores do deslocamento. No contexto da dita mobilidade 

imaginativa, será destinada especial atenção às fotografias, crendo que elas proporcionam o 

teletransporte psicológico para uma outra realidade a partir de clicks e recortes expressivos 

momentâneos. Assim será explorado como as tecnologias de informação - que permitem a 

obtenção, a armazenagem, o acesso e o gerenciamento -,  mais especificamente a postagem de 

fotos selfeets na rede social Instagram, vem transformando a maneira como os indivíduos se 

relacionam e tecem suas identidades, a partir da transfusão de símbolos, significados, 

comunicações e desejos. Posto isso pretende-se explanar a peculiar maneira como o indivíduo 

se relaciona através dessa rede e o poder que as imagens possuem no contexto do paradigma 

das novas mobilidades. 

 

O PARADIGMA DAS NOVAS MOBILIDADES E A MOBILIDADE IMAGINATIVA 

A mobilidade trata-se de um fenômeno social complexo que possui suas diretrizes em 

dimensões físicas, corporais, culturais, afetivas, imaginárias, espaciais e individuais. Uma vida 

móvel traz consigo subjetiva liberdade e ao contexto social uma inerência móvel que permite 

construir e organizar identidades através dos espaços com o decorrer do tempo. Espaços, esses, 

que encontram fluidez de imagens, informações, objetos, pessoas e mensagens que permitem o 

indivíduo ser autônomo de restrições, de controle temporal, de condutas e de  
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escolhas tornando-se possessor do seu destino e da vertente gama de alternativas ao alcance de 

seus anseios. 

Baudrillard (1995) alvitra que vivemos em uma sociedade de consumo não só de 

produtos, mas de informações, experiências e, principalmente, de símbolos e seus significados.  

Nesse contexto, o consumo passa a ser fundamental para a construção identitária e a partir desta 

coleção de experiências o indivíduo busca dar uma resposta para os outros e até para si mesmo 

sobre quem ele é. Contudo, “no quadro de sua sociedade complexa, cada um vive uma série de 

experiências que não têm sentido se não dentro de um contexto global.” 

(MAFFESOLI,1998,p.207). 

O registro de mobilidade, fecunda um vínculo identitário, relacional e histórico em que 

o espaço é o fruto de produtos e produtores, onde se desbravam fronteiras integracionais e 

despertam curiosidades que vão além das limitações territoriais. Expectativas, interatividades e 

experiências que são capazes de compor uma tríade de informação-trabalho-diversão, podem 

se tornar a bagagem do sistema de uma vida em movimento. 

Os avanços tecnológicos em transporte e comunicação permitiram que determinadas 

barreiras, nos próprios termos de Bauman, se liquificassem. Tais tecnologias tendem a tornar 

escassos os obstáculos que interligam o tempo e o espaço, 

[...] assim, as distâncias não importam, pois qualquer canto do globo pode ser 

alcançado ao mesmo tempo. No que diz respeito ao acesso e à propagação da 

informação, “estar perto” e “estar longe” já não tem a importância de outrora. 

(BAUMAN, 2010, p.179) 

As tecnologias de informações foram, e são, fundamentais para uma vida em movimento 

irradiando as comunicações a toda parte do globo.  Ausente de fronteiras e limitações, inúmeros 

recursos através do constante avanço tecnológico auxiliam, mesmo que de forma inconsciente, 

a expressar singularidades no mapa existencial humano penetrando e estimulando o sensorial 

de modo prazeroso. 

Podemos fazer uma alusão ao que seria a planificação do mundo, devido ao 

estreitamento de distâncias ocasionadas pelo aumento e avanços tecnológicos que ampliam a 

globalização reduzindo as diferenças e as distâncias entre os indivíduos. O mundo plano permite 

a integração e a inserção em um dinamismo cultural. 

John Urry, em Mobilities (2007), propõe pensar em um paradigma das novas 

mobilidades, levando em consideração as múltiplas manifestações do fenômeno. Deve-se 

pensar em mobilidade como uma categorização na qual as relações devem ser vistas como uma 

forma de conexão. Deve-se pensar em mobilidades como sistemas que evoluem e se adaptam, 
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de modo interdependente, em relação as dimensões deste novo paradigma, como por exemplo 

as mobilidades: corpóreas ( com indivíduos motivados  a se locomoverem pelo trabalho, lazer, 

família, migração, prazer e/ou fuga), físicas ( de objetos, presentes e souvenirs com envios e 

recebimentos dos mesmos), comunicativas   (se realizam por meio de comunicações sociais 

através de SMS, telefone, aparelho móvel, carta, etc.), virtuais                 (que demasiadamente 

em tempo real transcende as distâncias sociais e geográficas) e as imaginativas (efetuadas por 

meio de imagens de lugares e povos que estão presentes em diversos meios de comunicação 

visuais ou impressos). 

O paradigma das novas mobilidades pode ser associado ao crescente acesso tanto as 

tecnologias de transporte quanto as de comunicação, redefinindo as relações entre o tempo e o 

espaço de modo dinâmico, considerando que muitas conexões com pessoas e grupos sociais 

não são baseadas apenas na proximidade. Dissertar sobre o paradigma das novas mobilidades 

e como isso caracteriza o mundo pós-moderno, acaba por nos remeter ao levantamento de 

hipóteses analógicas com relação à mobilidade, em diferentes espaços e tempos, salientando as 

multíplices e diferentes junções móveis. 

Os acúmulos de estímulos, as projeções e as lembranças podem ser encontradas na, 

paradoxal, presente ausência de estar em tempo real transcendendo a distância geográfica e 

social através de um sistema complexo em que os equipamentos móveis como celulares, tablets, 

máquinas fotográficas, integram-se ao cotidiano. Urry faz menção a estes equipamentos como 

mobilidades miniaturizadas, enaltecendo a contenda entre as novas tecnologias e novas 

mobilidades arguindo, que esses são fundamentais para uma vida em movimento, permitindo 

que a mobilidade seja alcançada através do entretenimento e da comunicação em que “a 

experiência e a crescente urgência do fluxo informacional já não dependem da distância”. 

(BAUMAN, 2010, p.179)  

Sem sair do próprio conforto residencial, ou de algum outro espaço, podemos nos 

deslocar simbolicamente através do imaginário. A mobilidade imaginativa não envolve apenas 

o racional, sociológico ou psicológico, ela também se retém a criação ou transfiguração do 

imensurável. O imaginário é a construção mental de uma atmosfera que se mantém perceptível 

a uma figura excepcional composta por elementos temporais e espaciais  

que envolvem a aparição de algo distante, por mais perto que esteja. O imaginário estabelece 

vínculos e impregna no coletivo de modo impalpável, mas real, dando sentido a interatividade, 

inserindo-se à algo. 
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Há a construção de vínculos transitórios em que instantaneidade e mobilidade são 

características  de um tempo escorrido nos clicks dos dedos e espaço alcançado na fração de 

uma piscada de olhos. Vaga-se por um espaço virtual onde há uma “sociabilidade 

contemporânea” (CHEIBUB, 2010), em que os espaços de redes, que permitem a construção 

de relações sociais não necessariamente propínquas, são também mediadores de relações e 

gestores de benefícios. O corpo transcende o físico e penetra no virtual, “nada existe que não 

deva ser visto, conforme a outra, nada há que não deva ser registrado.” (SONTAG, 1986, 

p.169). Cristaliza-se o tempo vivendo experiências em comum e/ou em conjunto, constrói-se 

um diário figurativo que utiliza a estética da mobilidade imaginativa através da fotografia. 

A mobilidade é vinculada aos distintos indivíduos que a propõem ou aos atores que a 

exercem. Assim tentamos dissociar as categorizações estereotipadas dos indivíduos, 

evidenciando que cada um desses são produtos e produtores do tempo em que vivem, dotados 

de anseios e expectativas. Podemos estar em movimento mesmo fisicamente parado. 

[...] Tendo isso em mente, sugiro-lhes que, em nossa sociedade pós-moderna, 

estamos todos – de uma forma ou de outra, no corpo ou no espírito, aqui e 

agora ou no futuro antecipado, de bom ou de mau grado – em movimento; 

nenhum de nós pode estar certo/a de que adquiriu o direito a algum lugar de 

uma vez por todas, e ninguém acha que sua permanência num lugar para 

sempre é uma perspectiva provável. (BAUMAN,1998, p.118) 

O espaço não passa de um “convite contínuo a ser desrespeitado, refutado, negado” 

(BAUMAN,1999, p.85). Seja com os pés no “chão” ou perambulando pelo ciberespaço, somos 

seduzidos, ou induzidos, a percorrer por distâncias presentes em nosso dia a dia e que podem 

ser extintas em um, breve futuro. Um futuro que está constantemente presente em nosso 

imaginário. Um imaginário que se liberta de vínculos locais e se torna global através da 

transfusão da mobilidade imaginativa, em que a realidade se parece cada vez mais com a 

imagem. 

Através de uma constituição notória e estabelecedora de vínculos culturais, pensar no 

imaginário remete a ideia de imagem. Contudo, “não é a imagem que produz o imaginário, mas 

o contrário. A existência de um imaginário determina a existência de conjuntos de imagens. A 

imagem não é o suporte, mas o resultado.” (MAFESSOLI, 2001, p.76) 

As imagens fotográficas possuem o poder do teletransporte psicológico para outra 

realidade. A fotografia consegue usurpar esta realidade consumindo acontecimentos que 

redefinem experiências. O progresso tecnológico e a dita planificação do mundo, em um 

contexto em que tempo e espaço se encurtam, contribuem não só para a integração de 

conhecimento como também para a distância do fotógrafo em relação ao alvo fotográfico. 
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Assim, elocubra-se que imagem e realidade são complementares. “Numa das extremidades do 

espectro, pode-se dizer que toda fotografia é um dado objetivo; na outra é produto da ficção-

científica de cunho psicológico.” (SONTAG, 1986,p.156) 

Aos que se veem em um confinamento não desejado, devido aos comprometimentos 

morais ou sociais, e os que estão em um confinamento desejado podem encontrar em imagens 

fotográficas a possibilidade de se mover. Uma viagem imaginativa em que informações se 

locomovem de forma autônoma ao corpo físico, de modo quase instantâneo, em que a distância 

geográfica não é um empecilho para os alcances digitais e da mente. 

Deve-se pensar que a atual sociedade, nessa configuração de constante movimento 

encontra-se em um paradigma que visa compreender as multidimensões da mobilidade. Os 

efeitos deste fenômeno serão analisados por meio da utilização de redes sociais, como sendo a 

consequência de um dinamismo pós-moderno em que a experiência é defrontada com distintas 

relações no espaço que o indivíduo se encontra. 

 

“CAPTURE AND SHARE THE WORLD’S MOMENTS” 

O slogan utilizado, 2015, na rede social Instagram, em sua página de cadastro, dá título 

a esta seção da pesquisa. Mas será que a fotografia, ou melhor, o Instagram tem o poder de 

capturar e compartilhar momentos? Não se trata de dar uma resposta simples a tal questão, mas 

debater a maneira como o indivíduo se relaciona através desta rede social, explorando, 

principalmente, o poder que essas imagens têm, não só comunicando, mas, em alguma medida, 

transportando o indivíduo a uma outra realidade. 

A proporção que as imagens podem atingir, representam a solércia visual que conduz 

um indivíduo à uma viagem imaginativa. Aspectos da realidade possuem sua interpretação 

através dos registros fornecidos pelas imagens. Essas são produzidas e consumidas alcançando 

sua potencialização através de fotografias que exprimem autênticas experiências.  “O aqui e 

agora do original constitui o conteúdo da sua autenticidade, e nela se enraíza uma  

tradição que identifica esse objeto, até os nossos dias, como sendo aquele objeto, sempre igual 

e idêntico a si mesmo.” (BENJAMIN,1994,167)  

 Falar em fotografia, remete, a falar e a pensar, em imagens. O desenvolvimento da 

câmera fotográfica propeliu a prática de realizar fotos e, consequentemente, sua difusão.  A 

partir do momento em que as câmeras fotográficas passam à ser objeto de alcance de qualquer 

indivíduo, que não exerce a função profissional de fotógrafo, a fotografia passa a ganhar 
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visibilidade, destaque, social além de, apenas, expressar representações de perspectivas 

documentais.  

Em anos passados, as fotografias eram restritas à especialidades como casamentos, 

viagens de férias ou alguma festividade. Essas limitações fotográficas podem ser atreladas a 

questões financeiras, já que os filmes e a revelações das mesmas traziam despesas, ou também 

as limitações do que seriam os aspectos relevantes a serem fotografados. O ato de fotografar ou 

ser fotografado representava, e representa, a conjunção de um grupo massificando uma mesma 

perspectiva visual, ou imaginária. “Essa história compreende não apenas as transformações que 

ela sofreu com a passagem do tempo, em sua estrutura física, como as relações de propriedade 

em que ela ingressou.” (BENJAMIN, 1994,p.167) 

Se antes, nas máquinas fotográficas analógicas, havia uma limitação de 12 à 48 poses, 

conforme o filme escolhido, com a chegada da câmera fotográfica digital ocorreu não só 

popularização das fotografias, mas a possibilidade de qualquer um  se arriscar a tentar um 

ângulo menos usual, composições mais complexas, todas sendo avaliadas em tempo real pelo 

visor digital da câmera e sendo deletadas se não atenderem às expectativas. Trata-se, não 

somente de um avanço tecnológico, mas de uma verdadeira revolução imagética.  

O desenvolvimento de câmeras fotográficas digitais e ferramentas de interatividade 

disponíveis na internet, como as redes sociais,  propulsou a prolixidade da prática fotográfica e 

o trânsito de imagens. Fotografar se tornou uma atividade corriqueira em que são registrados 

os momentos de informações instantâneas, “[...] qualquer coisa no mundo é motivo para a  

fotografia. Descobrimos que há beleza ou pelo menos interesse em tudo, se observamos com 

olhos realmente abertos.” (SONTAG, 1986, p.168). Há imagens para registrar qualquer aspecto, 

ou situação, cotidiana, assim também como há locais para serem expostas, comentadas e, por 

que não, curtidas. 

As fotografias possuem um vínculo com a demonstração da coesão social. Analisa-se o 

que as pessoas têm fotografado, 

[...] em que contexto vemos as imagens fotográficas, que dependências 

acarretam, que antagonismos pacificam - isto é, que instituições sustentam, a 

que necessidades efetivamente servem. [...] A liberdade de consumir uma 

pluralidade de imagens e bens equivale à própria liberdade. [...]. A razão final 

que justifica a necessidade de fotografar todas as coisas encontra-se na própria 

lógica do consumo. Consumir é sinônimo de queimar, gastar — e, portanto, 

da necessidade de reabastecer-se. À proporção que fabricamos imagens e as 

consumimos, passamos a necessitar de mais imagens ainda, e assim por diante. 

As imagens, porém, não constituem um tesouro em busca do qual o mundo 

deva ser esquadrinhado; são precisamente o que está à mão onde quer que o 
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olho bata. A posse da câmara pode inspirar em nós algo parecido com a 

luxúria. (SONTAG, 1986, p.170-171) 

A diferença é que o signo de uma fotografia, com os significantes constituídos pelo 

plano de expressão e os significados através do plano de conteúdo, passam a ser construídos 

antes mesmo da realização de uma ação concreta. Todo o processo é documentado, exposto e 

compartilhado através de redes sociais para que seja visualizado e curtido, por conhecidos ou 

desconhecidos. Como exemplo podemos relatar os álbuns de viagens, em que os preparativos 

antes mesmo dessas serem realizadas são registrados. Fotografa-se as passagens, a chegada ao 

aeroporto, a preparação das malas, da decolagem do avião e até dos pés indicando uma 

subentendida mobilidade. 

Somos produtos da época em que vivemos: as foto, as imagens, se tornam uma forma 

de sedução, a fantasia metamorfoseada de realidade. É a própria vida que vemos nas telas de 

modo instantâneo. E através da instantaneidade das redes, que em 2010 surge um aplicativo, 

gratuito, a princípio criado apenas para Iphone e posteriormente disponível para aparelhos 

celulares com sistema Android,  intitulado de Instagram. 

O Instagram é um instrumento de edição, de captura e de compartilhamento de fotos e 

vídeos que se define como uma comunidade que visa manter o contato com outras pessoas. 

Tirar uma foto ou gravar um vídeo, depois personalizá-los com filtros e publicá-los de modo 

instantâneo com o intuito de alcançar os seus seguidores, – neste aplicativo os usuários  

seguem uns aos outros, como forma de ter acesso às publicações – com ênfase nos interesses 

de cada um.  Na sessão de perguntas frequentes do aplicativo, no site, ao questionar “O que é 

Instagram?” (“What is Instagram?”) esse é definido como “[...]uma maneira divertida e  

peculiar para compartilhar sua vida com os amigos através de uma série de imagens.”2 Seus 

criadores, creem que este aplicativo permita a integração de diferentes culturas, crenças e idades  

com formas autênticas  de expressão e inspiração. 

 Uma das formas de integração entre os usuários deste aplicativo é através de “curtidas”, 

que intencionam revelar que as fotos que foram publicadas despertaram a atenção e o gosto de 

outros usuários. Também podem ser deixados comentários nas mesmas publicações, que podem 

até evoluir para diálogos entre os usuários, em determinadas situações, resultando em uma 

interação mútua. Ainda também podem ser determinadas hashtags com o intuito de criar um 

álbum coletivo vinculado a determinado acontecimento. 

                                                           
2 “[…]is a fun and quirky way to share your life with friends through a series of pictures.” Disponível  em                 

<https://instagram.com/about/faq/> , acesso   em  13 de junho de 2015. 
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As hashtags são palavras-chave identificadas pelo sinal “#” , seguido de uma palavra 

ou termo a ser buscado, com o intuito de reunir as postagens referentes à uma determinada 

informação, discussão ou tópico.  Essas viram hiperlinks dentro da rede, onde os usuários 

podem clicar nelas ou buscá-las, em algum determinado mecanismo de busca, para terem acesso 

ao que foi exposto de modo público. A hashtag teve seu início na rede social Twitter, que utiliza 

o mesmo sistema com o intuito de registrar e relacionar os assuntos mais comentados pelos 

usuários, se estendendo para outras redes como o Facebook e o Instagram. 

O Instagram foi criado para ser utilizado em celulares, posteriormente fora adaptado 

para a web e agora também é possível que seus usuários façam uploads de fotos a partir das 

câmeras fotográficas profissionais e as publiquem na rede. Como um aplicativo móvel ele nos 

permite compreender que uma das principais características de uma fotografia móvel é o quesito 

temporal. 

 

#IHAVETHISTHINGWITHFLOORS E SELFEET 

O individualismo em rede é a construção de um modelo social. O exclusivo não significa 

a exclusão e o solitário não precisa estar necessariamente sozinho. As pessoas tecem suas redes 

on-line e off-line através dos seus interesses, valores, afinidades e projetos. A flexibilidade 

proporcionada pelo paradigma das mobilidades, permite a construção de  

interações sociais que desempenham um importante papel na sociabilidade. E como uma das 

consequências das múltiplas mobilidades temos as identidades móveis, onde “as experiências  

de consumo permitem ao indivíduo produzir-se e reproduzir-se. Elas fazem do self uma questão 

de projeto.” (CHEIBUB,2010, p.10) 

A busca de identidade realizada em conjunto com outros indivíduos, ao compartilharem 

seus interesses através de uma determinada hashtag, setoriza opiniões, e serve como 

instrumento de unificação e expressão. Há a focalização do diferente por mais que as 

experiências vividas sejam reunidas por um traço comum. 

As palavras possuem significados e trazem junto com elas o poder de sensação. Podem 

ser acúmulos de estímulos, projeções ou lembranças. As hashtags permitem uma troca 

bidirecional entre relação e meio, de modo que os seus usuários se integram em uma 

comunidade global compartilhando e expressando temas relevantes para os membros. 

Os lugares em si podem estar em movimento, de pessoas e de emoções, sendo 

constituído por meio da produção de imagens fotográficas em que o dinamismo nos propõe a 

criar hipóteses sobre as relações móveis. Adere-se a uma ideia em que os grupos sociais possam 
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estabelecer seus territórios e ideologias, através de uma temporalidade própria. E se quando os 

pés atingem andares, ou metaforicamente movimentos, agradáveis por que não realizar uma 

selfeet? Essa é uma das propostas da hashtag #ihavethisthingwithfloors. 

Um indivíduo ao tirar uma selfie está realizando o ato de fotografar a si mesmo, dessa 

forma o termo selfie é um neologismo de self-portrait e significa autorretrato. As selfeets 

tendem a fazer uma analogia as selfies, nas quais são feitos autorretratos dos próprios pés. O 

Instagram @ihavethisthingwithfloors, criado em 2014, seleciona e realiza publicações de fotos 

que tenham sido postadas com a hashtag #ihavethisthingwithfloors, mesmo título do perfil de 

Instagram, e que envolva as selfeet, com o intuito de agrupar pessoas que possuem a perspectiva 

de um olhar diferente para o chão que pisam. 

O perfil de Instagram, @ihavethisthingwithfloors, possui 847 publicações que estão 

relacionadas às selfeet e as publicações que envolvem a hashtag já chegam a 267.354. Contudo 

nem todas as postagens que possuem a hashtag #ihavethisthingwithfloors são de selfeets. 

Muitos usuários utilizam inúmeras marcações, mesmo que suas fotos não estejam relacionadas 

com o tema, para ganharem mais seguidores e destaque, caso uma das hashtags utilizadas forem 

objeto de pesquisa. Há ainda outros perfis de Instagram que abordam a mesma perspectiva 

visual e de ideias, como por exemplo o @chaoqueeupiso, com 218 

 postagens e 6.361 utilizações da #chaoqueeupiso como segmentação – além de também usar a 

#ihavethisthingwithfloors nas publicações. 

“Quanto mais numerosas as variações de uma coisa, mais ricas as suas possibilidades 

de significado” (SONTAG,1986,p.165). A fertilidade de uma imagem pode se tornar um 

emblema a partir do momento que essa constrói um mosaico em que características, ideias e 

valores circulem. A hashtag #ihavethisthingwithfloors, permite que se transmute os 

imaginários através das selfeets, que por mais que a ideia, tida como base,  se repita em cada 

fotografia, essa assume um cenário particular que se torna determinante. 

Há a construção de redes com base no interesse de cada um, o individualismo em uma 

comunidade virtual constitui um modelo social e não a junção de indivíduos isolados. Podemos 

tomar como exemplo de individualismo, as selfeet que abordam o plongée, o mergulho em que 

a câmera fica em um nível a cima do objeto em destaque. Já que antes as fotos que possuíam 

um olhar mais amplo, com um plano aberto de ambientação ou um plano médio de 

posicionamento e movimentação - como de uma paisagem retratando seu imaterial com 

aspectos que poderiam climatizar o tempo e o espaço através da tranquilidade, conforto e etc. -  
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ganhavam maiores destaques, talvez sejam essas selfies o esboço de um espaço  “selfish”, em 

que há abordagem de um plano fechado de intimidade e expressão. 

Contudo, cada fotografia possui sua genuinidade de quem a realizou, conforme os 

interesses e os gostos. Através da unicidade da perspectiva de adesão de um olhar diferenciado 

a selfeet  permite que a interação entre os “andares” sejam mais que  escapistas e que sejam 

tangíveis. 

Em uma “sociedade silenciosa” em que cada grupo cria e se liga à um local de modo 

dinâmico e adaptativo, funda-se uma proxêmia que salienta “a fertilidade da moldura espacial” 

(MAFFESOLI,1998). Age-se no corpo social através da multiplicidade de variações de 

detalhes, de mobilidade. A valorização do espaço pelo viés da imagem é a causa e o efeito de 

um conjunto amplo de indivíduos que buscam uma fuga genuína através do paradigma das 

mobilidades. A popularização da internet permitiu que o nosso cognitivo vagasse independente 

da corporalidade física. Transitamos por plataformas que incentivam as práticas interacionais 

que são mediadas através da propagação de informações. 

As fotografias possuem estímulos significativos, onde os aspectos fundamentais como 

tema, cores, iluminação, pessoas e equipamentos  que compõe estruturalmente uma fotografia 

para que o significado dessas consigam atingir quem posteriormente irá vê-las. Ao postar 

selfeets com a #ihavethisthingwithfloors identificamos que o tema principal a ser abordado são 

os pés em pisos, ladrilhos, andares que possuem alguma expressão ou conteúdo. O caráter 

inusitado das sensações visuais proporcionadas por essas fotografias contextualiza as diferentes 

experiências em um ambiente que não lhe é habitual, até porque se os visualizassem todos os 

dias seriam iguais. 

A selfeet explora uma perspectiva fotográfica diferenciada em aspectos não habituais e 

relevantes, observados pelo indivíduo que fotografa, assim também pelo espectador. As 

memórias passam a ser recapituladas por meio de pisos, ou ladrilhos, que representam o local 

visitado, ou visualizado. Trabalha-se o imaginário através de um novo olhar, de um novo 

pensar, onde as experiências são registradas, e eternizadas, com a sensação do pisar concretizar 

a autentica presença e experiência. Há a enfatização da observação além do atrativo generalista 

de captura – como uma paisagem, um patrimônio, um ponto turístico e entre outros -  de que os 

detalhes complementam o imaginário atribuindo significados para quem fotografa e para quem 

vê a fotografia. 

Buscando por emoções na composição de fotografias utilizam-se aspectos embutidos no 

próprio ambiente como guias para conduzir a atenção dos olhares, como as cores que 



    

279 
 

transmitem e influenciam sensações com o alvo fotografado. As fotografias nos permitem 

encontrar diversas intenções e diferentes modos de interação social através de suas hashtags ou 

perspectivas visuais, explanadas através de cores, linhas ou planos. Em um domínio de vida 

privada, através das mobilidades temos uma comunicação global polifônica do entrecruzamento 

virtual de atos, pensamentos e reminiscências.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Imersos em uma sociedade pós-moderna, em que a fugaz tecnologia planifica, de modo 

linear, o tempo e o espaço, os indivíduos que anteriormente se encontravam isolados por 

fragmentações histórico-geográficas, têm seus percursos interligados. Entrecruzam-se signos 

vivos e móveis constituintes de uma cultura global porosa e pluralizadora de identidades.  

Seria praticamente impossível investigar e associar os deslocamentos sem abordar a 

temática das dimensões de tempo e espaço. A globalização e as tecnologias proporcionaram 

inúmeras virtudes, mas ao mesmo tempo, e inevitáveis circunstâncias de permanecemos 

imersos em um mundo que mercantiliza anseios hedonistas. A aceleração dos veículos de 

transportes e de informações implica em consequências diretas em cada indivíduo,  

metaforizando os fluxos instantâneos. Cada indivíduo busca por sua autonomia, sua 

autenticidade, busca-se distinguir dos demais, sem se dispersar de um grupo. O indivíduo pós-

moderno busca ser diferente em um grupo que todos sejam iguais à ele.  

A asserção do espaço fora substituída por experiências que não coincidem com o lugar 

em que elas ocorrem. Comprime-se em um espaço toda a expansão de mobilidades corpóreas, 

físicas, virtuais e imaginativas. Germina um novo nomadismo interacional fomentador de 

culturas e pontes. 

Dessa forma, o presente trabalho visou esgrimir, mesmo que de modo superficial, os 

conceitos de mobilidade e levantar questionamentos acerca do paradigma das novas 

mobilidades, do qual John Urry constrói pilares. Mesmo não sendo um novo fenômeno, a 

mobilidade traz consigo novas perspectivas de análises na sociedade em que se encontra 

inserida.  

 As mobilidades miniaturizadas permitem que cada indivíduo vivencie experiências que 

são ofertadas em um mundo que é possível ficar online e offline. Não houve o intuito de 

questionar até onde vão os limites de se manter “ligado” em redes sociais virtuais e no que essas 

podem oferecer de benefícios ou malefícios para o indivíduo inserido na sociedade, mas sim 

explorar, mesmo que não aprofundadamente, o impacto social desse fenômeno. 



    

280 
 

 Destaca-se ainda a iniciativa de, não apenas explorar um tema virtual, mas desenvolver 

a pesquisa no ambiente virtual.  

Ao longo destas páginas, lançou-se questionamentos sobre a capacidade das imagens 

transportarem o indivíduo para uma outra realidade. Embora tenha-se trabalhado com a hipótese 

de que isso é, de fato, possível, faltam meios para comprová-la. De qualquer forma, é 

significativo explorar a maneira a partir da qual os indivíduos se relacionam por meio dessas 

imagens e redes sociais. Não há como refutar que uma rede social que possui uma base com 

mais de 300 milhões de usuários34 é um objeto relevante e que precisa ser explorado pelas 

ciências sociais. 

 O Instagram permite que com o movimento de imagens, se construa imaginários capazes 

de despertar o desejo de autorrealização de cada indivíduo ao serem visualizadas, no 

momento em que sua foto publicada receber curtida ou ao utilizar hashtags as “etiquetando” 

para ganhar uma notória visibilidade.  

A categoria de fotos escolhidas para serem analisadas, sumarizadas com 

#ihavethisthingwithfloors, guardam em si algo instigante e enigmático. Tais fotografias não 

mais objetivam captar uma paisagem ou rosto de pessoas; as lentes das câmeras – dos celulares 

– são direcionadas para baixo, capturando os pés e o chão. Reconhecer uma paisagem ou uma 

construção é algo, relativamente, simples e isto tende a fazer com que pessoas lembrem ou 

imaginem determinado local. Ainda que o chão não tenha esse mesmo  

poder, a composição de ladrilhos hidráulicos, pisos de marchetaria, terra ou qualquer outra 

superfície com sandálias, sapatos coloridos, ou pés nus, acabam formando fotografias com 

toques artísticos e extremamente sensíveis. Se não faz com que o outro reconheça o lugar em 

que a fotografia foi tirada, proporciona que ele imagine o que está para além daquele quadro, 

daquela perspectiva.   

Ressalta-se, por fim, que as fotos desse tipo são apenas uma pequena parcela das fotos 

que se proliferam no Instagram e em outras redes sociais. Crê-se que outras análises poderiam 

ser feitas a partir de outras categorias de fotos. Como por exemplo, as que possuem a 

#ihavethisthingwithwalls e analisar até onde as paredes retratadas podem representar muros 

segregacionistas ou pontes de ligações. O mais rico é perceber que a partir dessas redes 

compartilham-se emoções, informações, fotos, vídeos e uma diversidade integracional e 

                                                           
3 Disponível em < https://www.instagram.com/about/us/>, acesso em 05 de março de 2016. 

 

 

https://www.instagram.com/about/us/
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interativa que concerne a fluidez de uma vida em movimento em que as mãos, os pés, os olhos 

e a mente naturalmente se perfazem. 
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TURISMO NO CANTAGALO-PAVÃO-PAVÃOZINHO: ALBERGUES E 

MOBILIDADE NA FAVELA 

 

Sergio Moraes Rego Fagerlande1 

 

 

RESUMO: Ao se estudar os reflexos da implantação das UPP’s no conjunto de favelas cariocas 

do Cantagalo-Pavão Pavãozinho a pesquisa em andamento observou um intenso crescimento 

das atividades ligadas ao turismo, em especial do número de albergues, entre 2011 e 2015. O 

presente trabalho busca mapear esses empreendimentos para entender a maneira como essas 

atividades de hospedagem se relacionam com a comunidade em termos de sua espacialidade, 

da relação com aspectos da mobilidade nessas áreas, em especial das novas possibilidades de 

acesso e novas vias internas da comunidade e as possíveis mudanças relacionadas aos novos 

usos turísticos dessas áreas da cidade.  
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ABSTRACT: When studying the effects of the implementation of the UPP in all of Rio's 

favelas of Cantagalo-Pavão-Pavãozinho ongoing research observed a sharp increase in 

activities related to tourism, especially in the number of hostels, between 2011 and 2015. This 

work seeks to map these enterprises to understand how these hosting activities relate to the 

community in terms of spatiality, the relationship with aspects of mobility in these areas, 

especially the new access and new internal roads of the community and possible changes related 

to new tourist uses of these areas of the city. 

 

 

KEY-WORDS: hostels, tourism, slums, mobility, mobility. 

 

INTRODUÇÃO 

As cidades são os lugares em que o turismo mais tem se desenvolvido, estabelecendo 

uma relação intensa entre as mudanças urbanas e as atividades relacionadas ao turismo. As 

transformações ocorridas através da revitalização de grandes áreas ou de requalificação de 

bairros ou partes da cidade têm utilizado o turismo como um de seus grandes instrumentos. 

Esses processos incluem em geral partes centrais dos núcleos urbanos, chamadas de históricas, 

mas também têm sido utilizados em áreas periféricas, como as favelas. 

                                                           
1 Professor Adjunto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro / FAU 

UFRJ. Pesquisador do Programa de Pós-graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro / PROURB FAU UFRJ. sfagerlande@gmail.com 
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As atividades ligadas ao turismo têm sido estimuladas pelo poder público como 

instrumentos geradores de renda e de melhoria da imagem de áreas degradadas. Isso ocorre no 

Rio de Janeiro de maneira intensa, em especial em um momento de preparação para os grandes 

eventos como a Copa do Mundo ocorrida em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 

2016. 

O interesse do poder público na imagem das favelas cariocas pode ser observado com a 

construção de grandes obras de mobilidade pública como os teleféricos no Complexo do 

Alemão, de 2011, o do Morro da Providencia, de 2014, e no elevador-mirante do Cantagalo-

Pavão-Pavãozinho, inaugurado em 2010 (FAGERLANDE, 2015). Outras favelas também tem 

sido também palco de obras importantes, como a passarela desenhada por Niemeyer na 

Rocinha, inaugurada em 2010. 

 

Figura 1: Elevador –mirante e Estação General Osório do metrô. 

Fonte: Foto do autor, 2012. 

 

Dessa maneira, em um amplo projeto iniciado em 2008 com a ocupação de algumas 

favelas pelas Unidades de Polícia Pacificadora - UPP, as diversas esferas de poder, tanto 

municipal quanto estadual e mesmo federal, têm se envolvido na preparação da cidade para 

esses grandes eventos esportivos e turísticos. 

As favelas representam uma parcela significativa da sociedade, com 2.023.744 (IBGE 

2010) de moradores em todo o estado do Rio de Janeiro. Mesmo tendo essa importância sua 

população durante muito tempo não foi considerada no planejamento da vida da cidade. A 
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necessidade de melhorias na segurança, devido aos grandes eventos esportivos, fez surgir o 

processo de pacificação, e novos investimentos nessas áreas da cidade. 

O turismo surgiu como um dos componentes nesse processo, bastante ligados aos novos 

equipamentos urbanos ali construídos (FAGERLANDE, 2015). No caso em questão a pesquisa 

atual vem sendo realizada no Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, e mostra como o estímulo ao 

turismo vem se realizando através de grandes equipamentos de mobilidade e da melhoria das 

condições de segurança nas favelas pela presença policial. Esse processo vem se refletindo em 

um aumento do número de visitantes e, sobretudo no aumento no número de estabelecimentos 

ligados ao turismo, sobretudo à hospedagem: os albergues ou hostels. 

O presente artigo busca mostrar os primeiros resultados de um mapeamento dos 

albergues nesse conjunto de favelas da Zona Sul carioca. Tratando-se de uma pesquisa na área 

de urbanismo, o estudo mostra aspectos relacionados à localização urbana desses locais de 

hospedagem, sua relação com a paisagem da favela e da cidade, e a importância da mobilidade 

urbana para o surgimento desses empreendimentos. 

A pesquisa é baseada em uma coleta de dados em diversos meios de comunicação, como 

a internet, jornais e guias, além de pesquisa direta com visitas às favelas. A inexistência de 

bancos de dados a esse respeito reforçou a importância da pesquisa no local. Os albergues têm 

sido mapeados tanto em termos de sua localização física como em aspectos ligados à sua 

propriedade. A pesquisa tem feito fichas de registro de cada empreendimento, com a localização 

do albergue, a data de sua inauguração e dados sobre os proprietários. Tem se buscado entender 

quem é esse empreendedor que está agindo na favela, aonde ele busca se localizar nesse espaço 

periférico e de que maneira essa presença pode ser favorável ou negativa às populações que ali 

vivem. Muitas vezes essas informações são retiradas de sites de viagens e reservas. 

A possibilidade de estimulo à cultura local, seja através de iniciativas de turismo de base 

comunitária, como ocorre com o Museu de Favela-MUF, seja através de estímulo a atividades 

sociais e culturais e também ao aumento de renda dessas populações, podem ser motivações 

pertinentes para o estímulo às atividades turísticas nessas áreas. Carvalho (2013, p.24) apresenta 

pesquisa da FGV de 2012 que demonstra que os maiores motivos dos turistas para conhecer 

favelas são trazer uma perspectiva diferente da cidade e conhecer a cultura e a realidade das 

pessoas da favela. 

O trabalho vem utilizando autores que tratam do turismo e da cidade, além de aspectos 

como a mobilidade urbana. John Urry (2001, 2005), Lily M. Hoffman, Susan S. Fainstein e 

Denis R. Judd (2003) nos mostram como cidade é regulada pelo turismo, o que acontece 
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também nas favelas. São utilizados trabalhos de autores que tratam mais especificamente da 

história do turismo em favelas e das atividades ligadas ao turismo, como Bianca Freire-

Medeiros (2009), Monica Rodrigues (2014) e Fernanda Caixeta Carvalho (2013), que estuda o 

turismo de base comunitária que se desenvolveu na favela Santa Marta. No caso específico do 

Cantagalo-Pavão-Pavãozinho tem sido importante o estudo do Museu de Favela-MUF, 

mostrado no livro de seus idealizadores, Pinto, Silva e Loureiro (2012), em que também se 

verifica como o turismo ligado à participação comunitária, no turismo de base comunitária 

estudado por Bartholo, Sansolo e Burzstyn (2009).  

 

COMO SURGE O TURISMO NAS FAVELAS CARIOCAS 

A visitação nas favelas cariocas sempre esteve ligada à busca pelo exótico, como artistas 

estrangeiros que visitavam áreas em que se praticava o candomblé ou o samba, e assim se criava 

a imagem de um lugar em que a população, em geral negra, tinha seu universo à parte das áreas 

“civilizadas” da cidade. O interesse pelo diferente é parte do que se entende como atração para 

o turismo. Busca-se o que é diferente de sua vida quotidiana, lugares que trazem diferentes 

experiências, e isso vem fazendo parte da história das atividades ligadas ao turismo. Urry (2001, 

p.17) fala que “o olhar do turista é direcionado para aspectos diferentes de sua experiência 

diária”, e isso deve ser pensado em diversas possibilidades do turismo. Rojek (1997, p. 53) fala 

que “mito e fantasia desempenham um papel extraordinariamente grande na construção social 

de todos os pontos turísticos de viagens e turismo”, mostrando a importância que a imagem e 

processos ligados à construção dessas imagens têm para as atividades relacionadas ao turismo.  

Assim não é diferente o que ocorre com as favelas, em especial as do Rio de Janeiro. 

Freire-Medeiros (2009, p.30) fala que o interesse pela pobreza já existia na Inglaterra vitoriana, 

mas ligada a sentimentos considerados nobres, como filantropia e caridade. Dessa maneira o 

interesse pelo exótico era encoberto pelas atitudes nobres dessa burguesia no século XIX 

londrino. 

Nos dias de hoje lugares considerados exóticos atraem cada vez mais visitantes, em uma 

ampliação do número de opções que se faz necessário em uma sociedade que quase não tem 

mais limites. A internet é outro instrumento que impacta bastante essa nova busca por atrações, 

e que no caso das favelas cariocas tem efeito significativo. Grande parte dos albergues 

pesquisados é encontrada na internet, e muitas vezes essa é a maneira dos visitantes entrarem 

em contato com os lugares de hospedagem. Esse chamado pós-turista (ROJEK e URRY, 1997) 

busca o que ele pode alcançar virtualmente, e assim seus horizontes se expandem, na busca pelo 
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novo e diferente. Isso mostra algumas das motivações para o crescimento do potencial turístico 

das favelas, como mostram as atividades que ocorrem em diversas favelas cariocas. Estudos 

como o de Alessandro Angelini (apud BALOCCO, 2015) mostram que o turismo em favelas 

no Rio de Janeiro apresenta um desenvolvimento pouco visto em outros lugares no mundo.  

Freire-Medeiros (2009, p.50) fala que 1992 é um marco inicial do turismo em favelas, 

com ênfase na situação da Rocinha. A ECO 92 (Rio Conference on Environment and 

Sustainable Development) pode ser considerada como o momento de início do turismo 

organizado em favelas no Rio de Janeiro. Alguns anos depois, em 2006, a legislação municipal 

passou a considerar a favela ponto turístico oficial da cidade (FREIRE-MEDEIROS, 2009, p. 

49). Esse reconhecimento oficial passou a estimular novas intervenções nas favelas, como o 

Projeto Favela-bairro, executado em diversas favelas do Rio de Janeiro entre os anos de 1994 

e 2008. O turismo na Rocinha foi inicialmente ligado ao chamado jeep-tour, visitação 

organizada por agências de turismo de fora da favela, que trazem visitantes, em geral 

estrangeiros. Esse tipo de atividade é bastante criticado pela falta de contato com a comunidade 

(RODRIGUES, 2014, p.46). A partir de um maior conhecimento e divulgação do turismo em 

favelas, as comunidades no Rio de Janeiro em que essas atividades vêm se consolidando são 

aquelas localizadas em áreas da Zona Sul próximas ao mar ou com belas vistas da paisagem 

natural e urbana. São lugares como as favelas de Santa Marta, Babilônia e Chapéu-Mangueira, 

Vidigal, Rocinha e o Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, que se destacam por esses aspectos.  

 

Figura 1: Grupo de visitantes no Morro do Cantagalo 

Fonte: Foto do autor, 2014. 
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A possibilidade do turismo em favelas se consolidar como alternativa econômica para 

as populações locais, especialmente se as atividades estiverem relacionadas à cultura e a vida 

desses moradores vem se fortalecendo, especialmente através do turismo de base comunitária. 

São casos em que as atividades passam a gerar renda para a população local, e não para agencias 

de turismo ou empreendedores externos ao local (BARTHOLO, SANSOLO E BURZTYN, 

2009). A possibilidade de uma maior troca cultural social também parte desse processo, que 

traz novas possibilidades de renda para as populações de favelas. Assim se cria uma alternativa 

para a inserção dessas localidades em um mercado global, em que as cidades, incluindo as 

favelas, se tornam mercadorias (RIBEIRO E OLINGER, 2012, p.331). O exemplo já citado do 

trabalho realizado pelo Museu de Favela-MUF, organização não governamental existente no 

Cantagalo-Pavão-Pavãozinho é um exemplo dessa possibilidade, em que a comunidade não é 

colocada de fora do processo do turismo, e sim faz parte dessa relação que se estabelece entre 

morador e visitante. Nesse caso há uma troca tanto cultural e social como econômica, com 

maiores ganhos financeiros para os moradores. Os guiamentos organizados pelo MUF são 

exemplos de como a comunidade pode participar das atividades turísticas mesmo com visitas 

organizadas, passeios e atividades nas favelas. 

Essa possibilidade do turismo ser mais relacionado com os habitantes das favelas no 

caso dos albergues é significativa. Torna-se importante conhecer quem participa desses 

empreendimentos, se são moradores  das  próprias  favelas  ou  empreendedores  de  fora,  que  

 

buscam novos negócios para seu capital. O estudo nesse aspecto deve ser cuidadoso, pois 

mesmo empreendedores externos às favelas podem colaborar para inclusão social e econômica 

de moradores, sendo importante o estudo caso a caso. O aumento de novos investimentos é algo 

a ser visto com cuidado, por conta de possibilidades de expulsão das populações locais, em um 

processo de gentrificação. 

 

O CONJUNTO DE FAVELAS DO CANTAGALO PAVÃO PAVÃOZINHO, ACESSOS 

E MOBILIDADES 

O conjunto de favelas do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho está localizado na Área de 

Planejamento 2 (AP2) da cidade do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, entre 

Copacabana, Ipanema e Lagoa, bairros de classe média alta. Trata-se de uma localização 

bastante nobre, próxima a grande parte da rede hoteleira da cidade e algumas de suas maiores 

atrações turísticas. Sua população é de 10.338 habitantes (IBGE, 2010), e a instalação da UPP 
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ocorreu em 2009, período em que a comunidade passou a receber investimentos do PAC-

Comunidades.  

 

Figura 2: Mapa do Rio de Janeiro e a localização do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho 

Fonte: Laurbam, 2015. 

 

 

O acesso da favela sempre foi prioritariamente feito através da Rua Saint Romain, em 

Copacabana. Situada em uma das encostas do morro, continua sendo o principal acesso, único 

possível a veículos como carros, vans, kombis e motocicletas. As duas principais vias internas 

da favela são conectadas a essa rua. A principal via interna é a Estrada do Cantagalo, que 

alcança o CIEP2 e a sede da UPP, e está em construção uma nova via que deverá alcançar o 

elevador-mirante a partir da mesma Estrada do Cantagalo. Esse equipamento foi inaugurado 

em 2010, e liga o bairro de Ipanema à favela. Foi implantado diretamente sobre uma das saídas 

do metrô de Ipanema, na Estação General Osório, e sua administração é feita pela 

concessionária do Metrô Rio. 

Existem ainda dois outros acessos à favela. Um através dos antigos elevadores do CIEP, 

instalados nos anos 1980 em um antigo edifício parcialmente abandonado dos anos 1960, o 

Hotel Panorâmico. Esse conjunto se localiza em Ipanema, na Rua Alberto de Campos, com 

acesso direto à malha urbana do bairro. O segundo acesso vertical importante é o plano 

inclinado, inaugurado em 1984 com acesso pela Rua Saint Romain (IZAGA E PEREIRA, 

2014). 

                                                           
2 CIEP é a sigla de Centro Integrado de Educação Pública. Atualmente ali funcionam diversos projetos sociais, 

como o Espaço Criança Esperança, patrocinado pela Rede Globo. 
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Dessa maneira, o conjunto de favelas se mostra bastante acessível, com entradas tanto 

pelo lado de Ipanema como pelo de Copacabana. A presença de equipamentos de mobilidade, 

como o antigo elevador do CIEP, o novo ligado ao metrô e o plano inclinado na Rua Saint 

Romain são mais exemplos dessa ampla possibilidade de ligação com os bairros turísticos do 

entorno, justificando ainda mais a localização dos albergues, como veremos a seguir. 

 

OS ALBERGUES NO CANTAGALO-PAVÃO-PAVÃOZINHO 

Como foi citado, durante a realização de pesquisa sobre o turismo na favela foi 

encontrado um grande número de albergues. Foi listado, a partir de 2014, o total de dezenove 

albergues e hotéis3. Desse número sete se localizam em uma área de borda da favela, e os doze 

restantes no interior da favela. 

Com a pesquisa ainda está em andamento, alguns dos dados são preliminares, como a 

data de inauguração de muitos dos estabelecimentos. Existe pouca uniformidade nos albergues, 

pois alguns desses empreendimentos não são profissionais, sendo às vezes residências que vão 

sendo adaptadas para o uso como hospedagem. Isso, ao mesmo tempo em que traz dificuldades 

para a pesquisa é bastante importante para se perceber como essa modalidade de hospedagem 

vai surgindo de maneira espontânea, podendo fortalecer a ideia de um turismo realmente ligado 

à participação comunitária. 

 

                                                           
3 Ao lado de uma grande maioria de albergues, alguns dos locais de hospedagem se denominam hotéis ou hotéis 

boutique. Ainda é encontrado um apartamento na favela que é para aluguel por temporada. 
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Figura 3: Tabela com os albergues da favela do Cantagalo-Pavão Pavãozinho e Rua Saint Romain 

Fonte: Laurbam, 2015. 

 

A localização de cada albergue também é outro aspecto importante. A pesquisa mapeou 

esses albergues em dois grupos, inicialmente. Um grupo de empreendimentos se localiza junto 

à borda da favela, na Rua Saint Romain. Como já foi abordado, trata-se de rua tradicional do 

bairro de Copacabana, que acompanha a topografia da encosta do morro e sempre foi o principal 

acesso do morro. Essa rua agrupa a maior parte dos meios de transportes para acessar o morro, 

como moto-táxis, kombis e veículos particulares.  

 

  
Figura 5: Pura Vida Hostel. 

Fonte: Acervo Laurbam, 2012. 
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A presença de antigas residências nessa rua possibilitou novos usos dessas edificações, 

incluindo os albergues. Urry (p. 13, 2005) fala de como a partir dos anos 1990 houve uma 

mudança sistemática da análise das questões sociais e ambientais a partir de estudos sobre 

mobilidades. A possibilidade dos novos usos turísticos certamente se relaciona a essas questões, 

e o crescimento das possibilidades de hospedagem nas favelas também. Dessa maneira as 

facilidades apresentadas pela localização desses albergues nas bordas da favela são mais um 

atrativo, juntando facilidades de acesso tanto às favelas como aos bairros turísticos, além de 

serem possibilidades de hospedagem com custos mais baixos. 

 

 

Figura 4: Localização de albergues e outras formas de hospedagem na Rua Saint Romain, junto ao conjunto de 

favelas do Cantagalo-Pavão Pavãozinho 

Fonte: Laurbam, 2015. 

 

Outros albergues pesquisados se localizam na malha interna da favela. São locais por 

vezes de mais difícil acesso, mesmo que a maioria se localize junto às principais vias internas, 
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ou próximo ao elevador-mirante. Muitos dos empreendimentos são originados de ampliação de 

residências  dos  próprios  moradores,  que  viram   na   hospedagem  de   visitantes   novas 

possibilidades de geração de renda. A maior parte dos novos albergues é de proprietários locais, 

em que a vista da paisagem é o maior atrativo. Isso aparece na divulgação nos sites pesquisados, 

em que não aparece o aspecto exterior das construções. Em geral são divulgadas fotografias 

internas ou da vista do exterior, com belas paisagens da cidade, em geral com o mar ao fundo. 

 

 

Figura 6: Localização de albergues e outras formas de hospedagem no conjunto de favelas do Cantagalo-Pavão 

Pavãozinho / empreendimentos na borda da favela 

Fonte: Laurbam, 2015. 

 

Além dos sites os estudos no local mostram que a paisagem vista da favela, seja das 

praias de Ipanema ou de Copacabana, são alguns dos principais motivos de escolha dos lugares 

para a instalação de locais de hospedagem ou bares. Mesmo que ainda seja um lugar onde o 

número de albergues ultrapasse em muito os bares, já existem iniciativas como o Gilda no 

Cantagalo, que por sua vista busca atrair visitantes, e para isso oferece transporte para grupos a 

partir da base do elevador mirante, junto à entrada do metrô de Ipanema. Essa localização desse 

novo acesso também é importante  para  os  roteiros  de  visitação da  favela  
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realizados pelo Museu de Favela, que em geral partem desse mesmo ponto. Dessa maneira fica 

demonstrada a importância desse novo equipamento para o turismo de visitação. 

A relação dos moradores com os visitantes é por vezes um dos elementos valorizados 

pelos que procuram albergues dentro da favela. A ideia da autenticidade como atrativo, e 

mesmo da pobreza, como fala Freire-Medeiros (2009, p.29), parece significativa para atrair 

interessados. Em geral os locais de mais difícil acesso são aqueles procurados pelos que buscam 

a chamada “autêntica” favela, e o convívio com a vida local dos moradores. 

Dessa maneira se observa uma variedade grande nos empreendimentos, tanto com 

relação à localização como em relação à propriedade, tamanho, capacidade de hospedagem e 

formas de comunicação com o público alvo. Zukin (2005, p.23) trata da importância da cultura 

e de estabelecimentos comerciais para a economia das cidades, em especial de seus restaurantes. 

Isso poderia ser estendido para albergues e outras atividades nas favelas, que trazem novos 

públicos, aumentando o contato da população visitante com a cultura local. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presença de grande número de albergues no Cantagalo-Pavão-Pavãozinho mostra que 

o turismo em favelas vem tendo grande crescimento, não somente para visitação da própria 

favela, mas com o aumento da visitação, com os guiamentos realizados pelo Museu de Favela 

e por guias locais e sobretudo com grande aumento de locais de hospedagem. A presença de 

um crescente número de albergues possibilita uma mensuração desse processo. A existência 

desses albergues adquire grande importância por serem empreendimentos que possibilitam 

maior geração de renda, empregos e maior contato com os moradores, alcançando importância 

no processo do turismo em favelas. A visitação em geral é importante, mas em termos de renda 

ela ainda é pouco significativa, mesmo sendo importante elemento para o fortalecimento da 

identidade local, como mostra o exemplo do MUF. 

Como foi dito, o presente estudo está em andamento, ainda buscando maiores 

informações sobre os lugares de hospedagem na favela, e de que maneira esses 

empreendimentos tem interferido na comunidade. A possibilidade de parte significativa de 

esses empreendimentos ser ligada a moradores da comunidade aumenta sua importância para 

que o turismo de base comunitária ganhe força. Uma maior relação com os moradores reforça 

tanto os aspectos econômicos como sociais e culturais locais. 
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O mapeamento inicial apresentado nesse artigo demostra a importância das vias de 

acesso e do novo elevador-mirante do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho para a circulação interna 

na favela, e consequentemente para o turismo que ali se estabeleceu através dos albergues. 

Dessa maneira fortalece a importância das políticas urbanas, mesmo com obras muitas vezes 

consideradas somente relacionadas à imagem, como foi dito anteriormente. Mesmo tendo 

importância para a imagem da cidade, e por vezes pouco valorizada em relação aos reais ganhos 

da população dessas comunidades, as obras de mobilidade, como o elevador-mirante e as vias 

internas para ligar esse equipamento às vias internas existentes mostram importantes resultados 

para o aumento da atividade econômica e turística local. A localização de grande número de 

albergues em uma área de borda da favela, como a Rua Saint Romain, demonstra ainda a 

importância do turismo para a revitalização de áreas desvalorizadas próximas às favelas, e que 

tendem a serem utilizadas para o turismo. Dessa maneira o processo positivo que se instaura 

nas favelas de certa maneira ultrapassa suas fronteiras, alcançando áreas antes degradadas por 

estarem próximas a favelas, e que agora passam a ter interesse para visitantes e moradores. 

Outro aspecto a ser considerado é a relevância da paisagem, tanto na propaganda que é 

apresentado nos sites dos albergues, como na própria localização dos albergues, que quase em 

sua totalidade tem belas vistas. Dessa maneira, ao lado da pobreza e do exotismo, o turista 

certamente tem como atrativo a paisagem das praias e montanhas da orla carioca. Muitos 

destacam que estar em um albergue da favela é viver como um autêntico carioca, fato que não 

deve ser desprezado como motivo de atração para turistas estrangeiros.  

Outro aspecto relevante é que a pesquisa ainda não revelou um número significativo de 

bares ou restaurantes, como ocorre em outros morros cariocas. No Cantagalo-Pavão-

Pavãozinho se destaca somente o já citado Gilda no Cantagalo, devido à sua localização e vista 

panorâmica. A quantidade crescente de albergues é o grande fato de destaque da pesquisa, e 

que esse trabalho buscou entender dentro de um processo mais amplo do turismo nas favelas. 

Por certo a localização junto a Ipanema e Copacabana, com a facilidade de se chegar a quase 

todos os albergues por veículos motorizados, através da Rua Saint Romain e Estrada do 

Cantagalo, além da facilidade apresentada pelo elevador-mirante junto à Estação General 

Osório de metrô são aspectos que vem sendo considerados tanto pelos empreendedores locais 

como pelos turistas que os frequentam.  

A estrada em construção, ao alcançar o elevador-mirante, será certamente novo vetor de 

crescimento do número de albergues. Sua localização junto ao elevador-mirante, melhor 
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maneira de se subir o morro, e a paisagem que se descortina de vários pontos da nova via, já 

percebida em alguns pontos, será importante nesse processo de ocupação desse morro carioca 

por mais uma modalidade de turismo, o de favelas.  

Por todos os aspectos apresentados, pode-se perceber que esse processo de turismo em 

favelas, sobretudo pela importância de empreendimentos como os albergues vem alcançando 

em um curto espaço de tempo, tem grandes possibilidades de interferência na vida dessas 

comunidades, sendo amplo campo de estudos para as áreas de turismo e urbanismo. 
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GT 3 – Grandes eventos, gestão e planejamento turístico 

 

O grupo de trabalho – grandes eventos, gestão e planejamento turístico abriu espaço 

para discussão do ponto de vista do planejamento e seus impactos para a atividade turística, 

sobretudo tendo em vista os Jogos Olímpicos que estão para acontecer e os outros grandes 

eventos recebidos pela cidade do Rio de Janeiro. Desta forma, o evento recebeu artigos com os 

Jogos Olímpicos como temática central que abordaram questões como gestão turística e seus 

impactos, valorização da cultura local e história. 

Além disso, artigos que exploraram o turismo a partir do viés dos legados dos 

megaeventos para as cidades sede também estiveram presentes. Outros trabalhos focaram-se 

em regiões específicas da cidade, como o porto, região que vem sofrendo diversas alterações 

estruturais e palco de conflitos sociais e a zona oeste da cidade, transformada num grande 

canteiro de obras para tantas intervenções físicas de estrutura e mobilidade para os Jogos 

Olímpicos.  

Um dos artigos explorou a percepção de preço e valor do Bondinho do Pão-de-Açúcar, 

enquanto outro apresentou o perfil dos turistas que visitaram a cidade durante a Copa do Mundo 

2014. A discussão também abraçou outros olhares, como a proposição e impacto das políticas 

públicas para o turismo dentro e fora do contexto dos megaeventos, com dois artigos que 

trataram das políticas públicas de turismo e suas relações com os megaeventos e economia. 

A discussão que surgiu em torno dos artigos foi muito rica e estimulou o debate de 

questões centrais para o planejamento turístico, sobretudo quando uma cidade é escolhida para 

sediar um evento do porte das Olimpíadas e encontra-se num período político tão conturbado. 

As apresentações aconteceram nos dois dias de evento, 10 e 11 de maio, sendo uma delas 

mediada pelo Profº Dr. Carlyle Falcão no auditório e a outra pelo bolsista Rômulo Duarte na 

sala de cursos. 

Rômulo Duarte 
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PERCEPÇÃO DE PREÇO E VALOR NO BONDINHO DO PÃO DE AÇÚCAR: UM 

ESTUDO EXPLORATÓRIO COM TURISTAS NACIONAIS 

 

Flavio Andrew do Nascimento Santos135 

 

RESUMO: Este trabalho examina as consequências da percepção de justiça em preços do 

turista nacional no Bondinho do Pão de Açúcar, atrativo mais visitado do Rio de Janeiro e ícone 

do turismo na cidade. A percepção de justiça dos preços indica que há uma divisão entre os que 

acham o preço justo e injusto do ingresso. As consequências apresentam-se no boca a boca 

realizado pelos turistas com suas experiências no local, seja presencialmente (família, amigos) 

seja de forma virtual (redes sociais, TripAdvisor). O estudo aplica conhecimentos teóricos ao 

bondinho e contribui para um relacionamento melhor entre turistas e a empresa administradora 

e conclui que não há necessidade de mudança nos preços do bondinho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing Turístico. Comportamento do Consumidor. Precificação. 

 

ABSTRACT: This paper examines the antecedents and consequences of the perception of 

fairness of the national tourist in Sugarloaf Cable Car prices, the most visited attraction in Rio 

de Janeiro and tourism icon in the city. The perception of fairness indicates there is a division 

between those who find fair and unfair of the tickets prices. The consequences are presented in 

directly carried by tourists with their experiences on site, either in person (family, friends) or in 

a virtual way (social networks, TripAdvisor). The study applies theoretical knowledge to the 

cable car and contributes to a better relationship between tourists and the management company 

and concludes that there is no need to change the cable car prices. 

 

KEYWORDS: Tourism Marketing . Consumer behavior. Pricing . 

 

1. ESTRATÉGIA DE MARKETING E PRECIFICACÃO  

Para um bom planejamento e execução das estratégias de marketing todas as atividades 

relativas ao mix de marketing devem ser programadas para todos os agentes envolvidos nas 

organizações e no mercado. Mix de marketing, segundo Kotler e Keller (2004), são as variáveis 

específicas de quatro grupos amplos no Marketing: produto, preço, distribuição e promoção. 

Na área de serviços, além dos itens tradicionais, Zeithaml e Bitner (2003) incluem pessoas, 

evidência física e processos como mais três variáveis do composto de marketing.  

 O foco deste estudo é o preço. Kotler e Keller (2004) definem preço como o valor que 

os consumidores estão dispostos a pagar pelo serviço/produto. Partindo do pressuposto que as 

decisões de compra dos consumidores são baseadas principalmente no preço, e que preço é o 

único item do composto do mix de marketing que produz receita, a importância dos estudos 

                                                           
135 Bacharel em Turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. Endereço 

eletrônico: flavioandrew@gmail.com 
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dessa temática e suas percepções tornam-se fundamentais para uma boa estratégia de marketing. 

Sendo assim, deve-se examinar como os consumidores avaliam esses preços, quais os 

antecedentes e as consequências dessas avaliações para o serviço e ainda o que a empresa pode 

fazer para minimizar as avaliações negativas e aumentar as positivas. Este artigo visa examinar 

as consequências da percepção de justiça em preços e da percepção de qualidade do turista 

nacional no Bondinho do Pão de Açúcar de Janeiro a Abril de 2015. 

 O fenômeno turístico deve levar em consideração todos os elementos do composto de 

marketing, indicados por Zeithaml e Bitner, para um eficiente plano de marketing turístico. 

Segundo Chias (2007) o plano de marketing tem como objetivo definir as ofertas do produto 

atual que faremos ao mercado. Esse plano deve estar em conjunto com o plano de 

desenvolvimento turístico que possui os seguintes agentes sociais: os agentes do mercado, 

trabalhadores diretos e indiretos, poder público, população residentes e turistas (FRATUCCI, 

2010). Portanto, ao transformar os recursos turísticos em produtos, o preço deve estar integrado 

aos demais elementos da estratégia de marketing, e deve informar ao mercado (turistas) a 

segmentação, o valor e posicionamento pretendidos para aquela estratégia de marketing, 

visando a um relacionamento mais claro entre turistas e prestadores de serviços. Uma relação 

estabelecida de forma mais clara dá suporte ao alcance dos objetivos do empreendimento, 

reforça a imagem da segmentação pretendida e evita percepções distorcidas da imagem que a 

empresa quer passar através das suas estratégias, o que pode prejudicar a empresa e a imagem 

do empreendimento turístico. Um hostel, por exemplo, que pretende alcançar o público jovem 

em seu modelo de negócio, pode não alcançar seu objetivo se a estratégia de preço não estiver 

de acordo com as estratégias de marketing, pois, pode causar confusão ao público que deseja 

atingir e consequentemente, problemas ao negócio.  

 

1.1 VALOR PERCEBIDO - CUSTO VERSUS BENEFÍCIO 

Para compreender e influenciar a decisão de compra também é necessário entender 

sobre valor percebido, como o cliente entende valor percebido e o que pode ser feito para 

incorporar o valor percebido na precificação do serviço. 

Preço pago e valor percebido são itens diferentes. Zeithaml e Bitner (2004) definem 

valor percebido como a avaliação geral de um consumidor baseado na percepção do sacrifício 

que ele vai ter que fazer para obter o serviço (Exemplo: preço, tempo, deslocamento) e da 

percepção da utilidade desse serviço para ele (Exemplo: benefícios, marca), ou seja, percepção 

do custo versus benefício no valor da aquisição de um serviço. Além disso, as autoras indicam 
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quatro maneiras que os clientes definem valor: Valor é preço baixo, valor é tudo o que eu quero 

em um produto ou serviço, valor é a quantidade que obtenho pelo preço  

que pago e valor é o que recebo pelo que eu dou (ZEITHAML; BITNER, 2004). Na 

atividade turística entender valor percebido para clientes diferentes, de diferentes partes do 

mundo é um desafio ainda maior para os gerentes. 

Monroe (2003) apresenta um modelo preço-valor percebido na Figura 1: 

 
Figura 1 - Relações de preço, valor percebido e vontade de comprar. 

Fonte: Adaptado de Monroe, 2003; 

Com base nesse modelo (figura 2), pode-se observar que o sacrifício relacionado ao 

preço percebido que o consumidor irá realizar pode servir como única referência para a 

percepção de valor, assim como, a qualidade percebida na aquisição de um serviço. Ambas as 

variáveis influenciam a probabilidade de comprar/pagar e as intenções comportamentais a 

respeito do serviço/produto. 

Monroe (2003) indica alguns passos para aumentar o valor percebido pelos 

consumidores: 1) Entender o conceito de valor do seu cliente. 2) Entender quais os conceitos 

que os diferentes consumidores tem em comum, os benefícios abstratos e conceito de qualidade 

que são relevantes para os clientes. 3) Calcular o valor do consumidor. Depois que o gerente 

desenvolveu todos os dados sobre valor percebido, ele deve separar seus consumidores de 

acordo com seus perfis para determinar os seguimentos para os quais vai fornecer valor. Depois, 

devem ser calculados todos os custos que o consumidor tem para adquirir seu serviço e 

adicionar também os custos não monetários ao consumidor. 4) Aprender a comunicar o valor 

para os clientes. 5) Desenvolver caminhos para capturar o valor do cliente.  

Vale ressaltar alguns fatores que influenciam a percepção de valor do cliente para ajudar 

nos passos acima descritos. Segundo Nagle e Holden (2003), um item é o preço de referência 

que é influenciado pela lembrança de preços vistos no passado e o conhecimento do consumidor 

a respeito do mercado. Em serviços novos e inovadores, em geral, não existem muitas 

informações disponíveis tornando comum que os consumidores paguem valores mais altos. 
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Nagle e Holden (2004) indicam que vendedores e catálogos de vendas auxiliam na distribuição 

das informações necessárias para adquirir o serviço. Uma tática comum utilizada  

por gerentes é estabelecer o preço inicial baixo para introduzir o serviço no mercado e 

estimular a vendas de repetição, porém, essa é uma tática que pode afetar negativamente as 

vendas de repetição pelo fato de reduzir o preço de referência dos compradores. 

Outro item que influencia a percepção de valor, ainda na visão de Nagle e Holden 

(2003), é o efeito comparação difícil, que é quando os consumidores tem dificuldade de comprar 

uma alternativa ao serviço/produto que já utilizam pelo fato de ser muito conhecido ou ter 

melhor reputação do que as demais alternativas. Geralmente, o efeito é associado a nomes e 

marcas conhecidas. Pode-se citar como exemplo um executivo que deseja se hospedar em um 

hotel de negócios que com frequência se hospeda, porém, descobre que um novo hotel próximo 

ao que ele já se hospeda oferece os mesmos serviços com um preço mais baixo. Os autores 

indicam que a maioria dos clientes continuará pagando pelo hotel em que normalmente se 

hospedam pelo fato da marca trazer confiança baseado em experiências passadas. Em serviços 

difíceis de avaliar ou com riscos elevados, o efeito comparação é ainda mais forte.  

O efeito custo de mudança também influencia na percepção de valor pelo fato de que o 

consumidor precisa fazer investimentos específicos para trocar o prestador do serviço. Por 

exemplo, quando um hotel decide mudar o seu serviço de lavanderia de uma empresa para outra. 

Quanto maior o custo de mudança, menor a diminuição à sensibilidade em relação ao preço dos 

compradores. Alguns prestadores de serviços absorvem esse custo com estratégias de mercado 

para eliminar esse efeito e ganhar novos clientes. (NAGLE; HOLDEN, 2003) 

O efeito preço-qualidade é quando o consumidor se torna menos sensível a preço de um 

serviço, ao perceber que o preço mais alto significa melhor qualidade. Na maioria das decisões 

de compra em que os consumidores baseiam-se nos preços para determinar o nível de qualidade 

dos serviços, os clientes se tornam menos sensíveis ao preço. (NAGLE; HOLDEN, 2003) 

O efeito benefício final é a relação que o consumidor estabelece com o benefício maior 

que ele vai obter ao adquirir o serviço. Os autores dividem o efeito em duas partes: a demanda 

derivada, que é quando um dos serviços contribui para o benefício final e ele se torna sensível 

ao preço individual desse serviço e proporção do preço, que acontece quando o consumidor 

estabelece uma percentagem do serviço ao preço final do benefício. O consumidor se tornará 

menos sensível quanto menor for o valor dessa participação. Um exemplo pode ser de 

restaurantes tanto de demanda derivada, quanto de proporção do preço: na primeira se o 

consumidor decide ir a um restaurante para uma ocasião especial, menos sensível ele será 
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quanto aos custos individuais de estacionamento, preço dos pratos e gorjetas. No segundo caso, 

se o preço do prato representa apenas 10% do custo total do restaurante, mesmo que o preço 

dobrasse, o custo do benefício final aumentaria em apenas 5%. O fenômeno, conforme 

asseveram Nagle e Holden (2003), tem implicações tanto econômicas quanto psicológicas e os 

aspectos psicológicos são muito utilizados em estratégias promocionais pelas empresas.  

O efeito custo compartilhado ocorre quando o comprador vai adquirir um produto ou 

serviço que é pago na totalidade ou em partes por outra pessoa ou empresa. Um exemplo de 

custo compartilhado é quando a Companhia Aérea cobre parte do aluguel de um carro em 

determinada empresa no destino turístico. Um fator importante desse item está em reduzir a 

sensibilidade ao preço, pois ao reduzir a quantidade ou o preço de itens que o consumidor terá 

que comprar, menos sensível ao preço ele ficará. (NAGLE; HOLDEN, 2003) 

O efeito moldura é baseado numa teoria em que as pessoas colocam as suas decisões 

dentro de uma moldura, estabelecendo uma relação de ganho e perda em que, se o consumidor 

perceber que o preço que vai pagar de um produto é uma perda, ele se torna mais sensível ao 

preço. (NAGLE; HOLDEN, 2003) 

O efeito justiça de preços, foco deste estudo, é quando o consumidor avalia uma faixa 

de preço que ele considera “justo” para determinado contexto da compra e se o preço estiver 

fora dessa faixa ele se torna mais sensível ao preço. Nagle e Holden (2003) ressaltam que esse 

conceito apesar de subjetivo, pode não ter relação direta com a oferta-demanda do serviço, e 

sim com o contexto em que a compra se estabelece. O fato de pagar um preço para evitar uma 

perda no padrão de vida ou obter um ganho nesse padrão são itens relevantes para avaliar a 

justiça de preços.  

Observar esses itens não só ajudam a gerenciá-los como também indicam uma 

segmentação que pode ser feita baseada na percepção de valor dos consumidores a respeito do 

serviço prestado. 

 

1.2 PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA E INJUSTIÇA EM PREÇOS  

O conceito de percepção de justiça de preços é apresentado por Xia, Monroe e Cox 

(2004) como um julgamento sobre um resultado ou processo de se chegar a um resultado está 

razoável, aceitável ou justo, envolvendo uma comparação de um preço ou procedimento como 

referência. No turismo pode-se atribuir todas as dimensões da percepção de justiça em preços. 

No atendimento ao turista dos empreendimentos turísticos, por exemplo, um consumidor pode 
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acreditar que o preço é justo baseado no nível de resultado que recebe em relação ao serviço 

que foi prestado, se foi executado com ética, no tempo adequado e ainda, com fatores 

indispensáveis para atividade turística como cortesia e empatia. 

Sob a perspectiva do consumidor a respeito dos preços cobrados pelos prestadores de 

serviços, a literatura lista as consequências das injustiças de preços que podem ajudar os 

gerentes em estratégias de Marketing mais eficazes. Zeithaml e Bitner (2003) indicam que 

conhecer as expectativas dos clientes é um importante passo para obter um bom desempenho 

no atendimento.  Na prestação de serviços no turismo, conhecer as expectativas que todos os 

turistas de diferentes regiões do país, nacionalidades, culturas não se torna uma tarefa fácil. 

Estudar os diferentes cenários, as percepções sobre reputação da empresa, do destino turístico 

para cada contexto em que os diferentes turistas se apresentam, demanda muita atenção por 

parte dos gerentes.  

Mayer e Ávila (2014) destacam também que a percepção de injustiça em relação aos 

preços e a emoções negativas aumentam ainda mais se o grau de relevância do atrativo em 

relação à viagem está alto, podendo assim, prejudicar a imagem do atrativo devido à 

insegurança do turista.  Otto e Ritchie (1996) defendem que o turista utiliza sempre perspectivas 

sociais, antropológicas e psicológicas em sua experiência no turismo e que fatores 

experimentais, afetivos e subjetivos compõe uma parte substancial desse julgamento.  

As consequências da percepção de injustiça em preços também são listadas por Mayer 

(2006) e podem gerar: diminuição na satisfação, o cliente relaciona a percepção de justiça com 

o nível de satisfação; percepção de valor, aumentando o sacrifício percebido pelo preço pago, 

o cliente diminui a percepção de valor percebido pelo serviço; intenções de compra, as empresas 

podem perder seus clientes com a percepção de injustiça, modificando seu comportamento no 

caso de intenção de compra e recompra futura; boca boca negativo, importante para a atividade 

turística sobretudo depois de que os atrativos são avaliados na internet como no Tripadvisor e 

4square; reclamações contra a empresa, em sites citados anteriormente, no Reclameaqui e nos 

órgãos do governo que regulam e fiscalizam a atividade, assim como no Instituto de Defesa do 

Consumidor (PROCON); perda de confiança, em relação a empresa, a confiança diminui com 

a percepção negativa pois o cliente relaciona os dois de forma proporcional; emoções negativas.  

Listar as consequências das percepções de injustiça de preços facilita aos gerentes das 

organizações relacionadas ao turismo identificar quais consequências elas já sofreram com a 

percepção de injustiça, assim como, dar um direcionamento mais eficaz para novas estratégias 

de marketing para se restabelecer no mercado. Vale ressaltar também, que segundo Mayer e 
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Ávila (2014), ambientes com alto grau de dependência do serviço e relevância para atividade, 

são variáveis fundamentais para intenções comportamentais. Na atividade turística em que 

existe um alto grau de dependência de determinados serviços e alto grau de relevância, pode-se 

destacar que o comportamento do turista nesses ambientes é diretamente baseado nas 

percepções que o turista tem a respeito da empresa que o fornece. Um exemplo é o Bondinho 

do Pão de Açúcar: o serviço é relevante para o turista que visita o Rio de Janeiro por se tratar 

de um ícone da cidade. Contudo, para visitar o bondinho, há a dependência do prestador de 

serviços devido ao fato de que só há um operador atuando, portanto, os turistas que quiserem 

viver a experiência desejada são obrigados a comprar os ingressos desse prestador. 

 

2. O TURISTA DO BONDINHO E A PERCEPÇÃO DE PREÇO 

 A pesquisa realizada neste artigo, de natureza quantitativa (LAKATOS; MARCONI, 

2003) e exploratória, teve como público-alvo os turistas nacionais que tivessem realizado a 

visita ao bondinho nos meses de Janeiro a Abril de 2015. Como instrumento foi usado um 

questionário com 23 questões objetivas divididas em quatro seções: motivação, percepção de 

justiça de preços, percepção de valor e intenções de comportamento. Foi utilizada a escala 

Likert, que é usada para medir o nível de concordância ou discordância de determinada 

alegação, em algumas das seções (VIEIRA; DALMORO, 2008): na seção que avaliava o 

conjunto de influência da decisão e intenções de comportamento a escala teve 4 pontos (sendo 

1= nenhuma influência/ muito improvável, 4= grande influência/ muito provável) e na questão 

de preços, a escala teve 5 pontos (sendo 1= discordo totalmente/ muito injusto, 5= concordo 

totalmente/ muito justo). 

Foram aplicados no total 181 questionários sendo 176 válidos e 130 que atenderam ao 

perfil desejado. Os filtros utilizados eram três perguntas iniciais que selecionavam os turistas 

nacionais, que tinham visitado o bondinho nos últimos quatro meses da data da aplicação da 

pesquisa e que não eram moradores da cidade do Rio de Janeiro. A coleta de dados se deu de 

duas formas: pessoalmente na saída do Bondinho do Pão de Açúcar e arredores, e online pela 

plataforma Qualtrics Survey Software, cujo link foi divulgado em redes sociais de turismo, 

como grupos do Facebook. Pelo Qualtrics, a pesquisa deu-se início em 16 de Abril de 2015 e 

terminou 07 de Maio de 2015. No Bondinho, os dias de coleta dos depoimentos foram 12, 23    

e 29 de abril de 2015.Os questionários aplicados pessoalmente foram inseridos na 

plataforma Qualtrics para serem tabulados e unificar a totalização dos dados que foram tratados 

por meio de estatística descritiva. 
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2.1 O BONDINHO DO PÃO DE AÇÚCAR 

O Rio de Janeiro figura como um destino turístico referência no contexto brasileiro, pois 

movimenta um grande fluxo de turistas, tornando o turismo uma importante atividade para a 

economia local. A oferta de atrativos naturais e culturais é capaz de atrair não só os turistas 

nacionais, mas como os turistas internacionais de diversas partes do mundo. A escolha do 

Bondinho do Pão de Açúcar deu-se, pois, além de fazer parte de um importante atrativo da 

cidade, também figura como um item construído no imaginário dos turistas, dos materiais de 

divulgação e comunicação do Rio de Janeiro no Brasil e no mundo.  

O Bondinho foi inaugurado em 1912 e é operado pela mesma empresa até os dias de 

hoje, a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar que consolidou o passeio do Pão de Açúcar 

como um marco turístico da cidade. Segundo o Observatório do Turismo (2013) da 

Universidade Federal Fluminense, o bonde teve mais de 700 mil visitantes no ano de 2013, na 

frente de importantes atrativos como o Trem do Corcovado e o Museu de Arte Contemporânea. 

Segundo a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar (2015) ficou em primeiro lugar como a 

atração mais comentada no Trip Advisor no ano de 2014, tendo certificado de excelência e 96% 

de aprovação dos turistas.  

O passeio para visitação dos morros da Urca e o Pão de Açúcar fica localizado no bairro 

da Urca, no Rio de Janeiro e tem capacidade para 1360 passageiros por hora, segundo o 

Bondinho do Pão de Açúcar (2015). Funciona todos os dias nos horários de 08:00 as 19:50, 

com preços de R$62,00 para adultos. Só há um desconto oferecido, segundo a própria 

companhia, de 50% a diferentes públicos. E promoções como o projeto carioquinha que 

concede descontos no passeio para qualquer morador do Rio ou Grande Rio. Todas as 

informações de preços, acesso e descontos de 50% encontram-se no site em português, inglês 

e espanhol e na bilheteria, também nos três idiomas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos da aplicação do questionário foram separados em quatro blocos 

para discussão: 1) perfil do turista; 2) percepção de justiça de preços; 3) percepção de valor; 4) 

intenções de comportamento. 
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Bloco 1: Perfil do turista 

 

Figura 2 : Estado de origem 
Fonte: Elaboração própria 

A distância de origem ao destino turístico pode encarecer o produto no turismo, e como 

na atividade turística a distância é um fator que pode estimular ou não um turista de ir a 

determinado local, podemos relacionar que há uma quantidade predominante de turistas 

paulistas no atrativo, seguidos do próprio estado do Rio de Janeiro e Goiânia, devido ao fato da 

proximidade com a cidade do Rio de Janeiro. A variável outros corresponde aos estados da 

Bahia (7%), Paraná (6%), Pernambuco (5%), Rio Grande do Sul (5%), Ceará (3%), Distrito 

Federal (2%), Amazonas (2%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso (2%), Pará (2%), Sergipe 

(2%), Santa Catarina (2%), Piauí (1%), Alagoas (1%), Paraíba (1%). 

 

Figura 3: Faixa etária 

Fonte: Elaboração própria 

O bondinho é frequentado pela população de 25 a 34 anos com 30% do total de turistas. 

Os visitantes de 35 a 44 anos fizeram parte de 22% do total de visitantes. Esses dois dados 

somados, representam mais da metade de visitantes (52%), portanto, a maioria dos visitantes 

encontra-se na faixa de 25 a 44 anos.  Em seguida, os turistas com idade de 45 a 59 anos (22%) 

e 21 a 24 anos (13%). As menores faixas de idade ficaram com 60 anos ou mais (8%) e de 18 

a 20 anos (5%). 

22%

20%

9%

8%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Goiás

Outros

Estado de origem



    
 

308 
 

 

Figura 4 : Escolaridade 

Fonte: Elaboração própria 

A maior parcela dos turistas possui Ensino Superior (45%), depois Ensino Médio (28%) 

e Pós-Graduação (25%). Uma pequena porcentagem dos turistas possui Ensino Fundamental 

(2%).  

 

Figura 5: Faixa de renda 

Fonte: Elaboração própria 

A renda tem ligação direta com a percepção de preço, pois se o valor do passeio não 

tiver de acordo com o planejado em seu orçamento para a viagem, o turista não paga pelo 

ingresso. O orçamento da viagem é influenciado diretamente pelo orçamento individual dos 

turistas, pesquisado com base no salário mínimo (SM).  A faixa de renda pode deixar o turista 

mais sensível a preço ou não. No bondinho a faixa que está com a maioria dos visitantes é a de 

R$ 3.940 a R$ 7.880 (25%), com uma pequena diferença das faixas R$ 2.364 a R$ 3.940 e R$ 

788 a R$ 2.364 que empatadas, possuem 24% cada. Como o preço define o acesso, e se o acesso 

das diferentes faixas de renda é observado na amostra, pode ser um sinal de que os preços estão 

acessíveis. 

Bloco 2: Percepção de Justiça de preços 
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Tabela 1 - Avaliação dos preços praticados no bondinho 

Resposta Muito 

injusto 

Injusto Nem justo, 

Nem injusto 

Justo Muito 

justo 

Preço do ingresso 10,8% 32,3% 13,8% 41,5% 1,5% 

Preço dos itens de 

alimentação 

28,5% 20,8% 32,3% 17,7% 0,8% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Essa é a pergunta foco desse trabalho, pois avalia a percepção de justiça do preço do 

ingresso e avalia também dos itens de alimentação. No ingresso cobrado, há uma divisão entre 

os que acham o preço justo e injusto. Se somarmos a parcela de turistas que acha de alguma 

forma injusta (muito injusta e injusta) temos 43,1% do total de turistas entrevistados. A parte 

que avaliou os preços de alguma forma justa (justo e muito justo) somadas ficam com 43%. Os 

resultados até agora indicaram que o valor percebido e o custo/benefício, porém, segundo os 

dados pelo menos 43% dos turistas gostariam que o preço cobrado pelo ingresso fosse mais 

barato, item até agora menos bem avaliado.  

Para os itens de alimentação a avaliação dos preços é considerada injusta, pois, se 

observarmos a soma dos itens muito injusto e injusto temos 49,3% dos turistas achando os itens 

de alimentação de alguma forma injustos. Na justiça percebida, a soma dos itens justo e muito 

justo representam 18,5% dos visitantes. Os efeitos dessa avaliação podem gerar segundo Mayer 

(2006), um boca a boca negativo e emoções negativas dentro do atrativo. 

Bloco 2: Percepção de valor 

A figura 7 mostra a avaliação dos turistas nacionais em relação a percepção de valor da 

experiência vivida no bondinho. 

 
Figura 6: A experiência no Bondinho do Pão de Açúcar vale o que é pago por ela  

Fonte: Elaboração própria 
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A avaliação direta do custo versus benefício que o turista tinha ao visitar o bondinho 

revelou o que o primeiro conjunto de respostas do bloco já indicava: 78% dos turistas acreditam 

que a experiência vivida no atrativo vale o que eles investiram. Lembrando que essa não é uma 

avaliação somente de preços, pois, há um investimento financeiro, cognitivo e psicológico 

(NEBRA; TORRES, 2010), e no caso do turismo, há também um custo muito relevante de 

tempo e deslocamento, baseado na própria definição de turismo.  

Bloco 3: Intenções de comportamento 

A tabela 2 indica a probabilidade dos turistas nacionais adotarem um dos 

comportamentos listados no questionário depois da visita ao bondinho. 

Tabela 2: Probabilidade de adotar um dos comportamentos listados depois da visita 

Respostas Muito 

improvável 

Improvável Provável Muito 

provável 

Eu pretendo recomendar o 

passeio pra outras pessoas 

0,0% 2,3% 21,5% 76,2% 

Eu farei um comentário 

sobre minha experiência nas 

redes sociais (positivas ou 

negativas) 

4,6% 12,3% 26,2% 56,9% 

Eu realizarei o passeio 

novamente 

6,9% 14,6% 36,9% 41,5% 

Fonte: Elaboração própria 

Mayer (2013) também indica que as intenções de compra são afetadas pela percepção 

de justiça de preços. Todos os turistas responderam essa questão do questionário e como as 

avaliações foram positivas, consequentemente as intenções de compra e recompra também 

tiveram boas avaliações dos turistas. Do total de turistas entrevistados 97% disseram que 

provavelmente ou muito provavelmente, pretendem recomendar o passeio para outras pessoas. 

Um índice altíssimo de aceitação, que gera um boca boca a respeito do atrativo. Logo em 

seguida, 83,1% dos turistas alegaram que provavelmente ou muito provavelmente, farão um 

comentário sobre as experiências nas redes sociais. Comparando as duas primeiras intenções 

comportamentais do bondinho, o boca boca feito diretamente de forma física tem maior 

probabilidade de acontecer do que o virtual, ainda que as duas tenham uma possibilidade alta 

de serem executadas até mesmo de forma em conjunto. As intenções de recompra ficaram com 

78,4% dos turistas, o que também é uma avaliação positiva para um serviço turístico. Ao 

término dessa questão havia uma opção aberta para os turistas que quisessem deixar outras 
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intenções comportamentais que não estavam listadas no questionário, porém, nenhum turista 

entrevistado deixou outra intenção na questão. 

4. CONSIDERACÕES FINAIS 

 O Bondinho do Pão de Açúcar representa um importante atrativo na oferta turística do 

Rio de Janeiro, e entender melhor as percepções do turista a respeito, ajuda aos gestores 

públicos e privados a formatar uma atividade que atenda a demanda turística e suas 

necessidades tendo em vista o potencial turístico e a sua posição no ciclo de vida. O panorama 

atual é propício para discussões de como o turista nacional percebe os preços do bondinho e 

ajuda nas estratégias de marketing e controle da percepção de preços da empresa 

administradora. 

 A principal discussão que atravessa esse trabalho está relacionada as relações que a 

percepção de preços possui e as possíveis consequências que pode gerar para o 

atrativo/empreendimento. As principais descobertas estão na relação aos preços do ingresso 

com a percepção de justiça, pois, há uma divisão entre os que acham o preço justo e injusto. Na 

avaliação do custo versus benefício o serviço prestado vale o que os turistas investiram, e a 

percepção de qualidade foi compatível com o preço cobrado pelo bondinho. 

  As intenções de comportamento indicam que o boca a boca é o principal comportamento 

dos turistas em respeito às experiências positivas ou não, que tiveram no bondinho, indo ao 

encontro da quantidade de opiniões que foram geradas nos sites TripAdvisor e no Guia 

Melhores Destinos, dando destaque para a prestação de serviços e a oferta do empreendimento 

turístico. 

Para melhorar ainda mais a avaliação dos preços, precisa-se entender a justificativa para 

essa divisão e eis algumas delas: uma possibilidade é o fato da intangibilidade dos serviços no 

bondinho, pois, mesmo que o valor percebido esteja alto, o consumo ocorre no dia da visita não 

deixando sensação de continuidade para o turista. Um elemento que ele pudesse levar pra casa 

como alguns parques de diversões famosos como a Disney faz em que os visitantes levam 

bottons dos personagens da Disney pra casa gratuitamente. Souvenir é um exemplo para dar 

sensação de continuidade ao turista que pode aumentar ainda mais o valor percebido e diminuir 

a diferença na percepção de preços. Outro item que influencia a percepção de preço é o fato das 

pessoas estarem num atrativo altamente dependente da empresa que opera o bondinho 

(monopólio) e pode modificar as intenções comportamentais dos consumidores. Nesse 

ambiente, portanto, é fundamental que o bondinho esteja acompanhando a percepção dos preços 

dos turistas e visitantes.  
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Nos itens de alimentação há uma necessidade de mudança nos preços. Como o bondinho 

não tem autonomia para estabelecer os preços dos itens de alimentação, as estratégias adotadas 

podem contar em parcerias e subsídios para ajudar os empreendedores a ter uma margem maior 

para trabalhar seus preços e atender a exigência dos turistas.  

A sugestão para que novas pesquisas acadêmicas sejam desenvolvidas não só para 

aprimorar o entendimento da percepção de preços e do comportamento do consumidor no 

turismo, mas em outros atrativos e no destino de forma geral. Dessa forma, os resultados das 

pesquisas podem ajudar em melhores políticas de preços a partir de empreendimentos turísticos 

e em um melhor atendimento das expectativas a respeito do destino, visto que os destinos 

turísticos não estabelecem preços.  
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MEGAEVENTOS ESPORTIVOS NO RIO DE JANEIRO: O LEGADO NA BARRA 

DA TIJUCA 

 

Jéssica Camila Rocha de Azevedo1 

Bianca Aparecida Fonseca2 

Kerley dos Santos Alves3 

 

RESUMO: Este estudo tem por objetivo analisar os impactos das políticas públicas de turismo 

na valoração imobiliária do bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.  Foi realizada 

pesquisa bibliográfica a fim de apresentar um breve histórico das políticas públicas municipais 

de turismo, identificar as possíveis intervenções do setor turístico no espaço urbano da Barra 

da Tijuca e avaliar os impactos da atividade turística, durante o processo de realização de 

megaeventos esportivos. A cidade sofreu diversas interferências urbanísticas para melhor 

receber os turistas, a valoração imobiliária e o processo de gentrificação são reflexos do que 

acontece no bairro, espaço consumido por um público selecionado, por sua lógica política, 

social, cultural e econômica distinta, a despeito do crescimento comercial e do crescimento de 

comunidades no entorno da região. 

PALAVRAS-CHAVE: Megaeventos, Políticas Públicas, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. 

ABSTRACT: This study aims to analyze the impacts of public policy on tourism real estate 

valuation in the neighborhood of Barra da Tijuca, in Rio de Janeiro. Bibliographical research 

was held in order to present a brief history of the municipal public policies, identify the possible 

tourist sector interventions in the urban space of Barra da Tijuca and assess the impacts of 

tourism activities. During the process of realization of mega events. The city Suffered Several 

urban disturbances to better receive tourists, the real estate valuation and the process of 

gentrification are reflections of what happens in the neighborhood, space consumed by a 

selected audience, for its political logic, social distinct , cultural and economic. Despite the 

comercial, grwoth and the grwoth of communities around the region. 

KEYWORDS: Mega Events, Public Polices, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. 

 

INTRODUÇÃO 

 No processo de formação das políticas públicas da cidade do Rio de Janeiro deve ser 

considerada a principal forma de firmamento para a execução dos seus objetivos como forma 

de promover o Turismo local. Ao tratar do segmento de turismo de eventos, sobretudo dos 

megaeventos esportivos, tem apresentado crescimento em todo o mundo. Portanto, este cenário 
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se faz necessário para mostrar que o Turismo de eventos esportivos atualmente é um importante 

agente transformador de economias e sociedades, sendo capaz de gerar oportunidades de 

emprego, a inclusão social, de novas receitas e investimentos bem como, pode ser também 

gerador de impactos negativos. Para a realização deste estudo, foram utilizados artigos 

publicados em revistas científicas e dados secundários foram inseridos para melhor 

fundamentação dos enfoques abordados, sejam eles: histórico das políticas públicas municipais 

de turismo na cidade, intervenções do setor turístico no espaço urbano da Barra da Tijuca e 

avaliação dos impactos da atividade turística, durante o processo de realização de megaeventos 

esportivos. 

POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TURISMO NO RIO DE JANEIRO EM 

FACE AOS MEGAEVENTOS  

A atividade turística pode acontecer de forma espontânea, visto que a potencialidade 

natural é um fator que impulsiona o desenvolvimento do turismo. A iniciativa pública é 

necessária e primordial para o aprimoramento da atividade. Através da elaboração de planos e 

políticas voltados para o turismo, define-se em ações específicas a serem implantadas em 

determinadas localidades, buscando sempre o desenvolvimento harmônico do turismo.  

A importância dos estudos em Políticas Públicas de Turismo tem aumentado em virtude 

do crescimento da atividade que vem sendo divulgada como uma das alternativas para 

desenvolver socialmente e economicamente os territórios, contudo, tal desenvolvimento pode 

não acontecer na perspectiva sócio econômica da realização de megaeventos nas cidades. Não é 

difícil encontrarmos casos em que o crescimento do turismo gerou danos irreversíveis, como 

problemas ambientais e em especial, no Rio de Janeiro, os impactos causados pelos eventos 

geradores de grande fluxo turístico. 

Segundo Leite (2013) para que o desenvolvimento do turismo seja satisfatório e 

adequado a cada destino, é necessário analisar cada comunidade, em especial o que deve ser 

feito para que o turismo possa realmente se desenvolver. Dessa maneira envolver a comunidade 

no processo de desenvolvimento deste território, se trata de um trabalho importante para que o 

processo seja satisfatório, visto que com os atores sociais envolvidos, a atividade poderá se 

tornar mais democrática e a comunidade poderá participar. 

A cidade do Rio de Janeiro, que é considerada mundialmente como “Cidade 

Maravilhosa”, tais políticas para a sua gestão são necessárias para promover o Turismo local. 

Assim, a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) foi criada através do decreto nº 42.777 de 

30 de dezembro de 2010 para promover ações de desenvolvimento sustentável e integrado do 
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turismo no Estado do Rio de Janeiro, com vistas à geração de emprego e renda, e à melhoria de 

vida da população fluminense. A SETUR tem a função de transformar o turismo no Estado do 

Rio de Janeiro em referência nacional e mundial de excelência e profissionalismo, dentre suas 

atribuições, são inclusas propostas para a formulação da política de estímulo ao 

desenvolvimento do turismo no Estado, identificar, selecionar e divulgar seus produtos 

turísticos, bem como as oportunidades para investimentos no setor.  

A formulação de políticas de turismo e de planejamento turístico adequado é a forma 

encontrada para minimizar os impactos negativos a atividade turística. Para melhor 

compreensão, Beni (2001, p. 177) afirma que: 

a política de turismo é a espinha dorsal do “formular” (planejamento), do 

“pensar” (plano), do “fazer” (projetos, programas), do “executar” 

(preservação, conservação, utilização e ressignificação dos patrimônios 

natural e cultural e sua sustentabilidade), do “reprogramar” (estratégia) e do 

“fomentar” (investimentos e vendas) o desenvolvimento turístico de um país 

ou de uma região e seus produtos finais.  

Petrocchi (1998) diz que a população brasileira ainda não percebeu o quão importante é 

a atividade turística para o país. Nesse sentido, “o planejamento do turismo deve passar por um 

programa de conscientização da população da importância de atividade, os empresários devem 

se engajar nas discussões políticas do seu município, e os estudantes e sindicatos devem estar 

esclarecidos sobre o turismo e o mercado de trabalho”. Portanto, a partir desse necessário se 

enxerga a possibilidade do turismo se tornar, cada dia mais, uma atividade econômica poderosa 

e geradora de empregos no Brasil. 

O autor ainda acrescenta: 

O planejamento deve envolver toda a comunidade do núcleo turístico; a 

participação das pessoas do local é imprescindível para o desenvolvimento do 

turismo, pois significa a conscientização da população para a importância 

dessa atividade. Sem a participação e o firme engajamento da comunidade, 

não há como pensar em crescimento do turismo (PETROCCHI, 1998, p. 69). 
 

O Estado do Rio de Janeiro vive um momento único, tanto em relação ao alinhamento 

entre programas de Governo nas esferas federal, estadual e entre municípios, quanto às 

expectativas trazidas pelos grandes eventos, como a Copa 2014 e as Olimpíadas 2016, entre 

outros. As políticas públicas, que ora se desenham pelas mãos da SETUR e de muitos parceiros 

da iniciativa pública e privada, buscam preparar o Estado para uma nova realidade que essas 

oportunidades trazem para o turismo fluminense. Para Carreras (1996), o êxito na realização de 

algum megaevento pode se estabelecer como uma forma de reconhecimento político ou 

econômico internacional para a localidade. Desse modo, busca-se entender quais legados e 
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nefastos tais mudanças acarretam para o Estado, para a Cidade e também para o Bairro da 

Tijuca. 

O LEGADO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 

O Brasil foi escolhido em 2007 para sediar a Copa do Mundo Fifa 2014, apesar da 

euforia em função do status obtido, a escolha trouxe um leque de ônus e preocupações. Oliveira 

(2011) demonstra que o crescimento econômico e as oportunidades advindas dos megaeventos 

enfrentam problemas de diversas ordens: 

[...] o consenso em torno dos megaeventos como estratégia de crescimento 

econômico e social emergiu a partir de uma noção difusa de desenvolvimento 

local acoplada ao planejamento estratégico. Ademais, a experiência 

internacional revelou que os megaeventos são estratégias de alto risco, mesmo 

para os países centrais. Para os países periféricos, onde o déficit de serviços 

públicos é crônico e a infraestrutura é escassa, sobretudo no que tange aos 

equipamentos esportivos, a empreitada dos megaeventos beira um ato de fé. 

Embora não existam dúvidas de que a mobilização de poupança pública 

resulta em crescimento econômico, como estabelece a teoria keynesiana, não 

existem indicações concretas de que os setores beneficiados pelos 

megaeventos são aqueles com maior capacidade de alavancar a economia 

brasileira. Finalmente e mais importante, os relatórios oficiais e a literatura 

econômica provam que os investimentos associados aos megaeventos não 

contribuem para a redução das desigualdades regionais, pois a concentração 

de gastos nas áreas dinâmicas do país tende a reter os efeitos multiplicadores 

dentro de suas próprias fronteiras, o contrário do que é esperado quando o 

aporte é realizado nas regiões menos dinâmicas. A discussão sobre 

megaeventos não pode ser capturada pelo espírito ufanista que inunda a 

imprensa, devendo ser substituída pela análise ponderada dos custos e 

benefícios envolvidos nessa estratégia. A despeito do modismo de ocasião, o 

país conta com instituições, instrumentos e políticas para o desenvolvimento 

econômico forjados na história e no debate político (OLIVEIRA, 2011, 

p.272). 

Entende-se que sediar uma Copa do Mundo traria oportunidades para acelerar o 

desenvolvimento da economia e urbano, de captar investimentos e de dar visibilidade 

internacional para determinados destinos. Todas essas vantagens, portanto, significaram altos 

riscos, provenientes da má gestão dos recursos. 

O Brasil apresentava infraestrutura insuficiente para receber um evento como a Copa do 

Mundo, portanto necessitou mobilizar inúmeros recursos para ter condições de cumprir todos 

os objetivos. No que tange o pós copa, de acordo com o secretário executivo do Ministério do 

Esporte e coordenador do Grupo Executivo da Copa (Gecopa), Luís Fernandes (2015), destacou 

durante a apresentação dos legados do megaevento que os projetos foram além das exigências 

da FIFA para realizar a competição, para ele: 

O Brasil é um país em desenvolvimento e identificamos que sediar a Copa era 

uma forma de alavancar investimentos fundamentais em infraestrutura e 

serviços de que o país necessita. Essa é a ideia de legado que norteou o nosso 
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planejamento. Além dos equipamentos essenciais para o torneio, como os 

estádios, pensamos nas obras de infraestrutura que ficariam como legado após 

a Copa, na ampliação de políticas públicas e direitos de cidadania do povo e 

na inovação de cadeias produtivas que seriam potencializadas com o torneio. 

O legado que emana da Copa é múltiplo, tanto tangível, nas obras construídas, 

como intangível, na projeção da imagem do país, que se mostrou capaz, apesar 

do ceticismo de alguns, de entregar um evento com excelência.4 

Entretanto, de acordo com dados da Articulação Nacional dos Comitês Populares da 

Copa (ANCOP, 2012) estimou que 250 mil pessoas foram removidas de suas casas no Brasil, 

em razão de obras justificadas pela realização da Copa do Mundo.  

Se em termos de infraestrutura foram adaptados 12 estádios nas 12 cidades sedes da 

competição, realizadas várias obras urbanas, melhorias nos transportes coletivos, construções 

de hotéis, redes de comunicação, aeroportos, capacitação de profissionais, além da exposição 

do destino Brasil em todo o mercado internacional. Quanto aos impactos negativos, podemos 

citar, baixa qualidade das construções em função dos prazos curtos, inflação de serviços, obras 

inacabadas além de prejudicar a imagem do Brasil no exterior em função da desorganização. 

Obviamente, a remoção da população local para a construção de infraestrutura para a realização 

dos eventos, torna-se um problema. Visto que estes ficam a margem da sociedade.  Assim, o 

desenvolvimento urbano para turismo abarcou a perspectiva econômica em detrimento da 

questão social, sobretudo, no que concerne a efetivação de megaeventos, em especial, nos 

arredores das construções de equipamentos relacionados aos mesmos. Nesses termos, as 

promessas de legados sociais para a população na área de infraestrutura, transporte, segurança, 

lazer e turismo não foram abrangentes conforme propagandeado no discurso oficial. 

O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS MEGAEVENTOS NA 

REGIÃO DA BARRA DA TIJUCA - RJ  

Na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro (RJ) encontra-se a Barra da Tijuca, um bairro 

nobre rodeado por regiões não tão favorecidas, como São Conrado, Itanhangá, Jacarepaguá, 

Camorim, Recreio dos Bandeirantes e Joá. O bairro está em constante transformação do espaço 

pelo processo de gentrificação sofrido por ser polo de megaeventos e de grandes empresas, 

principalmente imobiliárias. De acordo com Mendes (2011, p. 479) para que haja o processo 

de Gentrificação, é necessária uma coincidência de quatro processos:  

1) Reorganização da geografia social da cidade, com a substituição de um grupo por 

outro, de status mais elevado; 

                                                           
4 http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/governo-federal-fifa-e-cbf-apresentam-legados-da-copa-do-mundo-

de-2014 
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2) Reagrupamento espacial de indivíduos com determinados estilos de vida e 

características culturais; 

3) Transformação do ambiente construído e da paisagem urbana, através da criação de 

novos serviços e requalificação residencial que pressupõe melhorarias arquitetônicas; 

4) Mudanças de ordens fundiárias, que permita um aumento no valor dos imóveis, 

aumento da densidade populacional e uma mudança no perfil socioeconômico. 

Por possuir em sua área de abrangência, complexos condominais, shopping centers, 

centros comerciais, além de uma parte de preservação ambiental, a Barra da Tijuca se destaca 

das demais regiões da capital do Rio de Janeiro.  

Tal valorização do espaço e a dificuldade de acesso fez com que a Barra se 

transformasse em um referencial de status, atraindo por consequência, pessoas com alto poder 

aquisitivo, selecionando os residentes. Em contraponto, o desenvolvimento comercial da região 

influenciou no surgimento de comunidades no seu entorno. 

Com o intuito de promover a cidade em longo prazo no mercado competitivo global, 

políticas públicas de culturalização têm sido executas pelo Governo do Estado. Uma das formas 

encontradas para atingir esta meta é abrigar megaeventos que expõe a beleza física e a 

capacidade estrutural qualificada da cidade de recepcionar turistas, e que de acordo com o poder 

público desencadearão desenvolvimento econômico e o “legado”. Segundo Vaz (2004), abrigar 

megaeventos com essa perspectiva enquadra-se em uma mescla de tendências: um misto de 

planejamento empresarial, projeto urbano, estratégia cultural e marketing. 

Por oferecerem condições favoráveis para a produção e consumo da cultura e do 

turismo, as novas regiões do Rio de Janeiro têm sido alvo de diversas intervenções 

arquitetônicas e urbanísticas, que resultam em alterações na lógica política, social, cultural e 

econômica vigentes. De acordo com Carreras (1996) os megaeventos são acontecimentos 

diversos que requerem grandes investimentos, marketing internacional, uma extensa difusão 

através dos meios de comunicação e a atração do turismo de massa. Segundo Getz (1993), 

megaeventos são aqueles que geram grande parte da demanda turística ou que mais contribuem 

para criar uma imagem positiva do destino.   Nesses termos, a Barra da Tijuca, em seu contínuo 

progresso de movimentação econômica, tem cedido espaços para realização de megaeventos, 

como o Pan-Americano de 2007, o Rock in Rio e Olimpíadas Rio 2016. 
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Quadro: Calendário de Megaeventos Esportivos 

Ano Eventos 

2007 Jogos Panamericanos 

2011 Jogos Mundiais Militares 

2013 Copa das confederações 

2014 Copa do Mundo de 

Futebol 

2015 Copa América 

2016 Olímpiadas 

Fonte: Arquivo Pessoal 

No entanto, os tais empreendimentos construídos para eventos temporários prejudicam 

as comunidades do entorno que são desalojadas para a ampliação de estruturas que viabilizem 

o sucesso do projeto. Nos jogos Pan-Americanos, por exemplo, os moradores do Canal da 

Favela do Anil sofreram uma grande pressão do governo para se retirarem do local, construindo 

assim a Vila Pan-Americana, que após o encerramento do evento foi vendida no mercado para 

outra reutilização do espaço. Nas Olimpíadas de 2016 esse acontecimento não será diferente, 

para a implantação do BRT (Bus Rapid Transit) Transolimpíco, uma rota de ligação entre a 

Vila Olímpica localizada na Barra da Tijuca aos bairros Deodoro e Recreio dos Bandeirantes, 

cerca de 1500 famílias vão ser desalojadas de uma comunidade de Jacarepaguá. 

Promovendo o desenvolvimento de diferentes formas e usos mediante a 

taxação diferenciada dos imóveis urbanos e, consequentemente, estimulando 

(ou não) a especulação imobiliária, pelo fornecimento de crédito que vai 

possibilitar o acesso à moradia das demandas não solventes, mobilizando 

reservas fundiárias públicas e colocando, dessa forma, no mercado áreas até 

então estocadas; elaborando a legislação urbanística (ou planos diretores 

específicos para determinadas áreas) que vai orientar o processo de expansão 

urbana; e por intervenções diretas, com a "produção do chão", que ocorre 

através de drenagens, aterros e desmonte de morros, permitindo a apropriação 

de terrenos não utilizados. (LEITÃO, 1990, p 57-58). 
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Figura: Obras Vila Olímpica  

 

Fonte: Disponível em: <infograficos.estadao.com.br>. Acesso em: 06 de março de 2016 

Desta forma, o poder das políticas públicas é capaz de moldar consideravelmente os 

espaços da cidade de acordo com o contexto, seja para a idealização e realização de 

megaeventos quanto para outra atividade econômica rentável, principalmente as que levam a 

promoção e reafirmação da cidade como um principal centro turístico do Brasil. 

ESTUDO DE CASO DA REMOÇÃO DA VILA AUTODROMO  

Ao longo desse estudo, pode-se perceber que o megaevento esportivo tem grande 

impacto sobre os espaços onde são realizados. As sedes se tornam o centro das atenções em 

escala mundial e passam por intervenções urbanísticas e de infraestrutura sob alegação de um 

utópico desenvolvimento socialmente sustentável.  

Considerando um cenário que enfrenta a escassez de infraestrutura, eventos como este 

podem contribuir para acabar com determinados problemas. Portanto pode contribuir da mesma 

forma para a escassez de recursos públicos e como pode aumentar o nível de desigualdade 

social, conforme as intervenções são realizadas.  

Logo que a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para sediar os megaeventos esportivos 

como Copa do Mundo 2014 e as Olímpiadas 2015, o poder público passou a planejar e executar 

uma série de intervenções sob alegação de proporcionar a realização dos eventos. Tais obras de 

planejamento urbano, são famosas por envolver gastos públicos nos interesses empresariais e 

por eleger zonas restritas das cidades, beneficiando sobre tudo as áreas nobres, neste caso a 

região da Barra da Tijuca. Desse modo, recusa-se uma abordagem de integração, que tenha por 

http://infograficos.estadao.com.br/esportes/500-dias-olimpiadas-rio-2016/
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objetivo enfrentar a problemática geral da cidade e que busque o desenvolvimento sócio 

espacial.  

Quando os pobres é deveriam se beneficiar com os Jogos, as autoridades do Rio de 

Janeiro entendem que priorizar é dar prioridade à remoção. Segundo a plataforma Rio on watch, 

desde que a cidade foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos, setenta e sete mil cariocas 

foram removidos. Nesse sentido, Galiza afirma que: 

As primeiras décadas do século XXI se caracterizam como um período em 

que a palavra “remoção” voltou a ser usada pelos governantes, camuflando 

com frequência posturas elitistas e interesses econômicos. Pode-se mesmo 

falar de uma verdadeira institucionalização da “cultura da remoção”, onde o 

direito à cidade é negado para os mais pobres. (Galiza et al. 2014, p 10) 

Dentre as ações pesquisadas na plataforma Rio on watch, iremos realizar um sucinto 

estudo de caso: o da remoção de 58 famílias da Vila Autódromo, em Jacarepaguá, região bem 

próxima da Barra da Tijuca devido a sua adjacência ao Parque Olímpico. 

A Vila Autódromo se localiza em um dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro, a Barra 

da Tijuca e vem resistindo a pelo menos 20 anos à remoção. No ano de 1994, a população 

recebeu o título de posse por 99 anos, podendo prorrogar por mais por mais 99 anos. Em 2005 

a comunidade foi considerada Zona Especial de Interesse social e em 2013, o então prefeito 

Eduardo Paes afirmou publicamente que nenhum morador seria obrigado a deixar o local. Mas 

apesar de todas as medidas em favor da Vila Autódromo, percebe-se que a população da 

comunidade reduziu-se consideravelmente. 

Segundo a plataforma Rio on watch (2015) no dia 20 de março de 2015, a prefeitura do 

Rio de Janeiro determinou que 58 famílias seriam removidas da Vila Autódromo devido a sua 

localização bem próxima ao Parque Olímpico. Galiza (2014) afirma que a população recebe 

ameaças de remoção atualmente em função de estar em área vizinha ao Parque Olímpico “cujos 

equipamentos serão demolidos após os jogos e o terreno (público) será liberado para o 

Consórcio Rio Mais construir e comercializar condomínios residenciais de luxo”. 

Tal fato diverge da política anterior, que prometia realocar os que concordassem e 

urbanizar a comunidade para os moradores que ficassem. Os moradores seriam indenizados ou 

teriam a alternativa de morar no Parque Carioca, a menos de um quilômetro dali. Para Galiza 

(2014) “vez de bônus, as populações mais pobres têm recebido apenas um ônus que dificulta as 

suas condições de vida, marcados por ameaças e ações concretas de remoção”. 

Após pesquisas, tivemos acesso ao Plano Popular Vila Autódromo, plano elaborado 

unicamente pela população, mostrando que o planejamento popular é possível. Para a 

preparação do plano, eles contaram com a assessoria do NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ 
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(Núcleo Experimental de Planejamento Conflitual do Laboratório Estado, Trabalho, Território 

e Natureza do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro) e do NEPHU/UFF (Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos 

da Universidade Federal Fluminense). Os moradores destacaram como prioridades em termos 

de moradia saneamento e meio ambiente, transporte público, educação, serviços de saúde e 

cultura. 

Segundo o Comitê Popular Copa e Olímpiadas Rio o documento que feito pela 

comunidade com assessoria técnica de profissionais da UFRJ e da UFF, indica que a 

urbanização utilizaria apenas 20% do gasto previsto para a remoção da Vila Autódromo, 

preservando os vínculos sociais sem prejudicar a realização dos jogos olímpicos.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Turismo é, atualmente, uma atividade de grande importância para a economia a nível 

mundial, inclusive para o Brasil. O país apresenta um variado patrimônio cultural e natural, a 

exemplo da miscigenação cultural da sua população e de seus amplos recursos naturais, que 

possuem potencial turístico indiscutível. A atividade se mostra capaz de contribuir com a 

economia de qualquer região. Porém, para a atividade se de desenvolver de forma sustentável, 

deve se levar em consideração as características particulares de cada localidade.  

O Estado do Rio de Janeiro, principalmente sua capital, tem destaque no cenário turístico 

mundial atualmente por sediar grande parte dos megaeventos que ocorrem no país, 

principalmente a Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016 e também eventos musicais como o 

Rock In Rio. A cidade do Rio de Janeiro vem sofrendo ao longo dos anos diversas interferências 

urbanísticas para melhor receber os turistas que irá receber com a realização desses 

megaeventos. 

 A valoração imobiliária é um reflexo do que acontece no bairro da Barra da Tijuca, 

localizado na Zona Oeste da cidade que, junto às novas regiões do Rio de Janeiro, se difere das 

outras regiões da cidade por ser sinônimo de status social e por residirem em sua região uma 

parcela da população que têm alto poder aquisitivo. Nesse sentido a Barra da Tijuca, se torna 

um espaço consumido por um público selecionado, por sua lógica política, social, cultural e 

econômica distinta do restante. 

Em contrapartida, o crescimento comercial resultou no crescimento de comunidades no 

entorno da região, e com essas novas políticas públicas diretas e indiretas de turismo, famílias 

têm sido removidas do lugar onde vivem para promover projetos imobiliários, como no caso da 

Vila Autódromo. Isso é de fato ruim para as atividades do setor turístico, pois sem o 
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envolvimento de toda a comunidade que ali vive, o turismo se torna uma atividade exógena, 

administrada por indivíduos que não vivem a realidade local, e por isso não visualizam e 

compreendem as necessidades e anseios da mesma. 
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PESQUISA SOBRE O PERFIL DO TURISTA DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO.  

 

Juliana Carneiro da Costa1 

Ana Cláudia Xavier Marinho2 

 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa do perfil do 

turista da Copa do Mundo FIFA 2014 da cidade do Rio de Janeiro realizada pelo Observatório 

do Turismo do Rio de Janeiro da Universidade Federal Fluminense. Com o apoio de 28 

pesquisadores de campo, a coleta de dados aconteceu nos dias 15, 18, 22 e 25 de junho no 

entorno do Maracanã e nos dias 25 e 28 de junho e nos dias 01, 09 e 12 de julho no evento da 

FIFA Fan Fest em Copacabana. Foram realizadas 2.222 abordagens, totalizando 1.874 

questionários válidos aplicados a turistas nacionais e internacionais. Dentre os principais 

resultados podemos apontar que 69% do público foi internacional, 84,6% homens, 57% 

solteiros e 65,9% possuem ensino superior completo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Copa do Mundo FIFA 2014; Megaevento Esportivo; Survey; 

Observatório do Turismo do Rio de Janeiro FTH/UFF. 

 

  

ABSTRACT: This work aims to present the results of the research of the tourist profile of the 

2014 FIFA World Cup Rio de Janeiro held by Tourism Observatory of Rio de Janeiro from 

Faculty of Tourism and Hospitality of the Fluminense Federal University. With the support of 

28 field researchers the data collection happened on days 15th, 18th, 22nd and 25th june around 

the Maracana Stadium and 25th and 28th June and 1st, 09th and 12th July at the FIFA Fan Fest 

event in Copacabana. 2222 approaches were carried out, totaling 1874 valid questionnaires 

applied to national and international tourists. Among the main results can point out that 69% of 

the public was international tourist, 84.6% men, 57% was singles and 65.9% have complete 

higher education. 

  

KEYWORDS: FIFA World Cup 2014; Sports Mega-Event; Survey; Tourism Observatory of 

Rio de Janeiro FTH/UFF. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, os megaeventos são considerados uma das manifestações mais frequentes 

e grandiosas do mundo. Envolve diversos agentes, sendo eles milhares de voluntários, 

espectadores e residentes, de forma a interferir no cotidiano das atividades locais, tanto 

econômica, social e ambiental.   

                                                           
1Bacharel em Turismo pela Universidade Federal Fluminense e supervisora de pesquisa do Observatório de 

Turismo da FTH/UFF; julianacarneiro@id.uff.br. 
2Bacharel em Turismo pela Universidade Federal Fluminense; anaxavier@id.uff.br. 
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O Brasil entrou nesta dinâmica de realização de megaeventos com a realização da Copa 

das Confederações FIFA 2013, Jornada Mundial da Juventude 2013, Copa do Mundo FIFA 

2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos neste ano de 2016.  

Dentro deste contexto, o objetivo deste presente artigo é apresentar os principais 

resultados da pesquisa do perfil do turista da Copa do Mundo FIFA 2014 da cidade do Rio de 

Janeiro. Anterior a exposição e análise desses resultados se aborda algumas considerações sobre 

megaeventos esportivos, tomando por referência alguns conceitos e debates sobre o tema. 

Deste modo este texto está dividido em duas partes. Na primeira, apresenta-se o 

referencial teórico, composto da contextualização dos megaeventos em geral e o espaço urbano 

(SANTOVITO, 2006; OLIVEIRA, 2011). Posteriormente, expõem-se conceitos sobre 

megaeventos esportivos e sobre a Copa do Mundo FIFA 2014, sediada no Brasil, com foco na 

cidade do Rio de Janeiro (ISHY, 1998; ROCHE, 2000).   

Na terceira parte é apresentada a metodologia utilizada para realizar a pesquisa do Perfil 

do Turista da Copa do Mundo FIFA 2014, assim como seus principais resultados. Por fim, as 

considerações finais com as principais conclusões sobre o tema e propostas para pesquisas 

futuras. 

 

1. MEGAEVENTOS E AS CIDADES 

Com o esgotamento do modelo de produção fordista-keynesiano (pautado no aumento 

da produtividade), aproximadamente no último quarto do século XX, o foco do 

desenvolvimento se voltou para as cidades. O espaço urbano foi valorizado e especularizado. 

As cidades começaram a direcionar seus esforços para atrair investidores, entendendo que o 

mercado de cidades, assim como o de produtos, depende da escolha dos consumidores 

(OLIVEIRA, 2011). 

A captação de qualquer tipo de evento que tenha grande visibilidade é vista como 

fundamental para a promoção da cidade, como os megaventos. Entende-se por megaeventos os 

eventos culturais (incluindo comerciais e esportivos) que acontecem em grande escala e que 

possuem apelo popular de massa e importância internacional (ROCHE, 2000). 

Aos moldes do planejamento estratégico, os megaeventos seriam apenas uma parte 

desse jogo. O planejamento estratégico foi visto como um novo paradigma de planejamento 

urbano, estabelecendo que o crescimento econômico das cidades somente poderia ser alcançado 

através de uma inserção vantajosa na economia globalizada, devendo-se explorar racionalmente 

as vocações e vantagens comparativas da cidade (OLIVEIRA, 2011). 
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Nesse caso, o espaço urbano toma forma através de representações e imagens 

transmitidas, o que explica a importância que vem adquirindo o city marketing como 

instrumento das políticas urbanas. O city marketing nada mais é que um mecanismo 

institucional de promoção e venda da cidade, considerado benéfico para os governos 

municipais, em teoria, pois ao promover a imagem da cidade e seus recursos o desenvolvimento 

seria estimulado (SANCHEZ, 2001). 

Segundo Oliveira (2011), ao comparar a “estratégia megaeventos” e a “estratégia 

grandes projetos urbanos” pode-se afirmar que ambas possuem diversos elementos em comum, 

como: 

1) a atração de investimentos; 2) a alavancagem do turismo; 3) as ações urbanas 

pontuais, e 4) o acionamento de parcerias público-privadas. Vale dizer que há também 

diferenças, como é o caso do poder exercido por empresas e instituições estrangeiras 

(COI, FIFA, grupos de mídia etc.) na definição dos projetos arquitetônicos e 

urbanísticos. (p. 260)  

 

Concordando com o autor, o estímulo do turismo também é objetivo dessas estratégias. 

Visto isso, o lugar do turismo no estudo dos megaeventos é de suma importância para entender 

de que forma ocorre a apropriação de um “megaevento” na cidade e de que forma a comunidade 

local se favorecerá com esse acontecimento. Esses estudos devem abranger todos os agentes 

sociais envolvidos, entendendo o seu lugar e suas percepções, e devem ocorrer em todos os 

estágios do processo de um megaevento, tanto na etapa de captação, planejamento, execução e 

no pós-evento.  

O turismo pode ser um dos efeitos de um megaevento para a cidade, pois o visitante ao 

participar de evento reconhece a oportunidade de praticar turismo nesse destino. Eventos bem 

organizados proporcionam aos participantes uma programação turística opcional, pré e pós-

evento. Por outro lado, deve-se levar em consideração que o atrativo turístico de uma localidade 

também é fator relevante no número de participantes de um evento. Além desses dois pontos 

levantados, o evento em si estimula o turismo fora do período que ocorre o megavento, criando 

um fluxo de retorno ou a chegada de novos turistas, motivados pela propagação da imagem 

positiva do local. (SANTOVITO, 2006). 

  

1.1 MEGAEVENTOS ESPORTIVOS 

Os eventos esportivos podem ser definidos como “acontecimentos festivos que 

envolvam exibições de uma modalidade desportiva ou de um conjunto delas” (p. 48). Getz 

(1993) considera os eventos esportivos, como a maior categoria dos chamados eventos 
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especiais, os que não fazem parte da programação normal de atividades de uma cidade, região 

ou país. Geralmente ocorrem com pouca frequência ou apenas uma vez (apud ISHY, 1998). 

Reflete-se então, sobre o que definiria um evento esportivo por “mega”. Alguns autores 

os caracterizam como tais, pelo fato de serem 'descontínuos', fora do comum, serem de âmbito 

internacional e grande na composição, além de serem eventos que tem a capacidade de 

transmitir mensagens para bilhões de pessoas através de televisão e estimula outros tipos de 

desenvolvimentos na área das telecomunicações. Os 'megas' têm atraído cada vez mais 

audiências e composições internacionais. Nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 foi estimado 

que a audiência da televisão foi de 3.9 bilhões de pessoas. A Copa do Mundo FIFA de 2002, 

Japão e Coréia do Sul, forneceu 41.000 horas de programação em 213 países o que gerou 28,8 

bilhões de pessoas assistindo (ROBERTS, 2004 apud HORNE; MANZENREITER, 2006). 

 Dentre os megaeventos de temática esportiva, os Jogos Olímpicos de Verão e a Copa 

do Mundo de Futebol são os de maior popularidade e os mais disputados entre países. Além 

dos benefícios econômicos, como o aumento do fluxo de entrada de investimentos estrangeiros, 

a conquista do direito de sediar uma dessas duas competições pode se transformar numa 

oportunidade única de projetar a cidade ou o país internacionalmente (ISHY, 1998). 

As grandes competições esportivas da atualidade constituem indiscutivelmente um 

fenômeno mundial e acabaram se tornando mais um produto da globalização. Esses eventos 

estimulam o descolamento de pessoas aos destinos-sede e com o avanço da tecnologia centenas 

de milhões de indivíduos compartilham as imagens e signos desta poderosa e 

crescente indústria do entretenimento (JESUS, 1999). 

 

 1.2 COPA DO MUNDO FIFA 2014 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

No dia 20 de Outubro de 2007 o Brasil foi eleito sede da vigésima edição da Copa do 

Mundo FIFA que ocorreu no ano de 2014. Em maio de 2009, houve a ratificação das doze 

cidades sedes: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto 

Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. No dia 02 de Outubro de 2009, a cidade 

do Rio de Janeiro também foi escolhida para sediar as Olimpíadas em 2016. Vale ressaltar que 

o Rio de Janeiro, que tinha sediado recentemente os Jogos Pan-americanos em 2007, passa por 

uma década que o autor chama de a “era dos megaeventos esportivos”. Década em que 

intervenções urbanas, sociais e de políticas públicas eram esperadas para a realização de todos 

os jogos e que colocou e coloca a cidade numa posição de visibilidade na mídia em relação a 

realização de megaeventos no local (MIAGUSKO, 2012). 
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Sendo a Copa do Mundo, o segundo maior evento esportivo, somente atrás dos Jogos 

Olímpicos e o Rio de Janeiro como sede dos dois eventos, era necessário uma série de 

investimentos para preparar a cidade para atender os requisitos das entidades organizadoras e 

atrair investimentos com a visibilidade internacional. No que diz respeito a Copa do Mundo na 

cidade do Rio de Janeiro, eram esperados investimentos em 7 setores da cidade para a realização 

dos jogos. São eles: portos, aeroportos, desenvolvimento turístico, estádios, mobilidade urbana, 

segurança pública e telecomunicações definidos através da Matriz de Responsabilidades dos 

municípios-sede dos jogos. Estimou-se que o evento iria agregar em 183 bilhões de reais ao 

PIB e 33 bilhões em projetos nos 7 setores, além de uma movimentação de 3,7 milhões de 

turistas nacionais e internacionais e aumento de 700 mil empregos permanentes e temporários. 

O Rio de Janeiro teve um gasto total de 3 bilhões de reais em 6 dos 7 setores de investimentos. 

O único setor que não houve investimento foi o de telecomunicações, pois, a cidade já atendia 

aos parâmetros estabelecidos pelo evento. Os gastos com aeroportos, não tinham investimentos 

do governo municipal visto que estavam sob responsabilidade da Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO). Os gastos com desenvolvimento turístico, estádios, 

mobilidade urbana, portos e segurança pública, ficaram sob a responsabilidade do município e 

do estado que ainda não pagaram todo o valor que foi executado durante o evento (SANTOS, 

2015).  

Segundo Santos (2015), os gastos com mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro 

foram os maiores dentre as outras cidades-sede, atingindo mais de R$ 1,700 bilhões. Nesse 

sentido, Neves (2014) ressalta que o transporte, como instrumento de mobilidade, é um aspecto 

de essencial importância e por isso grande parte dos investimentos em infraestrutura é destinada 

a este setor, sobretudo em cidades sedes de países subdesenvolvidos, como no caso do Brasil. 

A agenda do Rio de Janeiro na Copa do Mundo contava com 7 partidas, incluindo a 

final do campeonato que aconteceriam no Estádio Jornalista Mário Filho, conhecido como 

Maracanã. Foram feitas melhorias na iluminação, nos acessos, em tecnologia, no gramado e na 

cobertura. Além das partidas, o FIFA Fan Fest (estrutura montada na Praia de Copacabana que 

possuía telões com a transmissão dos jogos do evento) na praia de Copacabana que recebeu 

mais de 800 mil pessoas no interior da arena durante os jogos (PORTAL DA COPA, 2014). 

No entanto, os legados do evento para a cidade devem ser avaliados não somente na 

dimensão dos esportes, mas sim, nas temáticas da inclusão social, sustentabilidade, turismo, 

infraestrutura para a cidade, entre outras temáticas, que ficam depois do termino do evento. No 

entanto, os profissionais de educação física consideram que os megaeventos esportivos na 
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cidade do Rio de Janeiro terão pouca influência em sua valorização profissional e mais de 50% 

desses profissionais não acredita que haverá melhora nas condições de vida da população depois 

dos megaeventos, mesmo depois de todas as políticas públicas voltadas ao esporte devido a 

realização dos jogos (SANTOS, 2015). 

Em relação ao turismo, segundo o Portal da Copa (2014) os jogos elevaram o número 

de visitantes do Bondinho do Pão de Açúcar, que normalmente recebe 3 mil visitantes/dia, para 

8 mil visitantes/dia e o Cristo Redentor com a média de 5 mil visitantes/dia. Já os hotéis tiveram 

mais de 93% de ocupação durante todo o período dos jogos. E segundo apuração realizada pelo 

Observatório do Turismo FTH/UFF mais de 475 mil turistas chegaram à cidade. 

 

2. PESQUISA SOBRE O PERFIL DO TURISTA DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

A pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo do Rio de Janeiro da Faculdade de 

Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense (UFF)3 teve como objetivo traçar o 

perfil do turista e o impacto econômico dos turistas que visitaram a cidade do Rio de Janeiro 

durante a Copa do Mundo FIFA 2014, além de buscar conhecer a percepção do turista em 

relação à cidade. No entanto, este presente trabalho se focará na apresentação da síntese dos 

resultados sobre o perfil desse visitante. 

Cabe ressaltar, que Observatório do Turismo do Estado do Rio de Janeiro da FTH/UFF 

é um núcleo de estudos e pesquisas da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade 

Federal Fluminense. O principal foco de estudo do Observatório do Turismo da UFF é o 

monitoramento do turismo do Rio de Janeiro, gerando estudos e metodologias que sejam 

relevantes e amplamente aplicáveis tanto em nível nacional quanto internacional. Sua atuação 

se configura através da produção e divulgação regular de informações e indicadores estatísticos 

do turismo, além da avaliação dos impactos econômicos dos grandes eventos. 

 

2.1 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

No caso desta pesquisa que buscou traçar o perfil do turista da cidade do Rio de Janeiro 

durante a Copa do Mundo de 2014, pode-se ressaltar que os objetivos específicos delineados 

foram: identificar as características socioeconômicas do turista da Copa do Mundo FIFA 2014; 

identificar os fatores motivacionais da visita; caracterizar as visitas: tempo médio, frequência, 

                                                           
3 Disponível em: <http://www.observatoriodoturismo.uff.br/> Acesso em 01 de março 2016. 
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tipo de atividades; e coletar a opinião dos visitantes sobre alguns aspectos pertinentes a 

atividade turística da Cidade do Rio de Janeiro. 

A aplicação dos questionários aconteceu no período da Copa do Mundo FIFA 2014, que 

ocorreu entre os dias 12 de junho e 13 de julho de 2014, com o uso de tablets através da 

plataforma Droid Survey4. A coleta de dados aconteceu nos dias 15, 18, 22 e 25 de junho e dia 

04 de julho de 2014 no entorno do Maracanã, e nos dias 24 e 28 de junho e 01, 09 e 12 de julho 

no evento da FIFA Fan Fest de Copacabana. Foram realizadas 2.222 abordagens, totalizando 

1.874 questionários válidos aplicados a turistas nacionais e internacionais. Como, para um nível 

de confiança de 95% e um erro amostral de 2,3%, seriam necessários 1809 questionários 

válidos, a amostra obtida forneceu segurança estatística para se expandir os dados para o total 

estimado para os 475.000 turistas que visitaram a cidade durante o evento.  

Cabe ressaltar que foram utilizadas duas perguntas filtro no questionário. A primeira 

averiguou se o respondente residia na Região Metropolitana5 do Rio de Janeiro com o objetivo 

de excluir residentes. Caso o respondente não fosse morador, o fluxo do questionário seguia 

para a próxima pergunta, em que era indagado qual o total de dias que o respondente pretendia 

ficar na cidade do Rio de Janeiro. Sendo assim, se esse visitante respondesse menos de um dia 

não era dada sequência a entrevista, pois esse visitante era um excursionista. Se o respondente 

afirmasse que ficou mais de um dia, ou seja, pernoitou na cidade, o questionário tinha 

continuidade. Caracterizando assim, os questionários válidos, como dito anteriormente. Os 

conceitos de turista e excursionista que pautaram a escolha da amostra foram da Organização 

Mundial do Turismo (2013) no Relatório para Finais Metodológicos, em que afirma que o 

turista é o visitante que pernoita em um destino, ficando mais de 24 horas, e o excursionista é 

visitante de um dia, sem pernoite. 

No geral, o questionário contemplou quatro aspectos importantes relativos aos turistas. 

O primeiro aspecto foi referente às informações sociodemográficas, tais como gênero, faixa 

etária, escolaridade e renda média familiar. Na segunda parte do questionário foram averiguadas 

informações sobre sua viagem na cidade, como motivação, meio de hospedagem utilizado e 

estadia. Na terceira parte foram levantadas questões relativas às informações econômicas dos 

                                                           
4 Disponível em: <https://www.harvestyourdata.com/> Acesso em 3 de março 2016. 

5 Cidades que compõe a Região Metropolitana do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de 

Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, 

Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá, Itaguaí, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu. 

Disponível em: <http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/RMRJ2013.pdf>;  Acesso em 04  mar. 2016. 

http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/RMRJ2013.pdf
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turistas, como o volume de gastos e suas categorias. E por fim, na quarta parte apuraram-se 

percepções gerais dos turistas em relação à cidade do Rio de Janeiro. 

Participaram do levantamento de campo os bolsistas de iniciação científica do 

Observatório do Turismo do Rio de Janeiro FTH/UFF, além de alunos do Curso de Turismo e 

alunos do Curso de Tecnólogo em Hotelaria do Departamento de Turismo da Faculdade de 

Turismo e Hotelaria da UFF. A equipe do Observatório do Turismo do Rio de Janeiro foi a 

campo contando com a colaboração de 28 pesquisadores, 2 supervisores de pesquisa e com a 

coordenação dos Professores Osiris Marques, Professor João Evangelista e Professor Marcello 

Tomé.  

Todos os alunos que participaram da pesquisa de campo receberam treinamentos, a fim 

de serem instruídos sobre postura e ética na aplicação dos questionários. Como afirmado por 

Costa et al, (2014, p. 6) “um bom treinamento para os pesquisadores de campo deve servir de 

base para fixar em todos os pesquisadores os pressupostos que eles precisam para a pesquisa, 

inclusive, valores éticos.”  

 

 2.2 PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA  

Tendo em vista a grande quantidade de variáveis observadas na pesquisa, conforme 

exposto nas páginas anteriores, optou-se por apresentar nessa seção uma síntese das variáveis 

consideradas mais relevantes. 

 De acordo com a amostra coletada, a proporção de homens e mulheres confirmou as 

expectativas, com a maioria de homens (77,9%). Ao cruzar essa variável com os turistas 

nacionais e estrangeiros, observa-se que essa proporção aumenta com os turistas provenientes 

de outros países, sendo 84,6% sendo homens. A faixa etária predominante total foi de 30 - 34 

anos (22,5%), sendo a média de idade total dos turistas de aproximadamente de 30 anos de 

idade. A maioria dos entrevistados declarou-se ser solteiro (57%) e possuir ensino superior 

completo (65,9%). 

  A partir do questionamento da nacionalidade dos entrevistados, os turistas que se 

destinaram à cidade do Rio de Janeiro no período da Copa do Mundo 2014 eram 

majoritariamente, internacionais, representando 69%, e 31% eram brasileiros, como 

representado no gráfico 1. Dentre os estrangeiros, a Argentina representou uma importante 

fatia, com 25,5% do total. Em seguida, Chile (12,8%), Colômbia (9,1%) e Estados Unidos 

(7,4%). Sobre os turistas nacionais, os estados de procedência foram São Paulo (41,4%), Minas 

Gerais (11,7%), seguidos de Espírito Santo (5,9%), Santa Catarina (5,7%) e Paraná (5,2%). 
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Gráfico1: Nacionalidade 

Fonte: Elaboração própria dos autores via Observatório do Turismo FTH/UFF. 

 

Esse resultado reforça a afirmação de Neves (2014), de que megaeventos esportivos 

populares têm a capacidade de atrair turistas do mundo inteiro para as cidades sedes. No geral, 

o perfil dos turistas é determinado pela sua proximidade geográfica - visto o alto número de 

argentinos e chilenos que visitarem a cidade do Rio de Janeiro, e turistas advindos dos estados 

próximos, como São Paulo e Minas Gerais. Além disso, essa autora afirma que essa atração se 

faz pela identificação cultural com o esporte. Com isso, novamente pode-se confirmar pela 

vinda dos turistas da América Latina, continente que, em sua maioria, o futebol é visto como 

esporte mais popular. 

A permanência média de todos os turistas que vieram ao Rio de Janeiro no período da 

Copa do Mundo 2014 foi de 9 dias. Sendo que grande parte dos turistas nacionais ficou entre 1 

e 3 dias (49,9%) e 42,8% dos turistas estrangeiros ficaram mais de 7 dias na cidade, como 

mostra a tabela 2.  

 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NACIONAL ESTRANGEIRO TOTAL 

Menos de 1 dia 0,0% 9,7% 6,9% 

De um dia para o outro  13,4% 2,0% 5,3% 

De 2 a 4 dias 46,2% 18,1% 26,2% 

De 5 a 7 dias 14,5% 27,5% 23,8% 

De 8 a 10 dias 4,8% 14,9% 12,0% 

De 11 a 15 dias 7,0% 14,6% 12,5% 

De 16 a 20 dias 2,2% 4,1% 3,6% 
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De 21 a 30 dias 6,0% 6,0% 6,0% 

Mais de 30 dias 5,6% 2,9% 3,7% 

Tabela 1: Tempo de permanência 

Fonte: Elaboração própria dos autores via Observatório do Turismo FTH/UFF. 

  

Segundo Marques (2011) a análise das motivações, identificação e percepção das 

emoções, atributos e associações que o consumidor constrói e possui de um destino se faz 

importante para verificar a capacidade de atrair um visitante por mais ou menos tempo. Visto 

isso, confirma a relevância desta pesquisa de demanda por captar as percepções dos turistas a 

respeito do destino no intuito de aumentar a permanência destes na cidade. 

Nesse sentido, a respeito de algumas características da viagem, é relevante destacar que 

48,1% dos turistas estavam viajando com amigos. No entanto, ao observar o público 

internacional esse valor sobe para 57,4%. Já dentre os turistas nacionais somente 27,6% 

afirmaram estar viajando em companhia de amigos. Porém, ao analisar a porcentagem que 

afirmou estar viajando com família para esse público nacional subiu para 36,9%. 

Em relação ao meio de hospedagem, a maioria dos turistas nacionais ficou em casa de 

amigos ou parentes (51,9%), e 23,9% se hospedou em hotel. Já sobre os turistas estrangeiros, 

41,8% se hospedaram em hotel, e 28,4% preferiram alugar uma casa ou apartamento, conforme 

apresentado na tabela 2. É provável que a grande quantidade de turistas brasileiros que escolheu 

ficar em casa de amigos foi motivada pelo aumento discrepante do valor das diárias nos meios 

de hospedagem na cidade6.  

 

MEIOS DE 

HOSPEDAGEM 
BRASILEIROS ESTRANGEIROS TOTAL 

Hotel/Lodge/Guest House 23,9% 41,8% 36,2% 

Casa de amigos/Parentes 51,9% 11,3% 23,9% 

Apartamento/Casa alugada 13,4% 28,4% 23,8% 

Albergue/Hostel 8,6% 12,0% 11,0% 

Camping 0% 1,5% 1,0% 

Carro/Motorhome 0% 0,7% 0,5% 

Bed & Breakfast 0% 0,6% 0,4% 

Outros 2,2% 3,6% 3,2% 

Tabela 2: Meio de hospedagem 

                                                           
6 Disponível em: < http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/06/diaria-em-hotel-aumenta-ate-300-para-

copa-do-mundo-diz-embratur.html> Acesso em 04 de março 2016. 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/06/diaria-em-hotel-aumenta-ate-300-para-copa-do-mundo-diz-embratur.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/06/diaria-em-hotel-aumenta-ate-300-para-copa-do-mundo-diz-embratur.html
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Fonte: Elaboração própria dos autores via Observatório do Turismo FTH/UFF. 

 

No que diz respeito a variável motivação, cabe ressaltar que 80,3% dos entrevistados 

apontaram como principal motivo da viagem a Copa do Mundo FIFA 2014. Ao separar esse 

resultado entre turistas nacionais e estrangeiros, observou-se pouca diferença. Dentre os turistas 

nacionais, 70,5% afirmou que visitou o Rio de Janeiro pelo megaevento e 13,8% afirmou estar 

na cidade para conhecer para lazer. Já os 84,7% dos turistas estrangeiros afirmou estar na cidade 

para a Copa do Mundo.  

No entanto, 65,6% dos entrevistados no geral afirmaram que assistiriam algum jogo no 

Maracanã, dentre esse público a maioria só assistiu um jogo apenas, 74,1%.  

 Esses resultados demonstram que as pessoas são motivadas a visitar um destino que 

esteja recebendo um megaevento, como a Copa do Mundo, mas não necessariamente irá 

participar das atividades e entretenimento oficiais. A partir de alguns relatos do campo, muitas 

pessoas que não tinham ingresso para os jogos estavam ainda a procura de algum e outras 

pessoas estavam na cidade para participar da agitação que a cidade vivenciou.     

Um pouco mais da metade (53%) dos turistas disseram estar visitando a cidade do Rio 

de Janeiro pela primeira vez, no entanto, ao separar esse número entre turistas nacionais e 

estrangeiros observa-se uma imensa diferença. Como era esperado, o número de turistas 

estrangeiros que estava no Rio de Janeiro a primeira vez foi muito maior, com 71,8%, do que 

os turistas nacionais, que representaram somente 11,2%, como ilustrado na tabela 3.  

NÚMERO DE VISITAS NACIONAL ESTRANGEIRO TOTAL 

1 11,2% 71,8% 53,0% 

2 14,2% 15,5% 15,1% 

3 8,6% 5,8% 6,7% 

4 7,1% 2,5% 3,9% 

5 7,1% 1,1% 2,9% 

6 4,1% 1,0% 2,0% 

7 2,2% 0,2% 0,8% 

8 1,9% 0,1% 0,7% 

9 0,4% 0,2% 0,3% 

10 11,6% 0,3% 3,8% 

11 24,6% 0,9% 8,3% 

12 vezes ou + 7,2% 0,6% 2,5% 

Tabela 3: Número de visitas à Cidade do Rio de Janeiro 
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Fonte: Elaboração própria dos autores via Observatório do Turismo FTH/UFF. 

 

Ao apurar se esses turistas visitaram ou ainda iriam visitar outra cidade do Estado do 

Rio de Janeiro, a cidade de Armação de Búzios apresentou a maior porcentagem, com 45,8%, 

conforme apresentado no gráfico 2. Esse valor pode se explicar pelo fato da grande quantidade 

de argentinos que visitaram a cidade do Rio de Janeiro nesse período, tendo em vista que o 

público que visita essa cidade da Região Turística da Costa do Sol é em sua maioria proveniente 

da Argentina.  

 

Gráfico 2: Cidades visitadas no estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Elaboração própria dos autores, via Observatório do Turismo FTH/UFF. 

OBS: Pergunta com possibilidade de resposta múltipla. 

 

Logo em seguida, Angra dos Reis teve 22,8% e Niterói 20,6%. A expectativa da 

quantidade de pessoas que visitou Niterói nesse período foi abaixo que o esperado, tendo em 

vista a proximidade com a região central do Rio de Janeiro e seus atrativos.  

Essa variável se mostra importante para fins de políticas públicas de âmbito regional, 

para a captação dos turistas que visitam a cidade do Rio de Janeiro, visto que esse destino é em 

pólo que catalisa um grande número de visitantes. 

Na pergunta sobre intenção de retorno, a expectativa foi confirmada, pois mais de 96% 

dos entrevistados manifestou o interesse em retornar ao Rio de Janeiro. Esse resultado reforça 

o que a autora Santovito (2006) afirma ser um dos efeitos de um megavento: o movimento de 

retorno do turista à cidade. 

Sobre as avaliações, perguntou-se acerca de algumas categorias da cidade. A nota geral 

dada pelos turistas à cidade Rio de Janeiro foi de 9,9. No quesito “Hospitalidade” - a maior nota 
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- e 6,7 no quesito “Preços em geral” - a menor nota. As notas foram mensuradas pela escala, 

onde 1 era péssimo e 10 excelente. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os megaeventos possuem a característica de movimentar grande parte da cadeia 

produtiva de uma localidade, visto que para sediar um determinado evento o destino deve estar 

preparado para suportar a população flutuante e recebê-la com qualidade.  Para isso se faz 

necessário um planejamento estratégico da cidade que irá sediar o megaevento, a fim de 

desenvolver políticas públicas condizentes com a realidade. Esse planejamento estratégico 

também é composto de pesquisas e estudos para tentar entender as características dessas turistas 

que virão. Visto isso, pesquisas realizadas em eventos testes ou eventos similares podem ser 

base para tal diagnóstico, como a Copa das Confederações podem ser base para a Copa do 

Mundo, ou os Jogos Pan Americanos podem ajudar a entender as dinâmicas dos Jogos 

Olímpicos. Nesse sentido, deve-se entender também essa presente pesquisa como uma 

alavancagem para conhecer o perfil dos turistas de megaeventos e também o turista que vai a 

cidade do Rio de Janeiro. 

Dentre os resultados tidos como relevantes para esses fins de políticas públicas, destaca-

se que a origem de turistas de países próximos representou uma importante fatia na amostra. 

Países como Argentina (25,5%), Chile (12,8%) e Colômbia (9,1%). Assim como, a origem dos 

turistas nacionais, que em sua grande maioria foi originária da Região Sudeste, 

aproximadamente 60% do total. 

A cidade também deve estar preparada para receber esse turista que vai ao destino, mas 

não fica restrito em participar somente das atividades do mesmo, visto que a permanência média 

foi de 9 dias e esses turistas, em sua maioria (74%), só assistiu um jogo da Copa do Mundo. 

Sendo assim, pode-se pressupor que ele só participou um dia das atividades oficiais, o que deixa 

seu tempo livre os outros dias para usufruir da cidade e conhecer cidades próximas.    

 Dentre as limitações encontradas, pode-se ressaltar a dificuldade da captação de 

recursos para a realização da pesquisa e a dificuldade do acesso ao Maracanã, nos primeiros 

dias de pesquisa, pois havia um cordão de isolamento nos dias de jogos, e somente pessoas 

autorizadas e com ingresso poderiam passar.   

 Como sugestões para futuras pesquisas, entende-se que é necessária a realização de 

pesquisas no pré e pós megaeventos com a população local, para entender quais eram suas 

expectativas e quais foram suas percepções do pós evento, assim como suas opiniões.  
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 Por fim, entender a demanda turística serve para pautar ações no sentido da 

sensibilização do uso do espaço turístico nas cidades. Deste modo, são orientadas às estratégias 

para esse visitante no intuito de melhor recebê-lo em conjunto com o fortalecimento da 

comunidade local somado ao uso sustentável de todo o espaço.  
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CENÁRIOS LUSO-BRASILEIROS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CIDADE 

CRIATIVA 

Krishna Naira de Sousa Azevedo1 

  

RESUMO: Este artigo aborda as iniciativas de fomento do Estado para estratégias de 

desenvolvimento urbano no Brasil e Portugal, usando cultura como pilar. Sabe-se que ambos 

os países possuem um enorme potencial que, entretanto, vem sendo abordado vagarosamente 

de uns anos para cá, seja no discurso dos governantes e/ou mercado, seja no discurso acadêmico. 

Assim, esta análise versa sobre como se dá o cenário luso-brasileiro das políticas públicas para 

Cidades Criativas, mostrando também as relações entre as duas nações.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Brasil, Portugal, Cidade Criativa, Política Pública. 

 

ABSTRACT: This article discusses the state of development initiatives for urban development 

strategies in Brazil and Portugal, using culture as a pillar. It is known that both countries have 

an enormous potential, however, it has been approached slowly for some years now, either in 

the discourse of governments and/or market, either in academic discourse. Thus, this analysis 

is about how is the Luso-Brazilian scenario of public policies for creative cities, also showing 

the relationship between the two nations. 

 

KEYWORDS: Brazil, Portugal, creative city, public policy 

 

INTRODUÇÃO 

Neste estudo descreve-se como Brasil e Portugal fomentam suas cidades para se afirmarem 

como Cidades Criativas. Para ilustrar será exposta uma breve retrospecção de acontecimentos, 

que foram julgados como tentativas de promover tanto Portugal quanto o Brasil, como países 

detentores deste conceito. Seguidamente, faz-se com uma análise comparativa entre ambos os 

lugares.   

Deste modo o objetivo deste artigo é mostrar as relações entre os dois países e ponderar o 

nível de importância que as duas nações dão ao desenvolvimento urbano, usando cultura como 

pilar. Deste modo, este trabalho justifica-se em ampliar as discussões acerca da temática Cidade 

Criativa, mais especificamente o caso luso-brasileiro – dois locais historicamente ligados e com 

dinâmicas políticas, por vezes similares. 

Todavia, cabe ressaltar que não se entrou na retórica do conceito de Cidades Criativas. No 

entanto, a título de didática, para situar o leitor, compreende-se Economia Criativa como a 

                                                           
1 Mestranda em Planeamento Regional e Urbano, pela Universidade de Aveiro. krishna.naira@ua.pt   

mailto:krishna.naira@ua.pt


    
 

342 
 

atividade que gera divisa através da Indústria Criativa.2 Já a Cidade Criativa é aquela que 

fomenta essas atividades. Para reiterar essa afirmação, o relatório de economia criativa da 

Unctad de 2010, descreve da seguinte forma: 

a cidade criativa possui um complexo urbano em que os vários tipos de 

atividades culturais constituem um componente integral do funcionamento 

econômico e social da cidade. Tais cidades tendem a ser construídas sobre 

uma sólida infraestrutura social e cultural, a ter concentrações de emprego 

criativo relativamente altas e a ser atrativas ao investimento estrangeiro devido 

às suas facilidades culturais bem estabelecidas (pg.12, grifo nosso) 

 

Neste raciocínio, cabe destacar as recentes relações políticas entre os dois países, caso 

específico do Porto e Rio de Janeiro, onde em Abril de 2014 o então presidente da câmara do 

Porto, Rui Moreira, estabeleceu acordos de cooperação em áreas como a sustentabilidade e 

mobilidade com a prefeitura do Rio de Janeiro, presidida pelo prefeito Eduardo Paes. Para esta 

análise o mais importante deste encontro é que foram estudadas formas de parceria na área do 

turismo e promoção internacional da marca Porto. 3  

Sendo assim, no intuito de aclarar a importância de encontros deste viés e também de 

políticas voltadas para o fomento de cultura, Florida (2011) explica que o enfoque da Cidade 

Criativa está diretamente ligado à importância de promover políticas ligadas à cultura local e 

inovações urbanas, visando à atração e fixação de talentos, bem como a capacidade de 

desenvolver investigação e produtos tecnológicos, apoiando-se numa sociedade que valorize a 

diversidade sociocultural.  

Outro indício da atração entre os países do estudo é que segundo dados da Câmara do Porto, 

o Brasil é o terceiro país de origem de turistas nesta cidade. Além disto, o estudo do Gabinete 

de Estratégia, Planejamento e Avaliação Culturais da Secretaria de Estado da Cultura de 

Portugal (GEPAC) de 2013, revelou que o Brasil é um dos principais destinos para onde 

                                                           
2. Entende-se que a Indústria Criativa está dívida nas seguintes atividades: Arquitetura, Artes Cênicas, Arte Digital, 

Arte Popular, Artesanato, Cinema, Design, Literatura, Gastronomia, Moda, Música, Novas Mídias, Propaganda, 

Rádio e televisão, Software e games e por fim, Turismo Cultural.  Department for Culture, Media & Sport (DCMS) 

- Departamento de Cultura, Mídia e Esportes (DCMS, 1998)  

 

3. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=oJPdPCBwB-

Q&list=UUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ&feature=share > Acessado em 04/03/2016.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJPdPCBwB-Q&list=UUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=oJPdPCBwB-Q&list=UUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ&feature=share
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Portugal exporta suas culturas criativas. Estes dados ajudam a reafirmar as relações luso-

brasileiras e a plausível análise comparativa. 

BRASIL E O FOMENTO AS CIDADES CRIATIVAS 

O Brasil passa por um momento de exposição mundial, por conta de dois grandes 

eventos – a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Este fato indissociavelmente 

influi em múltiplos setores da economia, políticas públicas e obviamente no planejamento 

urbano e turístico das cidades. Mas qual é o efeito destes eventos para uma Cidade Criativa?  

Para responder esta questão, relacionar com o tema proposto desta análise, e perceber a 

proporção de eventos deste porte para uma nação, citar-se-á as políticas públicas voltadas para 

promoção do Brasil enquanto país criativo.  

As políticas ligadas à cultura como pilar de desenvolvimento urbano no Brasil são 

relativamente recentes – o Ministério da Cultura (MinC) foi criado em 1985, a Secretaria de 

Economia Criativa (SEC) foi criado em 2011 e extinta em 2014. Apesar deste fato, os estados 

possuem coordenadorias de Economia Criativa, além de outras entidades privadas de âmbito 

nacional como Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) que 

criaram departamentos de Economia Criativa, o que denota a notoriedade do assunto no país 

recentemente. 

No entanto, a despeito desta notoriedade por parte do poder público e privado "apesar de 

ser reconhecido pela sua diversidade cultural e potencial criativo, o Brasil não figura nas 

pesquisas internacionais entre os 10 primeiros, países em desenvolvimento, produtores e 

exportadores de bens e serviços criativos"(Leitão, 2011, p. 7). Isto se deve a uma série de 

fatores que marcam o contexto econômico e sócio-cultural brasileiro. 

Salienta-se que o comentário evidenciado acima da ex- secretária de Economia Criativa do 

Brasil pode ser apenas uma das explicações do vagaroso cenário de Economia Criativa que 

ainda permeia o país. E embora esta realidade não ter mudado significativamente, em 2014, 

cabe citar casos como a entrada da cidade de Florianópolis e Curitiba na Rede de Cidades 

Criativas da UNESCO.  E em 2015 foi o ano de Belém, Salvador e Santos, o que sem dúvida 

oferece alguma projeção internacional tanto para as cidades, como para o próprio país. 
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Embora haja as recentes iniciativas, o Brasil é um país em desenvolvimento que ainda 

carece de bases estruturais para a promoção plena da cidadania cultural do seu povo: a falta de 

equipamentos públicos de cultura, de formação especializada na área e de articulação política 

nas esferas municipal, estadual e federal, são alguns dos principais impasses.  

Entretanto o que interessa aqui são as ações a nível de todo o território brasileiro e a 

exposição do Brasil enquanto nação de Cidades Criativas. Para isso fez-se uma cronologia de 

acontecimentos que marcam o crescimento do cenário de incentivo à Cidade Criativa. 

 

 

 

Figura 1 – Retrospecção sobre acontecimentos de incentivo a Cidades Criativas no Brasil 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Na perspectiva da história recente, percebe-se que a linha do tempo de acontecimentos 

começa em 2005, ano em que governos de 20 países se reuniram em Salvador (Bahia) para o 

primeiro fórum brasileiro sobre o tema economia criativa, fórum no qual foi reconhecido pela 

primeira vez o cenário de indústria criativa no Brasil. Em 2006 foi criada a gerência de 

economia criativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e, em 

2007, a do SEBRAE, instituições estas fundamentais para o fomento financeiro e de gestão na 

área de indústria criativa no Brasil. Já em 2008 a Firjan lança o primeiro relatório que reconhece 

e publica a importância das indústrias criativas nas cidades brasileiras.  Em 2011, o Ministério 

da Cultura cria sua Secretaria de Economia Criativa sob a gerência de Cláudia Leitão, onde é 

lançado o Plano da Secretaria de Economia Criativa, o qual fornece um panorama, objetivos e 
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perspectivas da Economia criativa no país. Em 2012, são inaugurados em algumas 

universidades federais do país os Observatórios Brasileiros de Economia Criativa (OBECs), 

que se revelaram um grande passo para a produção acadêmica sobre o tema em todo o país. Em 

2013 o Encontro Luso- Brasileiro de Territórios Criativos formalizou trocas de experiências 

entre Brasil e Portugal e fechou os eventos do ano de Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal. 

Em 2014 nasce a primeira pós-graduação em Economia Criativa e Cidades do Brasil, do qual a 

intensão é estimular a reflexão sobre o tema e supostamente ampliar as perspectivas 

pragmáticas sobre o assunto. 

A partir desta breve retrospectiva sobre a chegada do tema nas agendas governamentais 

e acadêmicas, percebe-se que houve uma intensificação da discussão acerca da economia 

criativa a partir de 2005 até a criação de cursos especificamente voltadas para o tema. Percebe-

se que à luz das agendas governamentais (MinC, SEC e BNDES) surge o interesse de 

instituições privadas (SEBRAE) e posteriormente a Academia “compra” a ideia e chega a 

propor cursos e departamentos específicos para o tema. 

O que importa aqui é evidenciar o crescimento notável do tema no Brasil e as implicações 

disto no planejamento das cidades. Apesar de não ter sido posto na linha do tempo o último 

legado deixado pela SEC foi a “Rede Incubadoras Brasil Criativo” que funciona em 13 estados: 

Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. 

Percebe-se que o tema Cidades Criativas no país é uma questão bastante debatida, vide os 

acontecimentos expostos, mas que ainda precisa de “algo mais”. O Brasil de modo geral, 

sempre foi mais um país de potenciais do que prática propriamente dita. No parecer da autora 

deste estudo, descontinuidade talvez seja a palavra definidora da relação entre Estado e cultura 

no Brasil.  

 

PORTUGAL E O FOMENTO AS CIDADES CRIATIVAS 

O embasamento para rotular as cidades portuguesas como criativa é o mesmo do atual 

contexto do século XXI, ou seja, o de um capitalismo global que enxerga cidades decadentes e 

que para atrair recursos “necessita” inverter este quadro e trazer vitalidade e identidade às 

cidades.  
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Nesta linha de pensamento, Portugal é um país que embora esteja em momentos 

conflituosos que assola o mundo inteiro, possui uma localização privilegiada, o que lhe permite 

intercâmbios culturais e troca de experiências com os países que lhe cercam. Posto isto, várias 

cidades européias apostam em cultura, mais especificamente em eventos culturais de prestigio 

e usam estratégias de city marketing para reconstrução de sua marca e renovar-se para superar 

sua suposta obsolescência. 

Portugal não fica de fora deste cenário e Correia (2010) esclarece que existem dois tipos 

de táticas que os poderes locais portugueses utilizam – aposta em projetos culturais de prestígio 

sejam eles de eventos ou equipamentos; e a aposta na “patrimonialização”, “culturalização” e 

“turistificação” do patrimônio histórico e do espaço público para a recuperação dos centros 

históricos, a criação de áreas de lazer e afins. 

 Para complementar, Fortuna (1999) chama esta tendência de “inflexão culturalista das 

políticas locais” e associa este viés como se fosse um terceiro ciclo de governação das cidades 

portuguesas, isto é, depois das prioridades políticas de infraestruturas, os poderes autárquicos 

começam a investir nas políticas culturais.  

Já Silva (2007) acrescenta ao raciocínio e chama o “programa comum de intervenção 

autárquica no Portugal dos anos 2000” como um marco de uma nova identidade e centralidade 

da política e das administrações culturais lusitanas.  No âmbito cultural este programa, segundo 

o autor, é caracterizado por quatro diretrizes: a democratização, o equipamento, a formação de 

públicos e, fomento em eventos distintivos, como por exemplo, as capitais da cultura. 

Um evento que ilustra esta tendência é a Capital Européia da Cultura (CEC), uma vez 

que obedece a vários critérios pré-definidos pela própria comissão européia, além de tratar-se 

de um grande evento cultural de projeção internacional, cujo impacto é essencialmente benéfico 

para as cidades receptoras deste título. 

Deste modo, Santos (1999) faz referência a uma série de grandes eventos de âmbito 

cultural e cunho claramente internacional, que vêm sendo realizados desde há quase três 

décadas e que evidenciam uma pretensão de promover a cultura portuguesa, procurando ao 

mesmo tempo aumentar a notoriedade política e diplomática para o país, em especial no 
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contexto europeu. Esta retrospecção é demonstrada na linha do tempo da figura abaixo. 

 

Figura 2 – Retrospecção de eventos culturais para a promoção lusitana 

Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados de Santos (1999) 

 

O destaque destes eventos cabe nesta análise, pois de acordo com Correia (2010) tais 

eventos apresentam as seguintes tendências em comum: 

1 – A mobilização de formatos padronizados e reconhecidos internacionalmente; 

2- A instrumentalização dos grandes eventos ao serviço de estratégias e de políticas 

culturais, urbanas, de representação política e diplomática e; 

3- A articulação dos ventos e o alinhamento europeu do país e das suas elites (Fortuna 

et al. 2003 in Correia 2010).  

A partir destas exposições, é preciso deixar claro uma questão ligada a este tipo de 

lógica. A primeira é pensar se realmente estes tipos de eventos exaltam a cultura local, visto 

que muitas vezes há uma espécie de importação de modelos, com maior (ou menor) grau de 

adaptação local. E o caso das CECs é particularmente ilustrativo desta questão, uma vez que 

para ser uma CEC faz-se necessário obedecer a uma série de critérios pré-definidos. 4 

Porém, ainda refletindo sobre realidade portuguesa de políticas nacionais para Cidades 

Criativas, cabe pontuar que o Ministério da Cultura foi extinto em 2011 e restaurado apenas em 

2015, e por isso nota-se que estas iniciativas demonstram a força das ações locais entre as 

cidades e a possibilidade da prática de alguns princípios do conceito de Cidade Criativa que 

norteiam este artigo.  

                                                           
4. Aqui não serão abordados estes critérios, e nem a suposta adaptação desses modelos em cada 

localidade, mas o importante é ratificar os questionamentos de “Os grandes eventos realmente 

singularizam os locais, visto que é preciso seguir padrões pré-estabelecidos?” “Quem os grandes eventos 

realmente beneficiam?”, do qual entende-se ser um dos maiores questionamento que todo planejador 

turístico e/ou urbano (deveria) ter. 
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Mas, outra perspectiva que chama atenção ao analisar o tema de Cidades Criativas em 

Portugal é que as cidades portuguesas são essencialmente médias e pequenas. E como isso se 

enquadra na realidade lusitana?  

Para pensar nesta questão, Correia (2010) também considera dois eventos patrocinados 

pelo Ministério da Cultura – a Capital Cultural Nacional (Coimbra 2003 e Faro 2005) que 

apesar do seu enquadramento nacional, entram na lógica dos grandes eventos, pois buscam 

reproduzir as características dos eventos internacionais citados na linha do tempo da figura 2. 

Além de apontarem que os princípios da criatividade que começaram a emergir em Portugal, 

ainda que com pouca expressão, serviram também de mote para o desenvolvimento e 

revitalização de algumas áreas desusadas das cidades.  

Mais uma vertente para estudo do tema em Portugal é a analisar os números do setor 

cultural e criativo. Assim, o estudo da Augusto Mateus (2010) demostra a nível regional 

(NUTS5 II) onde a dispersão de estabelecimentos deste setor pelo território português está 

exposto na tabela 1 abaixo. 

Tabela 1- Distribuição dos empreendimentos do Setor Cultural e Criativo 

 

Fonte: Cruz (2012) com base nos dados da Augusto e Mateus (2010) 

Como é de se esperar, as regiões com maior quantidade de atividades culturais 

nucleares6são o Norte e Lisboa, onde ficam as áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, 

respectivamente. Mas curiosamente, a região do Norte apresenta um menor número de 

                                                           
5. Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) para as unidades territoriais 

portuguesas. 

6. No estudo “O Sector Criativo Cultural de Portugal (2010), descreve que o setor cultural como o 

agrupamento dos subsetores de áreas culturais nucleares (patrimônio histórico e cultural, artes do 

espetáculo, artes visuais e criação literária), das indústrias culturais (música, edição, software educativo, 

cinema e vídeo, rádio e televisão) e das atividades criativas (software, arquitetura, publicidade e design). 
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estabelecimentos no setor cultural e criativo (27,6%) proporcionalmente ao total da economia 

(33,5%).  

Cabe assim, reconhecer as mudanças culturais ocorridas em Portugal, como refletem os 

números do estudo da Augusto e Mateus (2010). Outro ponto curioso revelado é o fato da 

iniciativa privada dar o primeiro passo para o crescimento das indústrias criativas propriamente. 

 

NOTAS SOBRE O CENÁRIO LUSO-BRASILEIRO 

Para estabelecer um parâmetro de semelhanças e diferenças entre os países estudados, fez-

se uma tabela para demonstrar sucintamente o que foi explicitado sobre as ações de Portugal e 

no Brasil, no que se refere a políticas de incentivo a criação de Cidades Criativas nos dois 

países. 
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Tabela 1 – Modos Criativos de Governança Urbana – Comparação Luso-Brasileira 

 

Nível Competências Portugal Brasil 

Nacional 

  

  

  

  

Definição de estratégias para o setor  Não possui plano Nacional  Plano de Economia Criativa 2011/14 

Ministério da Cultura em articulação 

com outros departamentos do governo 

 Não possui Ministério da Cultura 

 Falta de articulação entre as esferas 

governamentais. 

 Ministério da Cultura/ Secretaria de 

Economia Criativa 

 Falta de articulação entre as esferas 

governamentais 

Promover, desenvolver marcas de 

internacionalização 

 Cada câmara promove sua cidade em 

parceria com a iniciativa privada 

 Ex: Florianópolis e Curitiba, incluídas 

na Rede de Cidade Criativas da 

UNESCO 

Mapeamento das atividades criativas 

 Estudo da Augusto e Mateus (Iniciativa 

Privada) 

 Estudo da Firjan ( Iniciativa Privada) 

Políticas de Cidades Criativas. 

 Não possui  Não possui. Tentou, mas não saiu do 

papel 

Regional/local 

  

  

  

  

  

  

  

Orientação para o turismo e patrimônio 

cultural 

 Iniciativas das Capitais da Cultura e a 

Marca Porto, por exemplo. 

 -------- 

Promoção dos clusters e cadeias de 

valor 
 ADDICT (instituição privada)  Incubadoras pelos estados brasileiros 

Promoção da regeneração urbana 

 Através da busca de eventos  Essencialmente por meio de promoção 

de editais. 

Diversidade de atividades econômicas  

 Mais intensas na região Porto/ Lisboa  Mais intensas no Rio de Janeiro/ São 

Paulo 

Atração de talentos e recursos 

humanos qualificados 

------- ------- 

Atração de investimento/ Capital de 

Risco 

-------- ------ 

Universidades   Criação de projetos e observatórios 

Fonte: Elaboração própria baseada em  Costa,  Pedro  et  al.  (2006) 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Em ambos os casos é notório (e natural) que os grandes centros destes dois países se 

destaquem. No Brasil no eixo Rio/ São Paulo e em Portugal Porto/ Lisboa. Percebe-se que as 

políticas brasileiras são essencialmente voltadas para promoção de sua marca, por meio de 

editais, eventos culturais e políticas descontinuadas, sendo todas elas muito incipientes. Já em 

Portugal, foi decidido pelos governantes uma política de atração de eventos com expressão mais 

na Europa.  

Também em ambos os países se nota a carência de articulação nacional com a local, o 

que leva a pensar que isto possa a ser o principal motivo de falta de políticas nacionais que 

incentivem o planejamento urbano que usa o imaterial dos locais como base. 

 Apesar da desarticulação portuguesa e as iniciativas de regeneração partirem 

essencialmente da iniciativa privada, o pensamento de Portugal em atrair investimentos por 

meio de eventos já é bem mais antigo que o do Brasil. Assim sendo, pressupõe-se uma certa 

segurança ao país no que se refere a gestão e melhor aproveitamento de recursos e legados que 

tais eventos proporcionam. 

 Já no Brasil, percebe-se que o Estado participa mais das políticas que fomentam a 

formação de Cidades Criativas, o que não é o foco de Portugal. Apesar de que em ambos os 

países, o interesse no tema partiu da iniciativa privada. A diferença é que em Portugal o Estado 

age como mediador das ações, já no Brasil como parceiro de várias iniciativas. 

Também se salienta que, de um modo geral, os estudos de cunho governamental que 

foram apontados nesta análise são feitos por economistas. O que pode significar que a leitura e 

as estratégias de marketing demonstradas, seguem a lógica empresarial de mercado. Não foram 

efetivamente abordadas neste estudo análises qualitativas no sentido de ponderar se estas 

políticas são benéficas de fato. 

CONCLUSÕES 

Entende-se que uma análise deste cunho assume o desafio de fazer uma releitura das práticas 

de gestão pública. Assim, de acordo com a pesquisa realizada, a parceria público-privada, 

descontinuidade políticas - para o caso brasileiro- e desarticulação de iniciativas locais com as 

nacionais - para o caso português- foram os motes que mais chamaram atenção como pontos 

cruciais para reflexão se realmente Brasil e Portugal podem ser considerados países detentores 

de Cidades Criativas.  
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Ainda sobre a pesquisa, como demostrado, existe tanto no Brasil como em Portugal a 

tentativa de se promoverem como países de Cidades Criativas. O que se conclui que esta 

tentativa pode contribuir para o desenvolvimento urbano de duas maneiras: 

1 - Fincar o ideário de países com cidades criativas para estimular os cidadãos a 

participarem de novos lugares, desenvolvendo assim o urbano de uma região, seja ela devoluta 

ou nova. A exemplo do que foi posto, serve Oliva Creative Factory, em Portugal. E as obras 

dos Olímpicos, no Brasil. 

2- Promover o bem estar social, atrair investimentos de divisas e fomentar a Economia 

Criativa. 

Por fim e não menos importante, especificamente para o caso luso-brasileiro, que 

conveio como estudo empírico dos temas abordados, conclui-se que ambos os países adotam 

medidas semelhantes para atração de divisas para si, das quais destacam-se seus grandes 

centros: Lisboa e Porto / São Paulo e Rio de Janeiro. 
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O RIO OLÍMPICO E SEU PORTO: GASTRONOMIA, FESTA E EXPERIÊNCIAS 

 

Maria Helena Carmo dos Santos1 

 

RESUMO: O porto do Rio de Janeiro (e áreas adjacentes) vem passando por uma grande 

transformação urbanística desde 2011 depois que a cidade foi eleita sede dos Jogos Olímpicos 

de 2016. Esse processo de requalificação da área portuária, parte do legado olímpico, conforme 

o Dossiê de Candidatura Rio 2016, tem um discurso fortemente ancorado no resgate e promoção 

da cultura local e na construção de novos aparatos culturais. Neste artigo, exemplificamos esse 

discurso ligado à cultura, com eventos e experiências gastronômicas, importante para a 

construção da narrativa do Porto Maravilha. A partir da análise da cobertura midiática local e 

da comunicação realizada pela Prefeitura (site Porto Maravilha e postagens do perfil Cidade 

Olímpica), além de observação participante, verifica-se a representação da “cidade-festa” em 

consonância com uma festa mundial, os Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Porto Maravilha, Rio de Janeiro, Megaeventos, Gastronomia. 

 

ABSTRACT: The port of Rio de Janeiro (and its surroundings) has been undergoing a major 

urban transformation since 2011 after the city was elected host of the 2016 Olympic Games. 

This requalification process of the new port area, which is part of the Olympic legacy and is 

mentioned in the Dossier Rio 2016, has a strongly anchored discourse to rescue and promote 

the local culture and the construction of new cultural facilities. In this article, we exemplify this 

discourse on culture with events and gastronomic experiences, which is important for the 

narrative construction of Porto Maravilha. Due to the analysis of local media coverage and the 

communication held by the City Hall (Porto Maravilha site and posts of the Olympic City 

profile), as well as the participant observation technique, it’s possible to notice that the 

representation of “city-party” is in line with the worldwide party, the Oympic Games in Rio.  

 

KEYWORDS: Porto Maravilha, Rio de Janeiro, Major Events, Gastronomy. 

 

INTRODUÇÃO 

A cidade do Rio de Janeiro vive a “década de ouro”2 dos grandes eventos, ao sediar os 

Jogos Mundiais Militares (2011), a Copa das Confederações (2013), a Copa do Mundo (2014) 

e os Jogos Olímpicos (2016). Ao ser eleita cidade-sede da Olimpíada em 2009, o Rio de Janeiro 

                                                           
1 Doutoranda em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Mestre em Comunicação e Cultura 

pela ECO-UFRJ, graduação em Relações Públicas pela UERJ e em Letras pela UFRJ. Professora dos cursos de 

Comunicação Social e de Turismo das Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA). Email: 

mhcarmo@yahoo.com.br 
2 Denominação oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vide 

<http://www.rio.rj.gov.br/web/riotur/exibeconteudo?article-id=1127038>. Acesso em  4 de mar. 2016. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/riotur/exibeconteudo?article-id=1127038
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tem o desafio de colocar em prática o dossiê de candidatura apresentado ao Comitê Olímpico 

Internacional. Para isso, várias “iniciativas estratégicas” (MOLINA, 2013, p. 140) vêm sendo 

realizadas, como o Porto Maravilha, um projeto de requalificação da zona portuária que 

promete devolver uma nova centralidade, um novo “locus” de lazer, entretenimento, negócios 

e moradia à cidade.  

Parte da resignificação do porto ancora-se no discurso de diversidade cultural e 

arquitetônica que retratariam a história do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro, tendo como 

principais linhas de ação para esse resgate do lugar: 

Preservação e valorização da memória e das manifestações culturais; 

Valorização do patrimônio cultural imaterial; 

Produção e difusão de conhecimento sobre a memória da região; 

Recuperação e restauro material do patrimônio artístico e arquitetônico; 

Exploração econômica dos patrimônios material e imaterial, respeitados os 

princípios de integridade, sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento social 

(site http://portomaravilha.com.br/porto_cultural. Acesso em 3 de mar. 2016) 

 

O Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, com o 

Cais do Valongo e da Imperatriz, ponto de chegada dos escravos ao Brasil, o Cemitério dos 

Pretos Novos, o Largo do Depósito (atual Praça dos Estivadores), onde se comercializavam 

escravos, o Jardim do Valongo, onde havia comércio de itens relacionados à escravidão, a Pedra 

do Sal, ponto de resistência e celebração, e o Centro Cultural José Bonifácio, referência da 

cultura negra, além dos Galpões da Gamboa, símbolos do ciclo do café, recém restaurados, e a 

Igreja da Prainha, do século XVII, é parte de uma tradição autêntica da região. Por outro lado, 

dois equipamentos culturais, os museus do Rio e do Amanhã, inaugurados respectivamente em 

2013 e 2015, vão ao encontro de um padrão global de transformação do espaço urbano que tem 

como “âncoras” aparatos culturais monumentais como estratégias de atração de turistas.  

Essa articulação entre o local e o global também pode ser observado nos festivais 

gastronômicos, alguns dos quais remontam à “Pequena África” e à representação da forte 

presença africana na antiga zona portuária. Como afirma Cascudo (2011), comer certos pratos 

é ligar-se ao local ou a quem preparou, ou seja, à memória, à história e às tradições culinárias 

de uma comunidade, experiência essa que, de certa forma, territorializa os visitantes. O Porto 

Maravilha, com seu viés local, de valorização das tradições, e seu viés global, com uma 

arquitetura espetacular e seus festivais, nem sempre representativos do antigo porto, somente 

saiu das pranchetas dos engenheiros e das mentes do governo municipal, estadual e federal 

graças ao projeto olímpico 2016. O porto, agora Maravilha, é um legado olímpico. 

http://portomaravilha.com.br/porto_cultural
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2. RIO DE JANEIRO, A CIDADE OLÍMPICA, E OS MEGAEVENTOS  

Megaeventos são negócios em larga escala, como Jogos Olímpicos e 

Exposições Internacionais, que têm por objetivo incentivar o desenvolvimento 

econômico local, atrair turistas e reconhecimento midiático para a cidade-sede 

(...) uma manifestação política em direção a um desenvolvimento baseado no 

consumo. (BURBANK; ANDRANOVICH, HEYING, 2002, p. 183 – 

tradução livre) 
 

 

Para os autores, o megaevento, pela sua ordem de grandeza, é um estímulo ou 

justificativa para desenvolvimento de projetos locais. Embora eles alertem que a utilização de 

eventos para atrair atenção para as cidades (e países) já ocorra há muito tempo, dois fatores são 

determinantes para esse ‘encantamento’ na disputa por megaeventos em cidades nos Estados 

Unidos: mudanças da política urbana federal e o crescimento da globalização, esse último 

‘determinante’ para que as cidades encontrem um nicho para inserção mundial ou regional. 

Como nós de um sistema econômico global (FRIEDMANN, 1995, p. 21-47), as cidades 

(aquelas que podem competir para se tornarem globais) têm de investir em uma variedade de 

aparatos culturais e de lazer de alta qualidade. Ou seja, a cultura é um atributo fundamental para 

o processo de globalização das cidades. Exatamente nesse cenário que se encaixam os 

megaeventos, um fenômeno social de consumo global, um produto que projeta, ao mesmo 

tempo, a imagem do próprio acontecimento e o da cidade/país sede. 

Pesquisadores do fenômeno urbano ‘megaevento’, Roche (2000) e Guala (2002) 

tipificam o conceito do termo de forma semelhante. Roche (2000) considera ‘megaevento’ um 

acontecimento com grande interesse midiático global, ou seja, capaz de atingir uma audiência 

de milhões de pessoas. Enquadram-se nessa tipologia as Exposições Universais, os Jogos 

Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol. Guala (2002), no entanto, somente inclui como tais 

as Exposições Universais e as Feiras Internacionais, ambas também de interesse de um público 

global. Mas, para ele, os Jogos Olímpicos (de verão e inverno) e a Copa do Mundo, além de 

megaeventos, são ‘eventos-mídia’, pelo potencial de alcance via uma cobertura midiática 

mundial. Importante destacar esse impacto de mídia não se restringe ao tempo de duração do 

megaevento, uma vez que sua reverberação midiática começa antes de seu início e termina 

muito após a cerimônia de encerramento (FREITAS; LINS; SANTOS, 2014, p. 4). 

No caso do Rio de Janeiro, o assunto “Olimpíada” entrou na pauta da mídia antes mesmo 

da escolha da cidade-sede dos Jogos em 2016, em 2007, quando foi enviada a carta de intenções 
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ao Comitê Olímpico Internacional (G1, 1/8/2007). Ou seja, a exposição midiática da 

candidatura e da potencial cidade-sede pode ter início quase dez anos antes da realização do 

megaevento E certamente não terá fim no dia de encerramento do certame, como aconteceu 

com os Jogos em Barcelona (1992), cidade-modelo de um processo de requalificação do espaço 

urbano, e Londres (2012), com matérias abordando os prós e contras de terem sido sedes dos 

Jogos Olímpicos. Na Inglaterra, por exemplo, há dificuldade de determinar qual o legado - se 

por um lado, a capital da Inglaterra irá ganhar um parque maior que o Hyde Park e aprimorou 

o transporte público em East End, uma região industrial degradada, por outro, há menos 

moradias do que o previsto e alguns projetos foram suspensos (CBS, 24/2/2014). 

De Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro também passou a ser chamado pela Prefeitura 

de Cidade Olímpica, pós-vitória da candidatura em 2009. Essa denominação faz parte de uma 

comunicação pública estratégica que dá suporte ao projeto de transformação urbanístico e 

cultural “para renovar o senso de pertencimento, contribuindo para que o megaevento seja um 

momento de paixão e orgulho coletivo” (MARTINA, 2006, p. 13) e “para redefinir a imagem 

da cidade a nível internacional” (idem, p. 14). Fator importante para desenvolvimento orientado 

para o consumo, a imagem é um tema recorrente para cidades que querem ser percebidas como 

lugares dinâmicos (BURBANK; ANDRANOVICH; HEYING, 2002, p. 184), cada uma delas, 

a princípio, projeta seus atributos próprios, mas seguindo uma fórmula global. 

O discurso em relação à importância dos Jogos Rio 2016 revela uma natural sincronia 

entre o megaevento Olimpíada, o Rio de Janeiro e o Brasil, de forma a concretizar as aspirações 

globais para o futuro da cidade, da região e do país, com uma visão de longo prazo. Para o Rio, 

será a oportunidade de acelerar a transformação para uma verdadeira cidade internacional, com 

o aprimoramento do tecido social, físico e ambiental da cidade, um processo que já está em 

andamento graças à própria candidatura aos Jogos de 2016 (DOSSIÊ, 2009, p. 23).  

Tão importante quanto às aspirações globais e/ou que reforçam esses desejos, a menção 

aos atributos da cidade e do país chama atenção no dossiê de candidatura, respectivamente, a 

alegria do carioca, conhecida em todo o mundo e que explode no Carnaval pelas ruas da cidade, 

“será uma das principais características dos Jogos Rio 2016”, e a paixão do brasileiro pelo 

esporte (DOSSIÊ, 2009, p. 49). Tanto a alegria quanto a paixão, enquanto demonstração de 

emoções, propiciam os “modos de afiliação a uma comunidade social, uma maneira de se 

reconhecer e de poder se comunicar em conjunto sobre a base de proximidade” (LE BRETON, 

2009. p.126).  
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Inerente ao megaevento, as emoções criam essa identificação, a proximidade que torna 

o indivíduo parte de uma comunidade social. Esse estímulo à emoção, ao afeto e à celebração 

(palavra recorrente no dossiê) contribui para o “momento de efervescência” (MAFFESOLI, 

2006, p.132), em que os espaços transformam-se em locais de sociabilidade, de ajuntamento 

(idem, p. 84). Ser Cidade Olímpica, então, significa um espaço urbano em que a festa, a 

celebração tornam-se componentes imbricados do planejamento do espaço urbano, em uma 

alimentação simbiótica para projetar um Rio de Janeiro “olímpico”, uma cidade 

espetacularizada para o consumo global. 

Para o estímulo ao consumo da cidade, é necessário a resignificação da imagem da 

cidade a partir de uma gestão de branding urbano em que as imagens produzidas por 

publicidade, marketing e relações públicas se tornam mais importantes que os objetos 

(DEBORD, 1997) em si, nesse caso, as próprias cidades. No caso do Rio de Janeiro, a 

comunicação pública utiliza os meios digitais – contas no Facebook, Twitter e Instagram – para 

potencializar essas imagens que fazem “a memória do Rio de hoje e a história do Rio de 

amanhã” (perfil Cidade Olímpica no facebook).  

Segundo postagem do Cidade Olímpica, perfil oficial da Prefeitura no Facebook, a 

região do porto é estratégica no projeto olímpico: “Revitalizar a Região Portuária é revitalizar 

a própria #CidadeOlímpica!” (28 jul. 2015). Afinal, o Porto Maravilha, incluído no dossiê de 

candidatura da cidade aos Jogos Olímpicos 2016, é um legado tangível para a cidade, um 

processo de requalificação urbana de uma área por décadas abandonda. A Cidade Olímpica e 

seu porto têm cobertura midiática intensa realizada pelo principal veículo de comunicação do 

Rio de Janeiro e por estratégias de comunicação pública que potencializam o imaginário, já 

consagrado pelo Carnaval e Réveillon, de uma “cidade-festa”. 

 

3. DE PORTO A PORTO MARAVILHA 

Mesmo antes da fundação do Rio de Janeiro em 1565, o “porto” já era mencionado nos 

documentos portugueses do início do século XVI (SANTOS; LENZI, 2005) por ser um lugar 

estratégico devido as suas características geográficas, o que mais tarde o tornaria um ponto 

fundamental de ligação entre o Rio da Prata e os postos negreiros da África (idem, 2005). No 

século XVIII, o porto incorpora uma nova função com a transferência da capital do Brasil 

Colônia de Salvador para o Rio de Janeiro: a de exportador de metais precisos, principalmente 

ouro, dando início ao segundo ciclo econômico.  

https://www.facebook.com/hashtag/cidadeol%C3%ADmpica?source=feed_text&story_id=969034139786414
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Com a chegada da Família Real portuguesa, há uma redefinição do espaço portuário em 

decorrência da abertura dos portos às nações amigas, o que significou o fim do monopólio 

português de comércio com o Brasil, permitindo o aumento da exportação de produtos coloniais 

e da importação de mercadorias europeias, especialmente inglesas. Em 1809, o Príncipe 

Regente D. João VI determinou que o Conselho da Fazenda demarcasse e arrendasse, nas praias 

da Gamboa e do Alferes, terrenos próprios para trapiches e armazéns (PINHEIRO; RABHA; 

2004, SANTOS; LENZI, 2005; LAMARÃO, 2006) em uma economia de “intenso tráfico de 

mercadorias e escravos, ouro, diamante e gêneros alimentícios e tecidos” na primeira metade 

do século (CARDOSO et al, 1987, p. 81). Esse ato também impulsionou a ocupação dos morros 

e planícies da região, contribuindo para a formação posterior dos bairros da Saúde, Gamboa e 

Santo Cristo (idem, p. 31).  

Mas o fim do tráfico de escravos, de certa forma, reconfigurou essas instalações que 

passaram a comercializar açúcar e, principalmente, café, chegando a representar 50,2% das 

exportações brasileiras (LAMARÃO, 2006, p. 53). Essa expansão da oferta do “ouro negro” e 

o crescente aumento de importação intensificaram a presença do país no comércio 

internacional, gerando um novo processo de urbanização e melhoria do porto, como aterros na 

rua da praia da Saúde, na Prainha e no Valongo (PINHEIRO; RABHA, 2004; SANTOS; 

LENZI, 2005). Em 1885, eram 31 trapiches, sendo 11 na região Saúde. Acrescentava-se às 

atividades portuárias e comerciais as manufatureiras, com as “primeiras oficinas de fundição, 

serralherias e pequenas fábricas de utensílios, ligadas às atividades portuárias e ao tráfego de 

escravos” (idem), além de “duas grandes unidades fabris voltadas para a moagem de trigo: o 

Moinho Inglês e o Moinho Fluminense” (LAMARÃO, 2006, p. 109).  

No fim do século XIX, a área, já densamente povoada, incomodava pela pobreza, com 

a população amontoada em cortiços, pela insalubridade e alto índice de morte em decorrência 

das epidemias e pelo perigo, “que levava a Saúde, Gamboa e o saco do Alferes às primeiras 

páginas dos jornais” (LAMARÃO, 2006, p. 115). À época, os estrangeiros se referiam à capital 

fluminense como "porto sujo" e "cidade da morte" e muitos navios passaram a evitar a Baía de 

Guanabara (Revista de História, 2013). As reformas Pereira Passos e Rodrigues Alves 

mudariam esse cenário, porque, segundo Abreu (1987, p.19), “era preciso também criar uma 

nova capital, um espaço que simbolizasse concretamente a importância do país como principal pro-

dutor de café do mundo, que expressasse os valores e os modi vivendi cosmopolitas e modernos das 



    
 

360 
 

elites econômica e política nacionais”, amparada em uma política higienista, coordenada pelo 

médico sanitarista Osvaldo Cruz. 

Na década de 60, a exemplo de outros portos tradicionais, com o fim do cais de linha e 

o crescimento do porto de Santos, o do Rio perde importância no comércio marítimo brasileiro. 

Na década seguinte, com a construção do Viaduto da Perimetral, os bairros portuários ficaram 

ainda mais apartados da cidade (FERREIRA, 2012). Segundo o autor, os documentos dessa 

época já propunham a revitalização da área com prioridade para o turismo, lazer e trânsito de 

passageiros. Em consequência de mudanças políticas (como a mudança da capital federal para 

Brasília em 1960) e econômicas nas últimas cinco décadas, toda a região portuária do Rio de 

Janeiro foi sendo afetada, sofrendo um processo de degradação que se estendeu até o fim da 

primeira década do século XXI, após a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos 

Olímpicos 2016. 

É exatamente o Rio, Cidade Olímpica, que agora volta os olhos para sua zona portuária, 

requalificando-a, denominando-a Porto Maravilha e elencando quatro “prioridades-chave, 

integradas em um planejamento de longo prazo: transformação da cidade, inserção social 

(habitação, treinamento e emprego), juventude e educação e esportes” (DOSSIÊ, 2009, p. 22).  

Um projeto grandioso de urbanização, em que uma área de cerca de cinco milhões de metros 

quadrados, antes um espaço de produção, assume-se como um espaço de serviços, de cultura e 

lazer, “cuja potencialidade é praticamente ilimitada” (ARGAN, 1998, p. 215), enfim, um espaço 

de consumo. 

Com grandes eventos sendo realizados no Rio de Janeiro - Jogos Mundiais Militares 

(2011), Rio +20 (2012), Jornada Mundial da Juventude (2013), Copa das Confederações (2013) 

e Rock in Rio (2011, 2013 e 2015), Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016), pelo menos 

no discurso político, “o porto do Rio está prestes a se transformar em um novo paradigma para 

o país, dessa vez integrado ao movimento das cidades mundiais (PAES, 2010, p. 5) e a região 

portuária em “dinâmicos centros irradiadores de desenvolvimento econômico, social e cultural” 

(idem). Para Guala (2002, p. 8), o processo de grandes obras, como o Museu Guggenheim, em 

Barcelona, e a recuperação da frentes d’água podem ser considerados parte da tipologia dos 

grandes eventos, com grande impacto regional e nacional e cobertura midiática. Logo, a cidade 

do Rio de Janeiro sedia um megaevento, sofrendo os impactos positivos e negativos de um 

Olimpíada, e as grandes obras na zona portuária, como Museu do Amanhã e o projeto Porto 

Maravilha como um todo compõem o discurso da “cidade-festa” ocasional, ou seja, a de uma 
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cidade que aproveita um megaevento temporário de repercussão mundial para renovar um 

espaço urbano degradado, mas com grande potencial de valorização turístico e imobiliário. 

A exemplo do processo de renovação urbana que teve curso em Baltimore, Barcelona, 

Cidade do Cabo, Buenos Aires, Roterdã e Hong Kong, o projeto Porto Maravilha tem como 

principal objetivo a recuperação urbanística e socioeconômica de uma região abandonada e 

decadente, apesar de alto poder de renovação (GÓES, 2010, p. 7) a partir de investimentos em 

infraestrutura, habitação, comércio, indústria, mas também em cultura e entretenimento3, como 

o Museu de Arte do Rio (MAR), o AquaRio, o maior aquário marinho da América Latina, e o 

Museu do Amanhã, novos aparatos culturais da região, e o resgate e valorização da diversidade 

arquitetônica e cultural dos bairros portuários. Dentre as estratégias de divulgação desse “novo” 

porto, destacam-se os eventos gastronômico-musicais, sejam esses parte ou não de uma tradição 

local. 

 

4. GASTRONOMIA “EM FESTA” NO PORTO DO RIO 

Para Certeau (2008, p. 232-250), a alimentação é uma prática cultural que, além de 

satisfazer necessidades energéticas, concretiza um dos modos de relação entre as pessoas e o 

mundo e resiste ao tempo como referência. Ou melhor, representa uma associação entre grupo 

e território, compondo a memória, a tradição e a identidade. Moldada pelas relações sociais, a 

alimentação pode ser avaliada como um fato social que permite entrever os horizontes da 

cultura em que existe, refletindo o espaço e o tempo que a conceberam (POULAIN, 2002). Para 

o autor, a gastronomia começou a ganhar corpo em função da sistematização de um 

conhecimento mantido oralmente e que se torna acessível em livros, revistas, cadernos etc.  

Pitte (1993, p. 17) afirma que a origem da palavra gastronomia é francesa, embora sob 

a aparência helênica, popularizada, em 1801, por Joseph Berchoux, que usou esse nome para 

título de um poema. O termo foi rapidamente associado, na França e Inglaterra, como “a arte e 

ciência do comer delicado”, mesmo que em alguns momentos fosse utilizado como “julgamento 

do bem comer” (POULAIN, 2002). Savarin (1995, p. 57) apresenta reflexão semelhante ao 

dizer que a gastronomia é o conhecimento fundamentado de tudo o que se refere ao homem, na 

medida em que se alimenta, com o objetivo de zelar pela conservação dos homens, por meio da 

melhor alimentação possível.  

                                                           
3 Disponível em: <http://www2.rio.rj.gov.br/smu/compur/pdf/projeto_porto_maravilha.pdf>. Acesso em 4 mar. 

2016. 

http://www2.rio.rj.gov.br/smu/compur/pdf/projeto_porto_maravilha.pdf
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Na região portuária do Rio de Janeiro, a gastronomia parece ser um importante elemento 

discursivo para dar um tom local ao grande projeto de requalificação urbanística. De 2011 a 

2015, três eventos ajudaram a formar um novo imaginário que se vislumbra para o porto: o de 

uma nova centralidade para a cidade, um espaço recuperado para os cidadãos locais, turistas e 

negócios. Um desses eventos, o Festival Gastronômico e Cultural Sabores do Porto, integra o 

programa Porto Maravilha Cidadão e reúne, uma vez ao ano, empreendedores dos Morros do 

Pinto e Providência, Gamboa e adjacências e restaurantes da Região Portuária. Com o apoio do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/RJ), que oferece 

capacitação (atendimento ao cliente, técnicas de vendas, associativismo, gestão, etc), o 

Movimento Sabores do Porto já organizou três edições do festival (2012, 2013 e 2014) e editou 

um livro de receitas. O evento é uma oportunidade para “conhecer as verdadeiras delícias 

gastronômicas e apreciar a arte e cultura local”4, segundo folder da primeira edição do Festival.  

Em 2014, o À Moda do Porto - a Festa da Gastronomia e do Comércio de Rua prometia 

uma “viagem gastronômica e cultural por histórias e sabores da região”5. Com apoio do Prêmio 

Porto Maravilha Cultural, o evento tinha a participação de 38 restaurantes, 14 lojas de comércio 

local e de quituteiras tradicionais da área portuária, como Sonia Baiana, Dona Mali e Dona Jura. 

Durante o evento, realizado de 31 de outubro a 8 de novembro, teve a estreia do “Põe na 

Quentinha”, bloco carnavalesco e gastronômico. Em 2015, outro evento, o Festival do Porto, 

reunia, no último sábado de cada mês, artesanato, gastronomia, com quituteiras do grupo 

Sabores do Porto, e restaurantes, “um dos maiores polos gastronômicos do Rio”6, e uma 

programação musical, com ênfase em blues e jazz, ritmos não tradicionais da região, talvez uma 

“reapropriação da vocação cultural da área”, como sinaliza o discurso dos organizadores do 

festival. 

Ainda em 2015, uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Companhia de 

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro, gestora da Operação Urbana 

Consorciada Porto Maravilha, e o SEBRAE/RJ deu origem ao “Tour da experiência no Porto: 

um 3x4 da brasilidade”7. Segundo Tainá Alves, Coordenação de Economia Urbana do 

                                                           
4 Página no facebook do III Festival Gastronômico e Cultural Sabores do Porto. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/events/735285619893950/>.  Acesso em 4 mar. 2016. 
5 Disponível em: <http://www.carioquissimo.com.br/a-moda-do-porto/>. Acesso em 5 mar. 2016. 
6 Disponível em: <www.festivaldoporto.com.br>. Acesso em 5 mar. 2016. 
7 Segundo Tainá Alves, em entrevista, o Tour da Experiência é uma parceria entre o Sebrae, o Ministério do 

Turismo e o Instituto Marca Brasil (IMB), uma organização sem fins lucrativos que desenvolve o projeto Economia 

da Experiência em algumas cidades do Brasil, como Belém, Bonito, Rio de Janeiro (com o projeto Caminhos do 

https://www.facebook.com/events/735285619893950/
http://www.carioquissimo.com.br/a-moda-do-porto/
http://www.festivaldoporto.com.br/
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Sebrae/RJ (Entrevista pessoal em 15/2/2016), o programa visa capacitar empreendedores da 

região, com encontros sobre a história do porto, storytelling e atendimento ao cliente, por 

exemplo, para atender o aumento de demanda de turistas. Ao final do programa, as empresas 

tinham de criar um produto que traduzisse a “experiência do negócio para o cliente” (cf. Alves, 

2016). Dentre as 18 empresas certificadas, algumas são experiências gastronômicas, como o 

caldinho de feijão samba de raiz, do Hotel Pompeu, em homenagem à Tia Ciata, importante 

personalidade ligada à cultura africana e ao samba da região; a Oficina de Degustação de 

Caipirinhas, do Hotel Gamboa; um evento com feijoada gourmet e “Samba das Moças”, samba 

de raiz, em que as mulheres contam a história do porto e a ligação da Pedra do Sal com o lugar, 

do Bodega do Sal. 

Com o Festival Gastronômico e Cultural Sabores do Porto, À Moda do Porto, o Festival 

do Porto e o Tour da Experiência no Porto, a gastronomia assume um papel importante para o 

branding desse lugar, ao resgatar ou fazer releituras de tradições locais e, de certa forma, 

territorializar os visitantes no cenário Porto Maravilha. 

 

CONCLUSÃO 

Parte de um projeto maior de intervenção urbana, os Jogos Olímpicos de 2016, o porto 

do Rio de Janeiro está em processo de reconstrução de sua imagem e, por consequência, da 

Cidade Maravilhosa. Por esse motivo, parece necessário planejar estratégias de branding para 

dar legitimidade e visibilidade a essa requalificação que promete transformar uma área 

degradada em um dos polos de negócio e turismo da cidade. Isso representa, de um lado, uma 

opção global de reordenamento do espaço urbano, como já ocorrera em Barcelona, por exemplo 

e, de outro, um certo enraizamento do local, com o resgate da história, memória, tradições que 

ressaltem representações autênticas do porto do Rio de Janeiro pelo viés cultural.  

Em nosso artigo, os eventos assumem uma função importante de branding como 

ferramentas para divulgar a gastronomia como um atributo da região portuária do Rio de 

Janeiro, reforçando, de certa forma, um imaginário bem conhecido da cidade: o da “cidade-

festa”, que gosta do “ajuntamento”, da celebração. Essas “pitadas” gastronômicas, por meio de 

encontros que reforçam sabores locais remetam a uma memória, ao passado da região ao mesmo 

                                                           
Brasil Imperial e o Tour da Experiência no porto: um 3x4 de brasilidade), e Região Uva e Vinho, no Sul do país. 

Para a região do porto do Rio de Janeiro, foi criado, em parceria com a Riotur, um guia oficial da região, que, além 

dos empreendimentos certificados pelo Sebrae, tem dicas das atrações culturais da área portuária e de outros pontos 

do centro da cidade. 
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tempo em que abrem espaço também para sabores “mais gourmetizados”. O mesmo acontece 

com a programação musical desses eventos: incluem o samba, um marco do porto do Rio e da 

Pequena África (entre Praça Onze e a área portuária da cidade) e estilos musicais inautênticos 

da região (jazz e blues, por exemplo). 

Nesse desvendar de camadas que permaneceram ao longo do tempo, mantidas como 

registros históricos, e (re) ativados como memória local, está a alimentação. Ao ser importante 

meio que comunica valores, sentidos e identidades (CERTEAU, 2008), a comida “fala” sobre 

um grupo social, incentiva o estar junto, o compartilhamento de experiências e sensações e 

reforça o lugar, o pertencimento (moradores) ou a vivência episódica de uma cultura 

(visitantes). Essa experiência vivida no Porto Maravilha, por meio da gastronomia e dos 

aparatos culturais, recém incorporados ao imaginário da cidade, congrega uma (re) descoberta 

dos sabores do porto do Rio de Janeiro, um “olhar” para a renovação urbana da área e uma 

expectativa pelo megaevento esportivo global, Jogos Olímpicos.  

Como parte do legado olímpico, o projeto de requalificação Porto Maravilha resgata 

atributos da região, dentre os quais sabores locais e transforma-os em experiências 

gastronômicas. Os eventos gastronômicos realizados no porto da cidade retomam o imaginário 

da “cidade-festa”. E mais, o Rio de Janeiro, mais do que “Cidade Maravilhosa”, seu atributo 

local, é também “Cidade Olímpica”, um atributo global.  Juntos, esses atributos se alimentam 

um do outro, em uma percepção de que o local (história e memória da área portuária da cidade) 

precisa do global para adquirir mais visibilidade e valor, e o global (o projeto olímpico), do 

local para mais legitimidade ao discurso dos Jogos Rio 2016.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS E MEGAEVENTOS: REFLETINDO SOBRE O TURISMO 

DE BASE COMUNITÁRIA NAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 

 

Mônica Rodrigues1 

 

RESUMO: Sede de grandes eventos e megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo Fifa 

de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, o Rio de Janeiro é também uma cidade 

marcada pela existência de favelas que se tornaram, a partir de uma promoção e investimento 

do governo federal, num destino de atração turística. Marcados por contradições e 

desigualdades, estes territórios podem/devem ser estimulados turisticamente ou se trata 

meramente de um espetáculo da pobreza? Com que desafios o gestor público de turismo deve 

lidar ao planejar uma política em áreas vulneráveis, como as favelas. Qual o papel da linha de 

Turismo de Base Comunitária neste contexto, ela pode ser considerada um legado social dos 

megaeventos. E quais são os desafios colocados para o futuro? 

 

PALAVRAS-CHAVE: política pública; turismo de base comunitária; favelas; megaeventos 

esportivos; desigualdade; legado social 

 

ABSTRACT: Home to major sporting events and mega-events like the Fifa World Cup 2014 

and the Olympic Games and Paralympics in 2016, the Rio de Janeiro is also a  city marked by 

the existence of  slums that have become, from a promotion and government investment federal, 

a tourist attraction locus . Marked by contradictions and inequalities, these territories can / 

should be encouraged tourism business on these places or is merely a poverty show? What kind 

of challenges the public manager tourism must deal when planning a policy in vulnerable areas 

such as slums. What is the role of the Community-Based Tourism line in this context, can it be 

considered a social legacy of mega-events and what are the challenges for the future? 

 

KEYWORDS: public policy; tourist community base; slums; sporting mega-events; 

inequality; social legacy 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Rio de Janeiro é a cidade no Brasil de maior projeção internacional no ramo do 

turismo e que simboliza o País no exterior, por uma série de características históricas e culturais. 

A implantação das Unidades de Polícia Pacificadoras em favelas cariocas, atendendo a um dos 

requisitos para a conquista da candidatura da cidade de dois importantes eventos _ a Copa do 

Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016_, coloca uma questão importante 

quando se pretende analisar os Grandes ou Megaeventos, seus impactos, oportunidades e 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana (PPFH) da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (Uerj), ppfh_monicarodrigues@globo.com,  Mestre em sociologia e antropologia pelo IFCS/ UFRJ, ex-

assessora da secretaria de estado do Rio de Janeiro de turismo esporte e lazer (2009/2013) 

mailto:ppfh_monicarodrigues@globo.com
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desafios.  A inclusão do turismo em favelas como parte desta história a ser contada como parte 

do turismo durante o período em que estes eventos aconteceram. A partir do momento em que 

as favelas foram ocupadas, o governo local iniciou uma política de divulgação turística também 

destes territórios, o que antes não acontecia. 

A garantia de todo investimento do governo federal teve caráter mais amplo e se traduziu 

em apoio às cidades-sede da Copa, através de infraestrutura e também do Ministério do Turismo 

(Mtur). Dentro deste cenário, o Ministério já realizava anteriormente uma linha de 

financiamento para as comunidades vulneráveis, chamada de Turismo de Base Comunitária2 

(TBC), criada durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, como 

política pública focalizada. Esta ação introduzia uma ação diferenciada do Estado, ao estender 

o turismo profissionalizado às comunidades pobres com apoio do poder público.  

No período que antecedeu a realização da Copa do Mundo, a Embratur realizou duas 

press trips de conhecimento, viagens que jornalistas fazem para conhecer a realidade, incluindo 

neste roteiro as favelas, para demonstrar a segurança que havia na cidade. Também durante 

Conferência Mundial do Clima, a Rio + 20, e na Jornada Mundial da Juventude que trouxe o 

Papa Francisco ao Brasil em sua primeira viagem internacional após assumir o papado, elas 

passaram a integrar um roteiro de visitação turística oficial. 

Nesta análise, não se pode desconsiderar que o turismo, de fato, é uma forma de 

acumulação e expansão de capital, trata-se de um negócio que tem a capacidade de transformar 

espaços, economias e costumes. Mas, como as favelas estão à margem do turismo globalizado, 

ou turismo de massa, esta é uma questão interessante a ser abordada dentro do que aconteceu 

no Rio de Janeiro a partir dos preparativos para a Copa do Mundo 2014, durante e depois dela. 

Muito antes do apoio do Estado, a iniciativa privada, também durante um grande evento, 

a Conferência Internacional do Meio Ambiente, ECO 92, deu o pontapé inicial no estímulo ao 

turismo comercial nas favelas. A visão de turismo que se tem ainda hoje, a de uma visitação da 

                                                           
2 A TBC não se tratava de uma ação afirmativa, como são as cotas, mas de uma espécie de transferência voluntária 

de recursos da União, não delimitada, podendo ser ou não através do Sistema de Convênios ( Siconv) para projetos 

comunitários que resultaram, de 2008 a 2009, em 51 projetos aprovados por edital, espalhados por todo Brasil. 

Quatro aconteceram no Estado do Rio de Janeiro, sendo três deles em favelas na cidade do Rio de Janeiro. A 

denominação favela será adotada, neste caso, como sinônimo de comunidade já que a linha de financiamento não 

especifica as regiões vulneráveis economicamente , mas sendo todas têm em comum o fato do baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano. Estão localizadas tanto nas encostas quanto em áreas planas, seguindo a catalogação 

existente no IBGE2 e o que também é seguida pelo Ministério do Turismo podendo ser comunidades 

quilombolas,de pescadores, reservas ambientais. 
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pobreza, quando não também um safári humano, é a imagem cristalizada no senso comum, com 

a entrada da Rocinha3 nos roteiros dos tours, em 1992, criou-se um estereótipo muito forte dessa 

imagem do turismo no Brasil. Essa classificação, no entanto, não considera a visitação que 

havia, até então, através dos intercâmbios nas favelas fossem visitadas com caráter religioso e 

humanitário, desde o período das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), nos 70/80, e com o 

crescimento expressivo das igrejas evangélicas, a partir dos anos 90, que não se propunham a 

ser uma atividade turística,  

No plano imediato, fazer este recorte de análise do turismo em favela no contexto dos 

principais megaeventos esportivos na cidade do Rio de Janeiro é um debate necessário. O tema 

resulta das tensões e questões das confluências de práticas adotadas pelo chamado trade 

turístico e governos, pela atual configuração do que se entende como direito a exercer a 

visitação nestes locais. Assim, como o que se entende por saber profissional na área para poder 

realizar os guiamentos dentro das favelas, um aspecto que envolve a visão da formação para o 

mercado e que exclui, deste contexto, os moradores das favelas que não tenham “perfil”, como 

determinas as regras da esfera pública ao não os classificar tecnicamente aptos, para trabalhar 

com o turismo formal. Neste aspecto, pode-se avaliar que a inserção dos moradores não em 

projetos iniciados nas UPPs, com a continuidade necessária para que os eventos gerassem renda 

para as favelas envolvidas de forma a modificar o cenário local positivamente e do ponto de 

vista do futuro. 

Persistem, após a realização da Copa do Mundo, e diante da proximidade das 

Olimpíadas, várias tensões entre moradores destas áreas, que assumem a função de agentes 

turísticos, sem que tenham passado por estas formações técnicas, na maioria dos casos. E é 

justamente nos projetos apoiados pelo Estado que se dá a materialidade dessa relação e que 

acreditamos ser possível identificar estas questões de forma mais sensível, com as contradições 

                                                           
3 Sobre a  relação existente na Rocinha, recorremos ao trabalho do Sebrae, de 2009: “O turismo na Rocinha não 

gera um retorno social, é um turismo que só vem explorar o narcotráfico, um turismo que hoje é tese de mestrado 

em universidades no mundo inteiro, um turismo que a gente classifica como um verdadeiro ‘safári de humanos’ 

onde não se tem regras, em que eles negam, escondem toda a história bonita e de resistência que a comunidade 

tem esquecem todo esse histórico e vem aqui hoje fazer esse turismo invasivo (...). A Rocinha está sendo vendida 

no mundo inteiro e esse turismo não faz nada para combater essa miséria, para combater esse lixo, para estruturar 

a comunidade. O que eles querem é isso, é explorar a miséria. A entrevista realizada no dia 18 de julho de 2008 

com o morador e líder comunitário Luiz Cláudio de Oliveira (Claudinho da Academia), eleito vereador pelo Partido 

Social Democrata Cristão (PSDC), durante o Estudo das potencialidades turísticas da Rocinha SEBRAE-RJ. 

(SEBRAE-RJ, 2008, p.118 apud SAMPINATO,2009). Este relato parte de um morador da Rocinha detinha 

também poder político local por ser presidente da União Pró Melhoramento dos Moradores da Rocinha UPMMR. 

Morreu em junho de 2010, quando era investigado  sob a suspeita de coação de eleitores, investigada pelo 

ministério público,e de envolvimento com o tráfico de drogas na favela. Durante uma década o turismo na favela 

da Rocinha se tornou um sinônimo de turismo em favelas no imaginário social.  
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que surgem da prática diária nos guiamentos nas favelas, que deveriam nortear a formulação 

das políticas públicas para o setor.  

 A pergunta que se instaura, e é a contribuição que desejamos trazer para este Seminário: 

em que medida, efetivamente, é possível praticar um turismo sustentável nestas regiões, que 

não são consideradas destinos turísticos formalmente, do ponto de vista oficial, para que não 

sejam um reforço no estereótipo da miséria e da violência e haja um planejamento das ações 

com apoio do Estado, tanto na esfera federal, quanto na estadual e municipal.  

Como o Estado deveria criar - e manter - uma política pública para essas comunidades, 

e não uma ação pontual passageira, uma política pública focalizada? É possível lançar bases 

neste caminho sem que sucumba à mudança de governos. A partir do momento em que há um 

orçamento público destinado ao setor do turismo, que existe um Plano Plurianual para a área 

também em todas as esferas, como isso pode acontecer de fato para que as favelas possam ser 

incluídas neste orçamento?  

A iniciativa privada está no centro dos investimentos em turismo também por parte do 

Estado, ainda que contem com apoio governamental, seja nos salões, nas reuniões dos bureaux, 

não existe uma participação dos projetos apoiados pela TBC. Como fazer, em eventos futuros, 

que isso ocorra de forma planejada? Com que parâmetros se deve trabalhar, numa ação 

interdisciplinar, no âmbito do poder público/Estado, em regiões tão complexas e diversas como 

as favelas brasileiras? Ou qualquer outra comunidade vulnerável?  

Percebe-se, até o momento, que as políticas públicas em Turismo de Base Comunitária 

se inscrevem numa linha superficial de alívio à pobreza e manutenção da ordem social ou 

governança. Mas sabe-se eu elas não mudarão este quadro de desigualdade, por certo, no 

entanto, a curto prazo, podem ser mais efetivas a partir do momento em que há orçamento para 

ser usado neste campo.  São, de fato, políticas que ficam na amenização dos efeitos, sem alterar 

as determinações estruturais que os produzem. Mas isso não impede que se promovam ações 

focalizadas que modifiquem localmente a vida das pessoas a partir do turismo de cunho social.  

A problemática se coloca como um tema teórico e socialmente necessário de ser 

discutido no âmbito deste Seminário, no campo do planejamento e gestão, é como pessoas que 

atuam basicamente no mercado informal _ ou de serviços _ podem passar a integrar este 

mercado de forma qualificada e como estender a estas regiões uma flexibilidade nas exigências 

dessa qualificação. Acreditamos que, a partir de estudos locais entre turistas e comunidade e da 

experiência que já existe em favelas após estes eventos pode-se chegar a uma formulação que 
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seja boa para ambas as partes. Qual é o legado, ainda que pequeno valor se comparado com os 

valores do turismo de massa, que os megaeventos produziram e poderiam ter produzido? 

É fato que estas iniciativas do TBC não tocam no problema estrutural destas regiões, e 

que o turismo doméstico não tem uma política que incorpore as comunidades, mas  existe a 

possibilidade, além da geração de renda local para moradores _ através da criação com apoio 

do poder público de uma rede de economia solidária _ de mostrar a identidade destas regiões 

pouco conhecidas turisticamente no Brasil, e que representam o imaginário do país no exterior 

A esfera pública não enfrenta também  a exploração turística estereotipada, que rotula os 

moradores (e porque não os brasileiros?) Como seres inferiorizados, assim como ocorre nas 

visitações das reservas indígenas e comunidades de pescadores, sendo recorrente na literatura 

relatos dos moradores insatisfeitos com essa invasão neste sentido.  

A divulgação do Plano Nacional de Turismo 2013-2016 toca no aspecto social da 

atividade, mas para que se construa uma verdadeira política pública que valorize a identidade 

nacional é preciso entender a diversidade cultural que o turismo apresenta, mesmo nas regiões 

mais pobres e aparentemente sem atrativo para o negócio do turismo. A TBC pretende o 

“fomento e apoio a projetos ou ações para o desenvolvimento local e sustentável do turismo, 

por meio da organização e qualificação da produção, melhoria da qualidade dos serviços, 

incentivo ao associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, formação de redes, 

estabelecimento de padrões e normas de atendimento diferenciado e estratégias inovadoras, 

para inserção desses produtos na cadeia produtiva do turismo, particularmente com relação a 

produtos e serviços turísticos de base comunitária com representatividade da cultura local, 

valorização do modo de vida ou defesa do meio ambiente”. (Mtur 2013/2016, p. 100) 

Estamos habituados a considerar as favelas, a partir de uma visão midiática 

preconceituosa, sempre como um problema das cidades a ser resolvido, e não como local para 

“praticar turismo”.  Ainda que este ponto seja importante de ser considerado, por ser os lócus 

da pobreza, visível a olho nu, ela é uma espécie de “lugar proibido”, negado muitas vezes pela 

sociedade quando se fala em turismo. 

Um total de 11.425.644 de pessoas, equivalente a três vezes a população do Uruguai, 

vivem em favelas brasileiras, numa prova de que o urbano, enquanto fenômeno, se materializa 

e se concretiza nas contradições (Lefbreve). A maioria, das favelas está situada na região 

Sudeste, com destaque para os Estados de São Paulo, com 23,2% dos domicílios, e Rio de 

Janeiro, com 19,1%. Em toda a região, são mais de 5,580 milhões de habitantes vivendo nesses 

territórios, segundo o censo de 2010. No Rio de Janeiro, temos favelas. 
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No contexto de implantação de uma política pública, em todas as esferas (federal, 

estadual e municipal) que leve em consideração o direito à cidade, é fundamental identificar a 

percepção do local sobre si, para que se possa planejar as ações nos territórios, como as 

comunidades e favelas. Ainda que possa parecer um discurso utópico pensar na nossa 

perspectiva de viver a cidade como um direito, sem que esteja vinculado apenas à reprodução 

do capital. O resultado da visitação às favelas durante o período da Copa do Mundo foi exitoso. 

O próprio site do Mtur identifica no Rio de Janeiro este tipo de visitação como um case de 

sucesso. Mas é preciso ter investimento para que esse momento não fique apenas na lembrança.   

Políticas públicas terão sempre uma ligação com a ação do Estado e com a expressão da 

estrutura social em que se insere, assim sendo, fazer a leitura do papel do Estado na formulação 

e implementação das políticas é um fator importante em qualquer tese da área.As contribuições 

críticas de David Harvey (2001), sobre a experiência de apostar no turismo durante os 

megaeventos abordando questões como a gentrificação, que torna lugares inviáveis com a 

glamourização que o turismo traz, devem ser considerados na execução de qualquer política 

pública séria para o setor. 

 Apenas em 2014, a Organização Mundial de Turismo (OMT) incluiu o 

desenvolvimento sustentável como foco das discussões sobre o turismo no mundo.4 Diante da 

ausência de um código de ética que regule de fato, as operadoras e seus pacotes, quando se trata 

de visitação nas áreas pobres, ainda falta aos governos maior fiscalização da atividade, do ponto 

de vista ético do respeito às diferenças das comunidades, principalmente as indígenas e 

descendente dos escravos (quilombolas) e a das favelas, que são apresentadas em pacotes 

                                                           

4 A Organização Mundial do Turismo (OMT) é uma agência especializada das Nações Unidas e a principal 

organização internacional no campo do turismo. Funciona como um fórum global para questões de políticas 

turísticas e como fonte de conhecimento prático. Sua sede é em Madrid, Espanha. A OMT é composta por 154 

países, sete territórios e mais de 300 Membros Afiliados, representando o setor privado, instituições educacionais, 

associações e autoridades locais de turismo. Sua origem remonta ao Congresso Internacional de Associações 

Oficiais de Tráfego Turístico, realizado em 1925 na cidade de Haia, Holanda. Após a Segunda Guerra Mundial, 

foi rebatizada como União Internacional de Organizações Oficiais de Viagens (IUOTO) e transferida 

para Genebra. A IUOTO era uma organização não-governamental que chegou a reunir 109 Organizações 

Nacionais de Turismo e 88 membros associados dos setores público e privado. Em 1974, seguindo uma resolução 

da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi transformada em um órgão intergovernamental. Em 2003, tornou-se 

uma agência especializada das Nações Unidas. Fonte: sitio da OMT/ ONU 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/wiki/Haia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genebra
http://pt.wikipedia.org/wiki/1974
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
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turísticos como mercadoria5 e chamam de exotismo local, como algo inferior em relação ao 

conceito de cultura hegemônico.6 

A favela carioca também começa a sofrer parte desse processo especulativo que se 

chama “gentrificação”, potencializado pelo fato de ser também um local de apelo turístico 

dentro do sentido convencional da beleza da vista deslumbrante, como é o caso do morro do 

Vidigal, situado na zona sul do Rio entre São Conrado e o Leblon.  Segundo informações do 

próprio site do Ministério do Turismo do Portal Transparência, as favelas e as comunidades não 

têm sido beneficiadas por grandes investimentos orçamentários. Até então, elas não integravam 

sequer o roteiro da cidade na revista “Visite Rio”, que a Prefeitura distribui gratuitamente nos 

locais turísticos.  

Estimular guiamentos com a chancela do governo, sendo que a lei obriga que os mesmos 

sejam feitos apenas por quem conclui o curso técnico, excluindo no caso, os moradores, é um 

problema concreto a ser resolvido pelos poderes públicos, investindo na formação dos 

moradores através da educação. Seja qual for a perspectiva sobre o Turismo de Base 

Comunitária, como um tipo de política pública dentro do universo do mercado, a favela hoje é 

o grande desafio do mundo desigual e globalizado7 (Davis, 2006). Não se trata, como julga o 

senso comum, de uma característica das periferias das cidades, mas da pobreza em escala 

mundial. E um fenômeno que se apresenta de acordo com as culturas e regiões. Os dados 

impressionantes de como o neoliberalismo, a partir dos anos 90, condena as pessoas a esquemas 

desumanos de sobrevivência e de exploração, como é o caso do Brasil, nos faz ver o quanto é 

importante o instrumento de criação de políticas públicas desenvolver e ajudar a regular 

territórios, que são alvo na verdade de um capitalismo especulativo, para o qual foram 

destinados apenas a formar um exército de mão de obra. 

As favelas, apesar de serem funestas e inseguras, têm um esplêndido futuro. 

Por um breve período o campo ainda conterá a maioria dos pobres do mundo, 

mas essa honraria às avessas será transmitida para as favelas urbanas por volta 

                                                           
 

 
6 A ideia de safáris humanos começou na Europa, quando os antropólogos que se dedicavam ao estudo das etnias 

promoviam exposições com africanos, imagens de negros como animais no zoológico, ainda nos anos 60, são 

motivo de revolta. Esse pensamento eurocêntrico é bastante marcante na história mundial e hoje, em pleno século 

XXI, ainda domina o imaginário das pessoas, algumas ainda pensam que os moradores da favela, por serem mais 

pobres do que os visitantes são inferiores, outros fazem fotos sem autorização de pessoas em suas casas, o que 

chegou a ser proibido durante o projeto piloto Rio TopTour, em 2010, na Favela Santa Marta quando foram 

instaladas placas de sinalização “Proibido Fotografar” e “Permitido fotografa”, para surpresa dos turistas 

acostumados a fotografarem indiscriminadamente. O projeto foi apoiado pelo Mtur e aplicado pelo governo 

estadual. 
7 Relatório Habitat 2013: “The challenge of slums” 
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e 2035. Pelo menos metade da próxima explosão populacional urbana do 

Terceiro Mundo será creditada às comunidades informais. Dois bilhões de 

favelados em 2030 ou 2040 é uma possibilidade monstruosa, quase 

inconcebível, mas a pobreza humana por si só se superpõe às favelas e excede-

as. Os pesquisadores do projeto Observatório Urbano da ONU advertem que, 

em 2020, a pobreza urbana do mundo chegará a 45% ou 50% do total de 

moradores das cidades” (DAVIS, 2006, p.154) 

Qualquer recorte que se faça no campo das políticas públicas, sejam elas quais forem, 

não estará dissociado da totalidade das políticas praticadas e disseminadas como legítimas para 

dar aos seus atores o pertencimento de um grupo. Examinar as condições materiais objetivas e 

a concepção da atividade do turismo em áreas pobres é uma forma de buscar a materialidade 

desta discussão que se apresenta. 

O turismo de massa surgiu no mundo após a fim da II Guerra Mundial e, a partir dos 

anos 80, nota-se o surgimento de estudos8 críticos sobre o tema que destacam não apenas os 

benefícios do mercado do turismo, mas também os graves problemas (reais) e riscos 

(potenciais) da atividade turística9 sobre diversos destinos turísticos. 

Esta visão ganha com a projeção dada às questões socioambientais e com a expansão 

quantitativa e qualitativa do ensino e da pesquisa no setor, proporcionando um enriquecimento 

do referencial teórico sobre diversos temas que tentam dar conta dos múltiplos e multifacetados 

aspectos deste fenômeno – dentre eles, emergem as preocupações com as relações entre turismo 

e pobreza, turismo e desenvolvimento, dentre outros. 

A relação entre turismo e desenvolvimento tem sido buscada, inicialmente, 

através da integração com teorias e modelos já existentes nas Ciências Sociais, 

em especial a Economia, a Geografia, a Sociologia e a Antropologia. Assim, 

a temática tem sido vista através de vários ângulos, mas é preciso avançar 

muito mais e agora através da contribuição dos próprios pesquisadores do 

turismo, considerando sua importância como questão acadêmica, associada ao 

seu crescente papel na sociedade como um todo (MELLO E SILVA S.B., 

2003, p. 20). 

A partir do final da década de 80, de fato, começam a aparecer uma segmentação no 

mercado turístico (TALAVERA, 2003): novos requisitos, como a diferenciação dos 

produtos/serviços e também a desmassificação dos mercados ou a alta segmentação; o começo 

da personalização dos serviços; a descentralização de decisões nas empresas e no setor; o 

                                                           
8 Co-autoria em texto em parceria com o prof. Marcelo Vilela, USP, tendo sido apresentado por ele durante 

Seminário de estudo de turismo internacional “Rendez-vous Champlain 2012”  
9 As mudanças nos paradigmas da gestão político-estatal (SANSOLO, 2009, p.124) modificaram também outro 

ator local, a saber, a comunidade receptora, que entra como novo ator ao lado do setor privado e do poder público. 

Como, de fato, nos apresenta Sansolo “a partir da década de 1980, passou a emergir um novo paradigma: o do 

interesse público, de onde surge a vertente participativa na organização do estado com um amplo controle social”  
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ecologismo, que se desdobra na estratégia de desenvolvimento sustentável (MOLINA, 2003, 

p.26).  

As mudanças, próprias da indústria turística10, juntaram-se à crescente preocupação com 

a crise ambiental, econômica e ideológica a partir dos anos 90. O turismo de natureza, o turismo 

cultural, o turismo étnico, o turismo ecológico, o turismo rural são apenas alguns exemplos 

desses “novos” turismos resultados da relativamente nova tendência no turismo global. A 

emergência do turismo alternativo se opôs ao turismo de massa e indicam aquelas formas de 

turismo que se caracterizam por se posicionar de forma diferente (exatamente ‘alternativa’) ao 

turismo de massa, 11 

Mais recentemente, a partir de 2013, o Ministério do Turismo, em seus marcos 

conceituais, a forma de conduzir e praticar atividade turística promovendo a igualdade de 

oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na perspectiva da inclusão 

é o turismo comunitário. Com essa visão, o Ministério orienta para o desenvolvimento do 

turismo, independentemente da estratificação social: por um lado enfoca aqueles que pelos mais 

variados motivos não fazem parte da movimentação turística nacional ou consomem produtos 

e serviços inadequados, por outro, atenta para os que não têm oportunidade de participar, direta 

ou indiretamente, dos benefícios da atividade com vistas à distribuição mais justa da renda e à 

geração da riqueza.  

 

CONCLUSÃO 

Uma análise crítica e interdisciplinar, no campo das políticas públicas e da formação 

humana, se faz necessária no atual momento em termos de planejamento e gestão do Estado 

nestas áreas. Diante de questões que costumam ser pouco consideradas, subestimadas ou não 

                                                           
10 Turismo em favelas cariocas e desenvolvimento situado: a possibilidade do encontro em seis iniciativas 

comunitárias / Elisa Spampinato. – Rio de Janeiro:  UFRJ/COPPE, 2009. Orientador: Roberto dos Santos 

Bartholdo Junior; Análise de iniciativas turísticas com base comunitária: os casos de Trindade (Paraty – RJ) e 

Conceição de Ibitipoca (Lima Duarte – MG) realizado em 2006 pelo LTDS da  

COPPE/UFRJ e UNESP, com apoio do CNPQ; e o trabalho de quem se protege o paraíso? Um estudo de  

caso sobre o desenvolvimento do turismo e conflitos na comunidade da Praia do Sono – Paraty (RJ).  

Ambos disponíveis na secção dedicada ao Turismo de Base Comunitária do site do Instituto Virtual de  

Turismo (IVT), projeto do LTDS Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social da COPPE-UFRJ  

(acesso: http://www.ivt-rj.net/ivt/pagina.aspx?id=282&ws=0).  
11 Segundo Davidson (1992 apud Joaquim, 1997, p.86), o turismo comunitário se distingue do turismo de massa 

pelos seguintes aspectos: usa recursos que pertencem e/ou são geridos pelas comunidades de acolhimento; traduz-

se em empresas de pequena dimensão; privilegia o contato direto entre as populações locais e os visitantes, 

enfatizando o entendimento mutuo e igualitário entre ambos; privilegia um desenvolvimento amigo do ambiente; 

caracteriza-se pela autenticidade; se assenta nas potencialidades locais 
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percebidas pelo senso comum, os estudos nesta área pode contribuir para um aperfeiçoamento 

do turismo enquanto indústria nacional.  

Durante décadas, a imagem turística da favela esteve associada a uma espécie de safári 

humano12, onde a exposição da miséria e da violência eram as maiores atrações dos pacotes 

turísticos. Através do noticiário, de filmes e de novelas, e hoje nas redes sociais, construiu-se 

ao longo do tempo uma imagem negativa e criminalizada destes locais e suas populações. 

Consideramos que se naturalizou a ideia do “não-lugar”, do “não-turismo” em relação a esses 

territórios. A favela seria apenas o locus do turismo marcado pela exploração da miséria e da 

violência. Fazê-lo significaria, portanto, reforçar estes estereótipos e não outra forma de 

conhecimento. 

 O Estado não pode desconsiderar esse contexto como um dado relevante na construção 

de políticas públicas que desenvolva. No Brasil, os Ministérios possuem autonomia para 

executar seus orçamentos e há o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão que é 

responsável pela distribuição macro dos orçamentos. Por sua vez, estes são condicionados por 

um jogo de disputas de política interministerial e também entre o Legislativo e o Executivo. E 

aqui temos um dado que dificulta a gestão na área, ainda mais quando se trata de áreas 

informalizadas, onde não há prática de lidar com a tão complexa burocracia estatal e a lei de 

improbidade e de licitações brasileiras. 

Mas o turismo em favela é, em última análise, também uma atividade privada, voltada 

para um mercado próprio, dentro de um modelo capitalista que pouco reverte para estes 

territórios, ao contrário das visitações nos bairros, onde o comércio local e a rede de 

hospedagem lucram com a atividade. Ao ser exercido pelos moradores como donos destas 

atividades econômicas pode-se incrementar estes lugares como fonte de geração de renda. 

Recentemente, com algumas ações individuais e da linha TBC, vêm se tornando um mercado 

promissor no Rio de Janeiro para os moradores das próprias favelas. Trata-se de uma fonte 

lucrativa que não revertia antes da TBC para estes locais, seja no auge da violência ou após a 

instalação de Unidades Polícia Pacificadora UPPs13 por causa da Copa e das Olimpíadas. 

                                                           
12 O cinema teve grandes sucessos de bilheteria que reforçam esse estigma, como foi o caso do filme Cidade de 

Deus ( Fernando Meirelles) e Tropa de Elite ( José Padilha) que mostram a favela sob o ponto de vista da 

criminalidade e reforça o estereótipo. No caso do segundo filme, chegou a fazer locações na favela Santa Marta e 

é parte do tour que os moradores promovem. 

 

13 As 38 UPPs instaladas de 2008 a 2014 correspondem a 264 favelas do Rio, 1,5 milhão e meio de pessoas 

atendidas, 9.543 policiais, numa área total de 9.446, segundo dados oficiais da secretaria de estado Segurança 

Pùblica do Rio de Janeiro, a maioria das UPPs está  situada  nas zonas sul e zona norte e apenas  duas na zona 
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O desafio de implantar projetos em comunidades no sentido da linha TBC, sejam elas 

favelas ou não, que proponha uma nova forma de relacionamento com os moradores e o trade 

turístico14, requer um investimento de formação técnica, por um lado, e a quebra de 

preconceitos, por outro. Identificar estes caminhos nas comunidades, propondo alternativas é o 

desafio é uma das contribuições que este artigo pretende promover. 

Saber como viabilizar o que conceituamos como um “Turismo Social” (somatório de 

todas as nomenclaturas voltadas para a vertente comunitária e não massificada) dentro de um 

contexto de violência e de carências é o grande desafio que só o Estado pode propor. Podemos 

criar políticas públicas de participação das favelas, também como espaço turístico, pode se 

tornar uma forma de mudar o paradigma reinante no turismo da favela como o não-lugar da 

prática turística. O que o Estado pode fazer para estas regiões tenham as mesmas possibilidades 

e direitos de outras áreas da cidade onde o turismo se desenvolve? As soluções individuais 

empreendedoras podem transformar realidades coletivas ou apenas promover uma ascensão 

                                                           
oeste: Batam e Cidade de Deus. Foram instaladas a partir de 2008 na Favela Santa Marta, em Botafogo durante o 

governo Sérgio Cabral Filho. A proposta específica de ocupação militar foi uma das contrapartidas para a obtenção 

da candidatura aos jogos olímpicos de 2016, contou com ajuda do governo federal e da iniciativa privada. A partir 

de sua instalação, foi criada a UPP Social para atuar na de infraestrutura das favelas e nas relações com os 

moradores, o que funcionou relativamente bem até 2013,  mas, diante dos problemas não resolvidos após as 

manifestações de junho de 2013 contra a Copa do Mundo, a UPPSocial foi transferida para o município, 

subordinada ao Instituto Pereira Passos. Com o crescimento dos problemas e críticas relacionados à UPP, 

admitidos em parte pelo próprio governo do estado, posteriormente a UPPSocial teve o seu fim decretado,  pelo 

prefeito Eduardo Paes, em 2014,  que mudou o nome para Rio + social, num momento também de disputa política 

de seu grupo contra o grupo do ex-governador Sérgio Cabral que renunciou ao cargo após uma grave crise de 

credibilidade deixando o governo com 80% de reprovação segundo pesquisa do Ibope. No entanto, no ano seguinte, 

seu vice-governador Luiz Fernando Pezão, venceu as eleições para o governo do estado. Depois se sofrer críticas 

de diversas ONGs e moradores durante as manifestações de junho de 2013, como a a da proposta de construção 

do teleférico da Rocinha, a prefeitura iniciou uma distanciamento do governo do estado e substituiu o nome 

UPPSocial, originado na época da criação das UPPs, por Rio+Social. E agora se define como um programa 

multidisciplinar coordenado pelo Instituto Pereira Passos (IPP) em parceria com o ONU-Habitat – o Programa das 

Nações Unidas para Assentamentos Humanos, para promover a melhora na qualidade de vida de populações que 

moram em territórios pacificados. A atuação da Rio+Social tem o seu trabalho pautado por três eixos: o da 

informação – com levantamentos que geram um retrato e um panorama de cada território; o básico – de prestação 

de serviços públicos; e o do desenvolvimento econômico – com formação, consultoria e auxílio em legalização 

para empreendedores locais visando à geração de renda e emprego nas comunidades. O Rio+Social se apresenta 

com três objetivos principais:• contribuir para a consolidação do processo de pacificação e a promoção da 

cidadania local nos territórios pacificados;• promover o desenvolvimento urbano, social e econômico nos 

territórios • efetivar a integração plena dessas áreas ao conjunto da cidade. Apesar desta definição, a prefeitura 

continua contando com secretarias para desenvolver os mesmos tipos de ações em favelas que basicamente são a 

coleta de lixo, assistência social e fundiária ( atribuições legais do estado) e o programa de saúde da família e o 

cadastramento do bolsa família,  programas de transferência de renda. Acesso 

http://www.riomaissocial.org/programa/ em 9/11/2014 

14 O trade turístico é definido como o conjunto de equipamentos da super-estrutura  como meios de hospedagem, 

bares e restaurantes, Centros de Convenções e Feiras de Negócios,agências de viagens e turismo, empresas de 

transporte, lojas de suvenires e todas as atividades comerciais periféricas ligadas direta ou indiretamente à 

atividade turística.Com a internet, boa parte dessa concentração vem mudando por causa dos aplicativos. 

http://www.riomaissocial.org/programa/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_hospedagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centros_de_Conven%C3%A7%C3%B5es&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_de_viagens
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temporária, individualista, daqueles que se destacam na selva do mito do self made man?  Como 

o Estado pode agir neste caso sem perder a perspectiva de que Turismo em Favela também é 

cultura? São estas as perguntas que trazemos para o debate. 
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TURISMO, JOGOS OLÍMPICOS E HISTÓRIA: INTERAÇÕES CRUZADAS NA 

CIDADE SEDE DO RIO DE JANEIRO 

 

Vera Lúcia Bogéa Borges1 

Paulo Cavalcante2 

 

RESUMO: As reflexões sobre as relações entre o turismo e a realização dos jogos olímpicos 

têm um fértil campo investigativo nas cidades sede do evento esportivo com destaque para os 

impactos ali produzidos. Em agosto de 2016, os XXXI Jogos Olímpicos acontecerão no Rio de 

Janeiro, e pela primeira vez numa cidade da América do Sul. Os preparativos, os desafios e o 

legado do evento esportivo são debatidos neste artigo que apresenta processos da história da 

cidade do Rio de Janeiro e suas interações com o turismo como forma de contribuir para a 

compreensão do conjunto de experiências e transformações em curso.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo, Jogos Olímpicos, História, Cidade Sede, Rio de Janeiro   

 

ABSTRACT: The reflections on the relationship between tourism and the holding of the 

Olympic Games have a fertile investigative field in the host cities of the sporting event, 

highlighting the impacts produced there. In August 2016, the XXXI Olympic Games will take 

place in Rio de Janeiro and for the first time in a city in South America. The preparations, the 

challenges and the legacy of the sporting event are discussed in this article that presents the city 

of Rio de Janeiro history processes and their interactions with tourism as a contribution to 

understanding the set of experiences and ongoing transformations. 

 

KEYWORDS: Tourism, Olympics Games, History, Host City and Rio de Janeiro 

 

Introdução 

 Em 2016, o Rio de Janeiro será a cidade sede dos XXXI Jogos Olímpicos com a 

expectativa de expressivo número de turistas visitando a capital fluminense. O evento esportivo 

reunirá, em uma única cidade, os melhores atletas do mundo todo que competem em centenas 

de modalidades. Além destes, também são esperados tanto seus familiares para acompanhá-los 

e incentivá-los quanto os expectadores interessados em assistirem as diferentes competições. 

Assim, é oportuno e relevante buscar caminhos para se compreender a importância da 

realização de eventos esportivos como os Jogos Olímpicos, relacionando-os com o turismo e a 

circulação de turistas nas cidades sede. A presente comunicação está dividida em quatro partes. 

Na primeira parte, são feitas algumas conexões acerca dos megaeventos, utilizando como 

                                                           
1 UNIRIO, Historiadora e Professor Adjunto, Departamento de Turismo e Patrimônio.  vera.borges@unirio.br  
2 UNIRIO, Historiador e Professor Associado, Departamento de História. paulocavalcante@unirio.br  
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referência as Olimpíadas e seus impactos nas cidades sede pela perspectiva do Turismo. A 

seguir, a reflexão concentra-se na cidade do Rio de Janeiro e a realização de eventos esportivos 

que contribuíram para a sua condição de destino turístico em diferentes temporalidades, tendo 

como fonte matérias jornalísticas publicadas na imprensa. Já na terceira parte, e a partir do 

Turismo, são apresentadas algumas possibilidades para uma nova dimensão internacional da 

cidade do Rio de Janeiro com a realização dos Jogos Olímpicos de 2016. Por fim, nas 

considerações gerais são feitas conexões a partir da condição do Rio de Janeiro como cidade 

sede das Olimpíadas e alguns temas que têm tido curso na imprensa, compreendendo a forma 

como as pessoas são informadas sobre o tema olímpico e seus desafios para o Turismo.  

 

Megaeventos e Turismo: algumas conexões com as Olimpíadas  

 No mundo dos esportes, e em função de suas altíssimas cifras econômicas envolvidas, 

três megaeventos destacam-se: a Fórmula 1 de automobilismo, a Copa do Mundo de Futebol e 

os Jogos Olímpicos com modalidades nas quais milhares de atletas participam de inúmeras 

competições. Com a aproximação da realização das Olimpíadas de 2016 no Brasil, as questões 

que envolvem este tema têm sido debatidas entre os especialistas, passando pelos diferentes 

canais de imprensa e, também, nas discussões informais no dia da dia da população. 

(LOHMANN, 2011). 

 Em linhas gerais, na contemporaneidade, é possível considerar que o esporte é visto 

como um fator positivo ao permitir que atletas amadores e profissionais encontrem na prática 

esportiva a motivação necessária para suas vidas, superem desafios de toda sorte e sirvam de 

referência para futuros praticantes em suas respectivas modalidades. Além disso, é frequente a 

associação da prática do esporte com o ideal de vida saudável, garantindo o desenvolvimento 

da sociabilidade entre os esportistas e apresentando alternativas salutares ao mundo da violência 

social e, particularmente, da violência do tráfico de drogas, que parece ameaçar indistintamente 

a sociedade atual (CARVALHEDO, 2006).  

 Os Jogos Olímpicos envolvem diferentes grupos, isto é, os atletas, as comissões 

técnicas, as autoridades esportivas e políticas, os torcedores que comparecem aos locais de 

competição, os telespectadores e a população local que mora na sede do evento. No caso do 

Turismo, comumente, quando uma cidade é anunciada como Cidade Olímpica, parece que num 

passe de mágica ela se torna um destino turístico por excelência como se estivesse consagrada 

para sempre. Entretanto, a questão é muito mais complexa do que parece à primeira vista.  
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 A cada quarto anos os Jogos Olímpicos acontecem em uma determinada cidade 

previamente escolhida e o fato do evento ser temporário para aquela localidade é um aspecto 

importante a ser destacado. No caso do Turismo, os diferentes investimentos como as 

construções de arenas esportivas, as inovações nos meios de transportes, a abertura de novos 

hotéis, dentre outros investimentos econômicos, devem ter no horizonte o aspecto efêmero 

daquele evento esportivo. Todos os envolvidos no processo de realização da Olimpíada 

almejam que, no evento, tudo transcorra da melhor maneira possível. 

 Em 2016, as Olimpíadas acontecerão no Rio de Janeiro, sendo esta a primeira vez que 

o evento ocorre no continente sul americano. Portanto, não convém deixar de lado o percurso 

de escolha desta cidade sede3. De acordo com o Portal Brasil, em 2007, ano de realização dos 

Jogos Pan-americanos na capital fluminense, o Comitê Olímpico Internacional recebeu cartas 

de intenção da candidatura da cidade do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas em 2016. Até 

a decisão final, os principais concorrentes no certame foram as cidades de Chicago, Tóquio e 

Madrid. A proposta carioca apresentava um projeto que previa a realização do evento em quatro 

regiões urbanas (bairros da Barra da Tijuca, Copacabana, Maracanã e Deodoro) com mais de 

trinta instalações, comprometendo-se a interligá-las por redes de transportes públicos e 

autoestradas. Como frequentemente ocorre, as promessas foram muitas e, infelizmente, 

algumas certamente ficarão apenas nos planos das autoridades enquanto outras iniciativas 

restarão incompletas. 

 A organização dos primeiros Jogos Olímpicos e paraolímpicos da América Latina ficou 

sob a responsabilidade do Comitê Rio 2016 e que encontra-se dividido em seis diretorias 

executivas, a saber: Finanças, Engajamento, Esportes, Comercial, Operações e Infraestrutura. 

Assim, o grande desafio do Comitê é criar as condições para a realização dos jogos com grau 

de excelência e, como desdobramento, promover a imagem do Brasil em termos internacionais. 

Neste sentido, as atividades do Turismo podem colher importantes resultados em termos de 

investimentos com a expectativa de maior fluxo de turistas circulando pela cidade do Rio de 

Janeiro. 

                                                           
3 Segundo José Roberto Gnecco: “O Brasil já havia sido candidato em 1936, 1956 e 1960, e, mais recentemente, 

com Brasília, em 2000, e Rio de Janeiro, em 2004 e 2012. Nessas tentativas, não estava clara, por exemplo, qual 

era a fonte de recursos financeiros que viabilizaria a preparação da cidade. Também não estavam bem preparadas 

as propostas técnicas de organização esportiva” José Roberto Gnecco é professor do Instituto de Biociências da 

Unesp, assistente técnico do Ministério dos Esportes e o trecho destacado faz parte da entrevista concedida por ele 

ao jornal da Unesp (2009).  
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Para Arianne Carvalhedo Dias dos Reis (2004), desde a década de 1980, o tema do 

processo de seleção da cidade sede dos Jogos Olímpicos ganhou destaque ao associar à 

realização de eventos esportivos com a promoção da imagem e atração de visitantes para estes 

locais. Por consequência, muitas cidades passaram a ter interesse em participar como candidatas 

nos processos seletivos ao compreender e desejar tanto o impacto econômico como os possíveis 

investimentos e demais impactos que a escolha pode produzir nas suas realidades locais. 

Todavia, é importante perceber que o balanço positivo destes impactos não é a absolutamente 

garantido e tanto a população quanto as autoridades possuem relativa consciência disso. Neste 

sentido, a crença de que uma cidade olímpica torna-se, automaticamente, referência relevante 

como destino turístico e que esta provável imagem positiva resultante, devidamente implantada 

no imaginário da população mundial, vem acompanhada de ganhos financeiros é algo frágil, 

devendo ser observada com cautela.  

 Na década de 1990, os Jogos Olímpicos aconteceram em três cidades. Em 1992, na 

cidade Barcelona (Espanha), a seguir, em 1996, em Atlanta (Estados Unidos) e, por fim, em 

2000, em Sydney (Austrália). Cada uma dessas três cidades apresentou particularidades em 

relação à realização das Olimpíadas e, de maneira geral, é possível considerar que a preparação 

de Barcelona e Atlanta não se processou com foco especial no setor turístico. Entretanto, 

Sydney não só registrou aumento no fluxo turístico como este era um dos objetivos durante sua 

preparação, uma vez que houve uma relação direta entre a ampliação do turismo e realização 

dos Jogos Olímpicos na cidade. Cada uma dessas cidades mereceria uma reflexão 

separadamente, mas vamos direcionar a atenção para o exemplo da Austrália a partir da 

publicação Estudos da Competitividade do Turismo Brasileiro: um panorama da indústria de 

Turismo na Austrália: 

O segmento de turismo relacionado a atividades esportivas atrai em torno de 

5% do número total de turistas, tanto domésticos quanto internacionais. Esse 

nicho de atividade tem a vantagem de conseguir trazer para o país turistas em 

períodos que seriam de baixa temporada. Por esse motivo, o Governo 

Australiano tem facilitado a atração desse tipo de evento para o país. O turismo 

esportivo atrai não somente atletas, expectadores e o pessoal envolvido no 

evento, como exerce importante papel de promover a localidade enquanto 

destinação turística. Esse nicho de turistas também tende a gastar mais do que 

a média do turista convencional durante sua estadia. (2007, p.25) 

 

 Em janeiro de 2016, matéria veiculada em jornal de circulação nacional apresentou sua 

visão sobre algumas peculiaridades do turista durante as Olimpíadas: estimativa de renda maior, 
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permanência por mais tempo na cidade do Rio de Janeiro, uso maior da infraestrutura local e, 

por fim, a expectativa de ser um visitante mais exigente. De acordo com a matéria jornalística: 

Na Copa, os deslocamentos se concentraram entre os hotéis de Copacabana e 

o Maracanã. “O turista da Olimpíada irá circular mais”, afirmou o especialista 

em turismo da FGV Projetos, André Coelho. A expectativa recai sobre as 

obras de mobilidade prometidas para a Olimpíada, como o metrô para a Barra, 

o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que ligará o aeroporto Santos Dumont à 

zona portuária, o BRT Transolímpico (Recreio-Deodoro) e a ampliação do 

BRT Transoeste. (...) A expectativa da Embratur é que de 350 mil a 500 mil 

estrangeiros visitem a cidade durante os Jogos. Na Copa foram 471 mil 

estrangeiros e 415 mil brasileiros. Ainda não há previsão oficial para o 

visitante nacional em 2016. A Olimpíada traz um turista que, em geral, vem 

pela primeira vez e tem renda mais alta. Diante do câmbio favorável, é 

provável que o comércio se beneficie mais do que na Copa, disse o professor 

de economia do Ibmec-RJ, José Ronaldo Júnior. (VETTORAZZO, 2016, 

p.16) 

 As comparações entre os eventos da Copa do Mundo de Futebol, realizada em 2014 no 

Brasil, com os XXXI Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro são muito frequentes, apesar das 

especificidades de cada um deles. De acordo com o estudo feito pelo Observatório do Turismo 

da UFF, o gasto médio diário do visitante da Copa do Mundo foi de aproximadamente R$ 

600,00 (hospedagem, transportes, compras e lazer). Segundo as expectativas das autoridades 

locais como, por exemplo, o secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Antônio Pedro Figueira 

de Mello, o gasto médio do turista da Olimpíada deverá ser maior do que os da Copa do Mundo. 

Muitas projeções são feitas para o Rio de Janeiro sobre a realização dos Jogos Olímpicos, mas 

é importante destacar que a cidade tem importante histórico de sediar eventos esportivos ao 

longo de sua história e, certamente, destacar alguns deles talvez contribua para as reflexões 

acerca das possibilidades cariocas em relação ao evento esportivo de 2016. 

Eventos Esportivos e o Turismo: a cidade do Rio de Janeiro em diferentes temporalidades  

 Ao longo de sua história, a cidade do Rio de Janeiro se constituiu como um destino 

turístico conhecido mundialmente. Durante o período da Primeira República, algumas 

iniciativas podem ser destacadas, como observam Bianca Freire-Medeiros e Celso Castro: 

O caminho para o desenvolvimento turístico do Rio de Janeiro foi lento. A 

década de 1920, contudo, testemunhou tentativas ousadas de organização do 

turismo como um “negócio” moderno na cidade. Surgem os primeiros hotéis 

turísticos, agências de viagem e órgãos oficiais destinados prioritariamente a 

atrair e a receber visitantes – com destaque para a criação, em 1923, da 

Sociedade Brasileira de Turismo (renomeada, em 1926, como Touring Club 

do Brasil). (FREIRE-MEDEIROS, CASTRO, 2013, p.13).  
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 A realização de eventos esportivos na cidade do Rio de Janeiro também pode ser 

observada na década de 1920. Vários exemplos podem ser destacados e, assim, selecionamos 

dois deles. O primeiro é a festa náutica realizada em homenagem às nações amigas do Brasil, 

promovida pela Federação Brasileira das Sociedades de Remo, e realizada na terceira semana 

de agosto de 1923. Na condição de cidade litorânea, a celebração contou com a participação de 

turistas e da população carioca que esteve presente na enseada de Botafogo na zona sul carioca. 

Segundo os organizadores do evento, a competição foi um sucesso, pois participaram muitos 

barcos, dezenas de atletas e, ao final, houve uma celebração que contou com a presença de 

vários casais que dançaram ao som de música à beira da baía da Guanabara. As belezas naturais 

da cidade do Rio de Janeiro eram valorizadas nas notícias e nas fotografias que circulavam 

sobre esta festa náutica, como registrou uma das edições de agosto de 1923 do jornal carioca 

Correio da Manhã. Em relação ao período, conforme afirmam Márcio Alves Roiter e Paulo 

Knauss, curadores da exposição Rio de Janeiro como destino: cartazes de viagem, 1910-1970, 

Coleção Berardo realizada no Museu Histórico Nacional:  

A partir do século XX o Rio de Janeiro tornou-se, não só uma das mais lindas 

cidades do planeta, mas também modelo de civilização tropical aos olhos do 

mundo. Paisagens naturais de tirar fôlego dialogam com a presença da 

arquitetura de vanguarda, a natural hospitalidade do carioca investe em hotéis 

com o conforto que os viajantes sonham. A alegria do Carnaval também ecoa 

em salões de música e dança que se multiplicam, aproximando de modo 

original o erudito do popular. Meca do turismo da diversão, o Rio participa do 

gosto de viajar em navios, aviões e dirigíveis. Os cartazes de publicidade das 

companhias marítimas e aéreas internacionais parecem indicar a estrada rumo 

à natureza, ao sol, à esperança do novo mundo, apresentando o Rio como 

destino. (...) contam a história da viagem atlântica e difundem representações 

do Rio de Janeiro e apresentam ao mundo a visão de um modelo urbano 

singular no cenário paradisíaco em que nasceu. (...) O mundo evoluiu, mas 

não deixou de prestar atenção na metrópole única, a das três letras: Rio. 

(ROITER, KNAUSS, 2015. p. 5).  

 O segundo exemplo da relação entre eventos esportivos e a cidade pode ser observado 

no Campeonato de Turismo para Motocicletas com Side-Car, realizado no mês de maio de 

1920, com promoção do Clube Motociclista Nacional para os seus associados. Trata-se da prova 

anual de resistência com carro lateral e que integrava o Campeonato. O vencedor da competição 

deveria ser o mais rápido no percurso de 40 km no circuito que atravessava Bonsucesso, Penha, 

Vicente de Carvalho, Pilares e Capão do Bispo4. Aqui vale uma observação. Os bairros 

                                                           
4 Segundo Tifani Albuquerque: “O Capão do Bispo é uma das mais antigas propriedades rurais do estado do Rio 

de Janeiro e sua casa, sede da fazenda, é o que sobrou da sesmaria doada por Estácio de Sá aos Jesuítas. A 

concessão foi confirmada pela Corte de Lisboa em 10 de julho de 1565 e abrangia as freguesias de Inhaúma, 

Engenho Velho, Engenho Novo e São Cristóvão. Com uma área de duas léguas de testada e duas de fundo (13.200 

metros por 13.200 metros). A propriedade começava no Vale do Catumbi, junto ao Rio dos Coqueiros, hoje Rio 
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mencionados no Campeonato de Turismo fazem parte do subúrbio carioca e, portanto, bem 

distantes da área que se esperava para a circulação de turistas estrangeiros. Todavia, essas áreas, 

então menos densamente habitadas, permitiam a realização de provas marcadas pela associação 

de velocidade e espírito de liberdade, valor também relacionado ao turismo5. Vale destacar que, 

com a reforma Pereira Passos (1902-1906), o eixo zona norte e zona sul consolida-se na então 

capital federal. De acordo com Márcio Pinõn de Oliveira (2009), a expressão “zona sul” 

apareceu pela primeira vez em 1927, no jornal da Associação Comercial de Copacabana, o 

Beira-Mar, que passa a denominar assim a região geograficamente localizada ao sul do Cristo 

Redentor. Desta forma, os bairros de Botafogo, Laranjeiras e, posteriormente, Copacabana, 

Ipanema e Leblon passaram a se identificar com o moderno e a sofisticação, sendo habitados 

pelas camadas mais altas da cidade e, consequentemente, mais procurados pelos turistas. Por 

sua vez, a área que compreende de Santa Cruz até São Cristóvão, ao longo da linha férrea, passa 

a ser ocupada pela população operária carioca e, gradativamente, identificada como subúrbio. 

Dito de outra maneira, as áreas distantes do Centro da cidade que não contavam com 

infraestrutura adequada e mais distantes dos símbolos do poder eram os lugares dos pobres. 

Assim, ser identificado como suburbano não era algo bem visto por aqueles que reforçavam as 

diferenças geográficas cariocas com base nas hierarquias sociais e na atribuição dos estigmas 

de precariedade e atraso. 

 Ao longo da história da cidade do Rio de Janeiro, vários outros exemplos poderiam ser 

apresentados na realização de eventos esportivos e suas relações com o turismo, mas vamos nos 

concentrar na atualidade que é o foco da análise. Segundo Antonia Marisa Canton: 

 

Os eventos ganham atualmente enorme dimensão política, pois contribuem 

para assegurar o prestígio e o poder das cidades e dos países. No mundo dos 

esportes, já é nostálgico o tempo em que estes eram praticados de forma 

espontânea e amadora. Descoberto o enorme potencial que há em eventos 

esportivos, capazes de atrair um grande contingente de pessoas ao local de sua 

realização e cativar a atenção de milhões de espectadores ao redor do mundo 

conectados a rádios, televisores ou, mais recentemente, a computadores com 

acesso à Internet, empresas multinacionais, mídia e governos querem para si 

uma parcela desse filão. Assim, mais do que nunca em toda a história, indo da 

era antiga à moderna, o evento esportivo encontra-se fortemente 

                                                           
Comprido, que servia como divisa natural desde a nascente até desaguar no mangue da Cidade Nova, e seguia pelo 

litoral, atravessando a bica dos Marinheiros, São Cristóvão e Benfica até a Tapera de Inhaúma, rumo noroeste para 

o sertão, rumo sudoeste nas áreas férteis e saudáveis dos terrenos do Engenho Velho, Andaraí e Engenho Novo 

entre outros”.  
5 Na década de 1920, os anúncios da Dodge Brothers eram frequentes e apresentavam um de seus modelos como 

o Automóvel de Turismo Especial, realçando as suas características de conforto, funcionamento, sensação de 

liberdade ao percorrer as distâncias nas vias rodoviárias e de status social para seus usuários. Um dos periódicos 

que veiculava este anúncio era O Malho, editado na capital federal. 
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institucionalizado, visando a máxima captação dos recursos nele envolvidos.  

A dimensão política de um evento como os Jogos Olímpicos ou a Copa do 

Mundo não deve ser subestimada. (CANTON, 2009, p. 204).  

 

 Os Jogos Panamericanos Rio 2007 serviram de experiência para a cidade do Rio de 

Janeiro e contribuíram para importantes conquistas como a promulgação da Lei de Incentivo 

ao Esporte6. Posteriormente, realizou-se no Brasil a Copa do Mundo e uma de suas principais 

arenas foi o Estádio do Maracanã. Em 2016, em termos de evento esportivo, o foco da imprensa 

está exclusivamente direcionado para a cidade do Rio de Janeiro e muitas expectativas são 

produzidas e difundidas. Provavelmente, para o processo turístico de realização deste evento, 

uma questão relevante seja definir que cidade os turistas encontrarão do ponto de vista, por 

exemplo, de suas possibilidades de roteiros, de seus atrativos turísticos, de sua relação com os 

residentes, enfim, das trocas recíprocas e múltiplos intercâmbios que necessariamente 

ocorrerão. A seguir, apresentaremos algumas possibilidades para o turismo carioca em tempos 

olímpicos.  

 

Possibilidades de nova dimensão internacional da cidade do Rio de Janeiro: os Jogos 

Olímpicos 2016 e suas interseções com o turismo 

 Corcovado, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, Arcos da Lapa, Vista Chinesa, 

Maracanã, Mirante Dona Marta, Jardim Botânico, Lagoa Rodrigo de Freitas e Praia Vermelha 

são locais que muitos turistas provavelmente sonham conhecer no Rio de Janeiro. Todavia, 

reforçar a noção de que a cidade se resume aos passeios mais tradicionais é reduzir em muito a 

análise do processo turístico que o Rio de Janeiro tem a proporcionar. Gradativamente, a 

imprensa começa a noticiar novas formas de apresentar a cidade aos visitantes, talvez de modo 

mais criativo e autêntico. Em recente matéria, o jornal Folha de S. Paulo (VETTORAZZO, 

2016) afirmou que as experiências divididas em cultura, gastronomia, aventura e bem-estar têm 

sido cada vez mais vivenciadas pelos turistas no Rio de Janeiro. As caminhadas pelo berço do 

samba, nos arredores da Pedro do Sal e do Morro da Conceição (zona portuária), com 

degustação de angu, os piqueniques na floresta da Tijuca, assistir aos jogos dos principais times 

cariocas de futebol no meio de suas torcidas organizadas ou uma aula coletiva de yoga na praia 

do Recreio são algumas possibilidades ao circuito usual oferecido a turistas nacionais e 

                                                           
6 De acordo com o portal do Ministério do Esporte, a Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438/2006) permite 

que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos 

aprovados pelo Ministério do Esporte. As empresas podem investir até 1% desse valor e as pessoas físicas até 6% 

do imposto devido.  



    

389 
 

estrangeiros. Algumas operadoras cariocas com guias de turismo com formação diferenciada já 

começam a se especializar em roteiros alternativos, sendo que muitos deles contam com a 

participação ativa de integrantes das comunidades que explicam sua história de seu próprio 

ponto de vista e mostram locais poucos conhecidos. Dessa maneira, os turistas podem construir 

representações diferenciadas e próprias de suas experiências ao visitar contextos cariocas 

alternativos em relação ao circuito do turismo de massa já tão cristalizado.   

 De acordo com as expectativas, no planejamento carioca para os Jogos Olímpicos, a 

área que contará com maior crescimento é a de prestação de serviço e hospitalidade (SENAC-

RJ, 2014). Provavelmente, as mudanças no setor hoteleiro já começam a demonstrar as 

inovações decorrentes da realização do evento esportivo na cidade do Rio de Janeiro. Em 2015, 

um hotel foi inaugurado ao lado do Aeroporto Santos Dumont, no Centro da cidade. A iniciativa 

afasta-se do que comumente se espera de um “hotel de aeroporto”. Seus idealizadores apostam 

no diferencial de fácil acesso de seus hóspedes aos principais atrativos turísticos cariocas e, 

também, para os executivos que procuram uma acomodação funcional e próxima ao lugar de 

seu embarque e/ou desembarque. Dentre os serviços oferecidos por este hotel estão academia 

de ginástica, SPA, piscina e bar no terraço com vista para a pista do aeroporto. Vale destacar 

que todas as janelas dos apartamentos são de vidro duplo para reduzir o ruído das aeronaves 

que pousam e decolam na pista do aeroporto. Outra estratégia deste empreendimento a ser 

destacada é o day use, isto é, o hóspede paga por um período de algumas horas para poder 

usufruir tanto de um quarto com bela vista para a cidade do Rio de Janeiro quanto das 

dependências do hotel. Outra alternativa, agora para aqueles que optarem por acomodações no 

formato de hostel, são as disponíveis em locais mais distantes dos tumultos típicos do Centro 

da cidade situadas no bairro do Recreio dos Bandeirantes nas quais é possível desfrutar de aulas 

de surf, de ioga e participar de confraternizações ao som de jazz e de música popular brasileira. 

As possibilidades de acomodação parecem imbuir-se e tentar aplicar o conceito contemporâneo 

de inovação. 

 Por outro lado, nos bairros de Deodoro e Marechal Hermes, algumas residências já 

foram convertidas para hospedar por preços mais acessíveis os visitantes dos Jogos Olímpicos, 

valendo-se de aplicativos conectados à Internet para divulgar e ofertar as acomodações. 

Acrescente-se que o atrativo deste tipo de hospedagem não é apenas o preço relativamente mais 

baixo. Aqui, é oferecida a experiência do viver em subúrbio e uma perspectiva inteiramente 

diversa da imagem e dos valores difundidos em massa sobre o Rio de Janeiro.  
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 A partir destas considerações uma questão se apresenta. Com a realização das 

Olimpíadas, será que o Rio de Janeiro conseguirá se inserir no mapa das grandes cidades 

modernas do mundo? Esta é uma questão desafiadora e, talvez, quem possa nos ajudar com 

pistas para respondê-la seja Emílio Fernandez Peña, diretor do Centro de Estudos das 

Olimpíadas e do Esporte da Universidade Autônoma de Barcelona. Em 1992, a experiência 

espanhola em sediar os Jogos Olímpicos tornou-se paradigmática para as considerações deste 

especialista espanhol. Segundo Peña (2016), na Europa, o Brasil, e mais especificamente a 

cidade do Rio de Janeiro, goza de enorme simpatia que vem acompanhada pela certeza de que 

é necessário o alargamento dos jogos para novas áreas geográficas. Assim, muitos países da 

América do Sul consideram os Jogos Olímpicos de 2016 quase como pertencentes a si próprios 

o que pode contribuir para a difusão olímpica no continente de maneira positiva. Para o 

especialista, o Rio de Janeiro tem uma grande oportunidade, caso a celebração dos Jogos 

Olímpicos seja exitosa, e, certamente, deve aproveitá-la de maneira ímpar.  

A cidade do Rio de Janeiro tem múltiplas facetas e esta pluralidade deve ser cada vez 

mais assimilada e mobilizada por seus moradores como uma importante forma de apresentá-la 

atrativamente àqueles que a visitam. Neste sentido, o carioca tem a oportunidade de reconhecer 

e valorizar os traços da sua história, dos seus hábitos, das suas práticas e tudo mais que diga 

respeito a sua realidade no dia a dia. A partir desta percepção mais completa daquilo que está 

ao seu redor, o carioca estará mais preparado para conviver de forma mais equilibrada com os 

turistas sempre ávidos por conhecer o Rio. A efetiva abertura da cidade provocada pelos 

megaeventos já faz com que os visitantes sejam vistos por áreas que não pertencem ao circuito 

principal do turismo como, por exemplo, Vila Isabel, Tijuca e Méier. Ao circular por estes 

bairros já é possível ouvir nas mesas de seus bares, botequins e restaurantes, nas suas ruas e 

demais logradouros públicos, os vários idiomas sempre tão frequentes na Zona Sul carioca. 

Com certeza, futuros estudos que aproximem o Turismo e a Antropologia provavelmente serão 

realizados para aprofundarem estas percepções preliminares que esta comunicação apresenta. 

 Às vésperas da realização do evento, nova questão é acrescida nas discussões sobre o 

Rio de Janeiro enquanto cidade sede das Olimpíadas: a contaminação pelo Zika vírus. O vírus 

é semelhante ao da dengue e da febre amarela, sendo uma infecção típica de países de clima 

tropical e transmitida por intermédio do mosquito Aedes aegypti. A maneira surpreendente 

como a doença vem se disseminando entre a população e a complexidade dos seus 

desdobramentos nos infectados ocupa as preocupações de médicos e autoridades. Ainda não há 

uma vacina para a doença e a prevenção é o maior aliado quanto a este inusitado adversário em 
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tempos de disputas esportivas. Um jornal carioca de grande circulação reproduziu a seguinte 

charge editada pelo jornal norte-americano The New York Times:  

 

 

 
 

Figura 1 – Charge publicada pelo jornal norte-americano New York Times  

Fonte: O Globo. Edição de 6 de fevereiro de 2016. p. 4. 

 

 As incertezas acerca desta doença quanto às formas de contágio e a associação desse 

vírus com outras doenças provocam sobressaltos. Em entrevista para uma rádio carioca, o dr. 

Roberto Medronho, médico epidemiologista da UFRJ, esclareceu que a Zika é doença com 

sazonalidade e sua maior incidência ocorre nos meses do verão, no caso brasileiro, de dezembro 

a março. Todavia, o especialista adverte que as pessoas que travaram contato com o vírus 

podem ser pacientes assintomáticos e ao regressarem a seus locais de origem podem contribuir 

para a disseminação da doença. Assim, em tempos de globalização e circulação intensa de 

pessoas, a Zika deixa de ser apenas um problema dos trópicos e passa a ameaçar todo o planeta. 

Não foi por outra razão que a Organização Mundial de Saúde emitiu alerta geral. Vale lembrar 

que os Jogos Olímpicos de 2016 acontecem no mês de agosto, durante o verão no hemisfério 

norte, e talvez esta seja a real preocupação em relação ao assunto. 
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 Neste cenário de sobressaltos, uma notícia relacionada à goleira norte-americana Hope 

Solo considerava que a atleta estuda a possibilidade de não comparecer à Rio 2016 em função 

da propagação da Zika no Brasil. A agência de notícias “Reuters” informou que o Comitê 

Olímpico Norte-Americano não obrigará os atletas a comparecerem à Rio 2016, estando livres 

se não se sentirem confortáveis em viajar para o evento. Os representantes da entidade negaram 

esta possível recomendação, que circulou pelas mídias sociais, e, em videoconferência, 

afirmaram que seguem as instruções do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do centro de 

Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) (PORTAL BRASIL, 2016). 

 

Considerações Finais  

 Afinal, qual é o legado que os Jogos Olímpicos de 2016 deixarão para a cidade do Rio 

de Janeiro? Vários impactos positivos devem ser contabilizados, com destaque para os espaços 

esportivos construídos para as competições e que depois poderão ser aproveitados pela 

população carioca. Além disso, as instalações com acessibilidade disponibilizadas para os 

atletas e suas comitivas deverão ser transformadas em complexos residenciais para milhares de 

moradores, como já aconteceu em outros eventos esportivos. Apesar deste cenário 

aparentemente favorável, dois dos maiores desafios para os XXXI Jogos Olímpicos são 

segurança e transporte públicos. Apenas após a realização do evento conclusões mais efetivas 

poderão ser formuladas.  

 No início do século XX, a América Latina era vista pelo público norte-americano em 

geral como atada a uma condição de irreversível atraso. Em meados da década de 1920, Sylvio 

Gurgel, embaixador do Brasil em Washington, queixava-se da falta de interesse da imprensa 

norte-americana por assuntos brasileiros. Frequentemente, o Brasil era apresentado como “um 

vasto hospital” habitado por perigosos peixes, cobras e insetos (FREIRE-MEDEIROS, 2005). 

Em 2016, o país já trilhou longo caminho que o distancia em muito da visão simplista e 

preconceituosa que predominava a seu respeito nas primeiras décadas do século XX. Todavia, 

adversários inesperados como o vírus da Zika e similares devem ser enfrentados assim como, 

por analogia, um atleta olímpico faz em relação a seu concorrente. A superação coletiva, de 

autoridades públicas e habitantes, é o único caminho para a cidade do Rio de Janeiro conquistar 

um lugar digno no rol das cidades olímpicas. 
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MEGAEVENTOS ESPORTIVOS NO BRASIL E A PROMOÇÃO DE VALORES 

OLÍMPICOS 
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Miguel Bahl3 

 

 

RESUMO: Esse trabalho analisa a possível promoção dos valores olímpicos, amizade, 

excelência e respeito no contexto da preparação da cidade do Rio de Janeiro para a realização 

dos J.O de 2016. Para isso, realizou-se pesquisa bibliográfica e de campo com o intuito de 

captar informações relacionadas aos possíveis legados na área de esporte que serão deixados 

pelos J.O Rio 2016. Ao final da pesquisa são expostos os resultados apurados bem como as 

considerações dos autores a respeito do estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Valores olímpicos, Jogos Rio 2016, legados. 

 

ABSTRACT: This paper analyses the possible promotion of Olympic values in the context of 

the preparation of the city of Rio de Janeiro to the 2016 Olympic Games completion. In order 

to do that, a bibliographic and field research was made to collect information related to the 

possible social legacies in the Sport field that will be left by the 2016 Olympic Games. In the 

end of the research, the results Will be exposed, so as the authors’ considerations regarding the 

study. 

 

KEYWORDS: Olympic values, games Rio 2016, social legacies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com a proximidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016 muitas discussões acerca deste tema 

vêm sendo apresentados, principalmente pelos noticiários brasileiros, no que se refere à 

preparação dos atletas, melhorias na mobilidade urbana, despoluição da Baía de Guanabara, 

seleção de voluntários, entre outros. Nesse contexto, um dos principais assuntos debatidos 

durante esse momento é quanto aos legados a serem deixados pelos Jogos Rio 2016. 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo realizar uma discussão introdutória a 

respeito de legados trazidos pela realização deste megaevento esportivo, analisando nesse 
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contexto, uma possível promoção, disseminação e consolidação dos valores olímpicos por parte 

da população praticante de atividades físicas, esportivas e atléticas. 

Dessa forma, primeiramente, tem-se uma discussão sobre os conceitos e definições de 

megaeventos esportivos, em seguida, aborda-se a temática dos possíveis legados associados aos 

megaeventos esportivos no Brasil e, por fim, complementando a análise, os pesquisadores 

apresentam uma discussão baseada em pesquisa empírica com o intuito de verificar e assinalar 

os legados dos megaeventos esportivos no que se refere à possível inserção de diferentes 

camadas da população brasileira na prática de atividades físicas, esportivas e atléticas. 

Perante esse cenário, acredita-se que tal discussão se justifica, uma vez que o país está 

se preparando para a promoção dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Sendo assim, no tópico a seguir 

inicia-se a discussão apresentando-se alguns conceitos e definições de megaeventos esportivos. 

 

2 MEGAEVENTOS ESPORTIVOS: CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Nos últimos anos o Brasil vem se apresentando como país sede de diferentes 

megaeventos esportivos, destacando-se dentre eles a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos 

Olímpicos Rio 2016 (MIAGUSKO, 2011). 

Apesar de tal fato acredita-se que, no entendimento geral, grande parte da sociedade 

brasileira desconhece o conceito de megaevento, bem como, as principais definições que 

recaem sobre os megaeventos esportivos que se tornaram tema rotineiro, na linguagem popular 

e também em diferentes meios de comunicação no Brasil. 

Em relação aos conceitos e definições empregados aos megaeventos esportivos a 

literatura científica sinaliza que não existe ainda unanimidade no conceito, permitindo ressaltar 

que os mesmos possivelmente ainda estejam em construção ou até mesmo em desenvolvimento.   

Apesar disso, definições como a de Roche (1994, p.19) esclarecem que um megaevento 

pode ser considerado como um acontecimento de curta duração, com resultados permanentes 

por longo tempo nas cidades e países que o sediam, e está associado a criação de infraestrutura 

e comodidades para o evento. 

Com outros argumentos, Souza e Marchi Junior (2010), definem megaeventos 

esportivos como: 

A conjuntura material e simbólica, o que inclui a mobilização de muitos agentes e 

estruturas dos mais distintos campos sociais (esportivo, econômico, político, 

midiático etc.), constituída em torno do esporte fazendo do mesmo tanto um meio 

quanto um fim para reunir adeptos e consumidores em escala global e de modo a 

romper com as fronteiras culturais e econômicas que se impõe em termos de nação, 

região e grupos, ou no mínimo, imprimir novos sentidos e dinamismos as mesmas  

(SOUZA E MARCHI JUNIOR, 2010, p.246).  
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Discutir esses conceitos deve ser interesse de toda sociedade brasileira uma vez que, em 

muitos casos, os próprios pesquisadores e estudiosos da área não abordam essa discussão, 

apesar de existirem exceções.  

Sendo assim, acredita-se ser de suma importância para a sociedade brasileira bem como 

para os agentes envolvidos com o processo de preparação do país para a realização de 

megaeventos esportivos, envolver e esclarecer a sociedade como um todo sobre o que realmente 

representa esses eventos que possuem grande apelo popular e midiático, com o intuito de 

ampliar as considerações acerca dos possíveis legados que esses acontecimentos podem trazer 

para o país e a população. 

Desse modo, por meio de tal reflexão, pretende-se dentre outras coisas apresentar aos 

interessados a complexidade dessa temática e com isso possibilitar aos mesmos um 

entendimento mais amplo sobre os possíveis motivos que levam um país ou um conjunto de 

países a se disponibilizarem a organizar megaeventos esportivos como Copa do Mundo FIFA 

e Jogos Olímpicos. No que refere à socialização dos custos com a promoção de megaeventos 

esportivos no país, espera-se que grande parte da população possa perceber os benefícios e  

Compreender os legados que a realização dos Jogos Olímpicos irá trazer para a sociedade em 

geral. 

No que tange a temática dos legados que envolvem os megaeventos esportivos, Proni 

(2009), considera que: 

 

Os legados podem ser examinados em várias dimensões: infraestrutura urbana, 

economia, conhecimento, imagem, cultura, meio ambiente e qualidade de vida. 

Alguns são mais fáceis de serem identificados, ao passo que outros são mais 

subjetivos. Em todas as edições recentes dos Jogos podem ser constatados 

legados importantes, mas em cada edição é colocada uma ênfase maior em 

duas ou três dimensões (PRONI, 2009, P. 55).   

 

 

Diante da afirmação acima, cabe destacar que esse trabalho visa extrapolar a discussão 

do possível legado econômico deixado por esses eventos e a partir de uma análise específica 

verificar contribuições dos megaeventos esportivos no que se refere ao aumento ou expansão 

do número de praticantes de atividades físicas, esportivas ou atléticas por diferentes camadas 

da população. 

A fim de avançar nessa proposta, o tópico seguinte apresenta algumas considerações a 

esse respeito. 
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2.1 LEGADOS DOS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS NO BRASIL  

A promoção dos megaeventos esportivos no Brasil vem trazendo algumas discussões 

sobre os reais impactos desses acontecimentos. Diferentes estudos sobre legados trazem 

reflexões sobre os impactos dos megaeventos esportivos concentrando suas análises no retorno 

financeiro do evento ou na gestão dos equipamentos esportivos que são necessários à realização 

dos Jogos Olímpicos.  

Tais estudos e observações são de suma importância uma vez que a realização de 

megaeventos esportivos em qualquer lugar do mundo deve ser financeiramente viável e isso em 

muitos casos depende de um eficiente modelo de gestão que deve envolver além dos três níveis 

de governo – federal, estadual e municipal, a iniciativa privada e sem dúvida a sociedade civil 

organizada. 

Uma análise do Dossiê de Candidatura para os Jogos Rio 2016 (2009) pode levar a crer 

que o mesmo tem preocupações que extrapolam o custo do evento e se apóia também na  

Consolidação de uma nova imagem do país no exterior e ainda na promoção da cidade do Rio 

de Janeiro como uma metrópole global. 

Assim sendo, acredita-se que ao estudar o Dossiê de Candidatura do país para os Jogos 

Olímpicos Rio 2016, pode-se constatar a complexidade do projeto olímpico brasileiro, bem 

como as características do mesmo que sinalizam importantes alterações na arquitetura urbana e 

na vida dos moradores da cidade. 

Atualmente já se percebe na cidade do Rio de Janeiro, relevantes e possivelmente 

duradouras intervenções relacionadas à mobilidade urbana. A figura 1 representa a expansão 

dos sistemas de mobilidade urbana que deverão ficar prontas até o ano de 2016, antes do início 

da realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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Figura 1: Expansão do sistema BRT (bus rapidtransit) na cidade do Rio de Janeiro. 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Além disso, mesmo que ainda exista um longo caminho a ser percorrido, há uma intensa 

discussão em torno da gestão dos recursos hídricos do município, destacando dentre esses as 

preocupações e projetos de despoluição da Baia de Guanabara e de outras regiões lagunares da 

cidade.  

A figura 2 demonstra projeto de revitalização ambiental na região de Jacarepaguá: 

 

 

Figura 2: Projeto de revitalização ambiental no complexo lagunar de Jacarepaguá – RJ. 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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Nota-se ainda investimentos em instalações e aquisição de equipamentos relacionados 

à segurança pública e ainda, acredita-se que há uma preocupação com a inserção de um maior 

número de crianças, jovens, adultos e idosos envolvidos em atividades físicas, esportivas e 

atléticas. 

Nesse contexto é importante registrar que na visão dos pesquisadores o incentivo à 

prática de atividades físicas, esportivas e atléticas por diferentes camadas da população 

residente nos mais variados municípios brasileiros pode se configurar como um importante 

legado a ser deixado pelos Jogos Olímpicos Rio 2016, diante disso, registra-se  que por meio 

de tais práticas os envolvidos nessas atividades terão a oportunidade de praticar e reproduzir os 

valores olímpicos: amizade, excelência e o respeito.  

Ampliando a análise, acredita-se que a experiência adquirida pelos diferentes gestores 

envolvidos com o processo de organização dos Jogos se configura como legados que 

extrapolam os impactos econômicos do evento e que poderão auxiliar os gestores públicos 

brasileiros a se tornarem mais eficientes em suas ações e em seus projetos de caráter público. 

Destaca-se ainda o importante papel que pode e deve ser desempenhado pelos atletas 

olímpicos que ao se envolverem em ações sociais contribuem com a universalização dos valores 

transmitidos pela Carta Olímpica, servindo de exemplo para crianças e jovens, motivando o 

surgimento de novos atletas. Além disso, é importante registrar como legado a formação e 

participação dos voluntários Rio 2016 que poderão ser aproveitados em outras ações sociais 

após a realização dos Jogos. 

Assim, destaca-se que a consolidação desses projetos de melhorias e de incentivo antes, 

durante ou até mesmo após a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 deve ser de interesse da 

sociedade brasileira, uma vez que, os mesmos poderão ser percebidos como legados e utilizados 

pela população após o processo de preparação para o megaevento esportivo. 

Conforme exposto pode-se notar que a promoção de megaeventos esportivos pode 

colaborar com a expansão e até mesmo antecipação de vários projetos de interesse social, 

devendo o poder público direcionar suas ações para que a sociedade em geral tenha maior 

proveito possível de tais projetos que devem ser percebidos pela sociedade como legados após 

a realização dos megaeventos esportivos que por aqui ocorrem. 
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3 METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa exploratória e de campo apoiada em revisão teórica sobre os 

possíveis legados que serão deixados pelos Jogos Rio 2016. Desta forma, a partir do estudo 

realizado e dos resultados obtidos os pesquisadores teceram suas considerações acerca dos 

megaeventos esportivos e de estudos relacionados aos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

As questões relevantes ao trabalho estavam contidas em um roteiro de pesquisa, que 

buscavam informações referentes à faixa etária, região onde residem, aspectos quanto à 

percepção da realização dos Jogos Rio 2016 de cada entrevistado, dentre outras. Tal roteiro de 

pesquisa foi encaminhado para cada participante por meio da ferramenta surveymonkey, muito 

utilizada para a construção e envio de roteiros deste mesmo tipo de análise.  

O roteiro de pesquisa foi aplicado entre os meses de junho a agosto de 2015. Nesse 

período foi então encaminhado para cem (100) pessoas de ambos os sexos, moradores da região 

sudeste do Brasil e distribuídas entre três faixas etárias, a saber: pessoas entre 18 a 39 anos, 

entre 40 e 59 anos e pessoas com idade superior a 60 anos. 

Os dados foram coletados e avaliados neste estudo, sendo os resultados apresentados 

em texto. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A realização de megaeventos esportivos certamente envolve diversos interesses. Em 

relação aos legados deixados pelos mesmos, acredita-se que um projeto olímpico deve envolver 

toda a população, desde o planejamento e desenvolvimento da cidade para a realização do 

megaevento, como também esclarecer e sensibilizar a todos para os possíveis legados e 

benefícios que a população, a cidade e o país terão com a promoção do evento. Do mesmo 

modo, acredita-se ser possível a ocorrência de diálogos com a população sobre questões 

referentes às obras de mobilidade urbana, planejamento ambiental, políticas públicas, 

estratégias de segurança e o incentivo à prática de atividades físicas, esportivas e atléticas. A 

quantidade de entrevistados que compõe cada faixa etária proposta na metodologia é 

apresentada na tabela 1: 
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Tabela 1: Número de participantes da pesquisa obtidos pelos autores para cada faixa etária que compõe os grupos 

de análise. 

 

 

 

Em relação à prática de atividades físicas, 64% dos participantes disseram praticar com 

regularidade algum tipo de atividade física. Outros 36% disseram não exercer com regularidade 

atividades físicas. 

Dentre as atividades físicas, esportivas ou atléticas mais apreciadas pelos participantes 

da pesquisa, 42% dos entrevistados afirmaram que praticam caminhada, corrida ou ciclismo, 

31% afirmaram praticar musculação, pilates ou artes marciais, 16% frequentam ginástica ou 

hidroginástica e 11% praticam futebol ou outro esporte coletivo. 

A análise dos resultados nos permite identificar a preferência dos entrevistados por 

modalidades individuais em detrimento da prática de esportes coletivos como futebol, voleibol 

ou basquetebol, por exemplo. Com isso, observa-se que atualmente a prática do futebol, esporte 

mais popular do mundo, não vem sendo a preferência dos participantes da pesquisa. 

Após a indicação da cidade do Rio de Janeiro como sede das olimpíadas de 2016, 46% 

das pessoas entrevistadas identificaram ou perceberam a instalação de algum tipo de 

equipamento esportivo de uso comunitário como quadras esportivas, academias ao ar livre, 

academias para terceira idade, dentre outros. Já 54% dos entrevistados disseram não ter 

observado o incremento desse tipo de equipamento de uso público na localidade onde residem.  

No que se refere à percepção dos entrevistados em relação ao possível aumento do 

número de praticantes de esportes a partir da indicação do Rio de Janeiro como sede dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, pode-se constatar que 52% dos entrevistados acreditam que a realização 

dos Jogos Olímpicos no Brasil vai favorecer a expansão do número de praticantes de esportes. 

Para outros 48% isso não ocorrerá. 

 

 

FAIXA ETÁRIA
NÚMERO DE 

ENTREVISTADOS

18-39 anos 82 pessoas

40-59 anos 16 pessoas

Acima de 60 anos                                                                              2 pessoas
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De acordo com os resultados apresentados, observa-se ser necessário um maior 

investimento e instalação de equipamentos de uso coletivo para a prática de esportes, assim 

como, campanhas que promovam o desenvolvimento de atividades físicas para todas as faixas 

etárias, buscando por melhorias de aspecto físico, psicológico e social, salientando para os 

legados provenientes da realização de megaeventos esportivos no país.  

No que se refere ao papel exercido pelas autoridades públicas em favorecer a expansão 

do número dos praticantes de atividades físicas, esportivas ou atléticas, por meios de incentivos 

ou campanhas de sensibilização, constatou-se que 63% dos participantes da pesquisa não 

identificaram por parte das autoridades municipais, estaduais ou federais campanhas de 

sensibilização ou projetos que tinham essa finalidade. Outros 37% dos entrevistados afirmaram 

ter percebido algum tipo de ação nesse sentido. 

Quanto a esses resultados, pode-se constatar que a maioria dos entrevistados não 

percebe por parte das autoridades competentes um esforço em envolver a sociedade nos 

possíveis benefícios sociais que a promoção de megaeventos esportivos pode gerar. Diante de 

tal constatação sugere-se às autoridades dos três níveis de governo uma maior preocupação com 

essa questão. 

Quanto à realização dos Jogos Olímpicos no Brasil, a fim de possibilitar a transformação 

da sociedade brasileira, por meio da prática de atividades físicas, esportivas ou atléticas, 56% 

dos entrevistados não acreditam que a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 irá favorecer 

tal transformação. Já para 44%, a realização desse megaevento esportivo no país pode favorecer 

o desenvolvimento da sociedade brasileira por meio da prática de atividades físicas, esportivas 

e atléticas e também por meio da promoção dos valores defendidos pela carta olímpica. 

Constatou-se ainda que a maioria dos entrevistados não identificou nas localidades onde 

moram o incremento de equipamentos esportivos de uso coletivo e comunitário.  

Apurou-se ainda juntamente à maioria dos entrevistados que a realização dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016 irá favorecer a expansão do número de praticantes de atividades físicas, 

esportivas ou atléticas no Brasil, contudo os mesmos não perceberam ainda por parte das 

autoridades municipais, estaduais ou federais campanhas ou programas de incentivo para que a 

população em geral pratique mais atividades físicas. 

Diante de tal constatação apurou-se ainda que para a maioria dos entrevistados a 

realização de megaeventos esportivos no Brasil como os Jogos Olímpicos não irá favorecer a 

transformação da sociedade brasileira por meio do incentivo à prática de atividades físicas, 

esportivas e atléticas. 



    

404 
 

Finalizada a discussão baseada em dados apurados perante os participantes da pesquisa, 

no tópico a seguir os pesquisadores apresentam suas considerações finais a respeito do estudo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização de megaeventos esportivos envolve interesses diversos; no Brasil essa 

realidade não é diferente. Nesse sentido e por meio dessa análise pode-se constatar que a maior 

parte dos entrevistados que participam deste estudo praticam atividades físicas, esportivas ou 

atléticas com regularidade.  

Constatou-se também que apesar do país ter sido indicado como sede olímpica em 2009, 

a maioria dos entrevistados não identificou nas localidades onde moram, o incremento na 

instalação de equipamentos públicos e de uso coletivo e comunitário como, academias ao ar 

livre, bicicletários ou academias para a terceira idade, o que sugere a necessidade de maior 

atenção por parte das autoridades competentes na adequação dessas estruturas. 

Apesar de tal realidade apurou-se juntamente aos entrevistados que a maioria deles 

acredita que a realização dos Jogos Olímpicos no país irá contribuir com a expansão do número 

de praticantes de atividades físicas, esportivas ou atléticas.  

Para os entrevistados, a expansão do número de praticantes de atividades físicas, 

esportivas e atléticas deve ser acompanhada de estratégias e programas que possibilite aos 

praticantes de atividades físicas, esportivas e atléticas a consolidação, disseminação e 

reprodução dos valores olímpicos amizade, excelência e respeito.  

Tal constatação se apóia no fato de que a maioria dos entrevistados ainda não percebeu 

por parte das autoridades competentes nenhum tipo de campanha de esclarecimento no que se 

refere aos verdadeiros objetivos dos Jogos Olímpicos que na visão dos pesquisadores deveria 

estar sendo desde o início associado às possibilidades de transformação da sociedade brasileira 

por meio da prática de atividades físicas, esportivas ou atléticas e também por meio da 

promoção dos valores olímpicos. 

Finalizando a análise, conclui-se mediante os dados apurados que a sociedade brasileira 

está até certo ponto dividida em relação aos possíveis legados que serão deixados pelos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, pois existe uma parcela da população que já percebe e utiliza-se dos 

equipamentos e investimentos empregados no setor, bem como o incremento que está sendo 

realizado na instalação de equipamentos esportivos de uso público e comunitário. Por outro 

lado, existem pessoas que ainda não identificam tais benefícios. 



    

405 
 

Por fim, constatou-se perante os entrevistados que a realização dos Jogos Olímpicos 

vem contribuindo mesmo que de forma ainda incipiente com a ampliação do número de 

praticantes de atividades físicas, esportivas ou atléticas na região pesquisada, nesse sentido, 

sugere-se às autoridades competentes o aprofundamento das campanhas de esclarecimento da 

sociedade em relação aos aspectos positivos em sediar megaeventos esportivos no Brasil, bem 

como, a democratização para todos os municípios brasileiros de equipamentos esportivos e 

programas que tenham por finalidade inserir toda população brasileira na prática regular de 

atividades físicas, esportivas e atléticas. 
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GT 4 – Faces do Fenômeno Moderno do Lazer 

 

O cientista político norte-americano Sebastian De Grazia foi um dos primeiros a se 

debruçar sistematicamente sobre o Lazer. A obra Of Time, Work and Leisure (1962) é uma das 

pedras fundamentais dos estudos do Lazer e apresenta uma valiosa reflexão acerca do uso do 

tempo de não trabalho e a busca do ser humano por formas de diversão. O autor inclusive pontua 

a ocorrência histórica desta busca; segundo ele, é possível observar na Antiguidade 

manifestações análogas ao que compreendemos hoje como Lazer.  

Outra referência importantíssima do campo é Joffre Dumazedier. O autor tem influência 

indelével nos estudos do Lazer no Brasil, muito por conta de sua vinda a convite do Sesc na 

década de 1980. Para o sociólogo francês, o Lazer é um fenômeno fundamentalmente moderno. 

Embora concorde com De Grazia de que é possível observar manifestações recreativas em 

outras épocas, Dumazedier alvitra que o Lazer nasce a parte da institucionalização do trabalho 

e da artificialização dos tempos sociais.  

As duas correntes de pensamento acerca do Lazer não são tão conflitantes, mas suas 

diferenças contribuíram para o desenvolvimento do campo. Para além das pesquisas 

conceituais, há uma notável produção que encara o tema empiricamente e reforça a sua 

relevância para a compreensão dos valores e dinâmicas da sociedade contemporânea.   

O campo de estudos do Lazer tem se mostrado cada vez mais amplo, com contribuições 

de cientistas com variadas formações. O turismo, por sua vez, é apenas uma das múltiplas 

manifestações deste fenômeno moderno. Pretendeu-se com este eixo temático explorar, 

conceitual e empiricamente, as diversas tensões inerentes ao campo, tal como sua relevância 

para a sociedade ocidental contemporânea. 

Embora todos estivessem associados ao mesmo assunto, a variedade temática dos quatro 

trabalhos aprovados para participarem deste Grupo de Trabalho reiteram a amplitude e 

importância do campo.  

 

João Freitas
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¨TURISMOTERAPIA¨: LAZER COMO TURISMO DE SAÚDE 

 

Bianca dos Santos Magalhães1 

 

 

RESUMO: Os estudos de turismo aplicados às atividades de lazer são objetos de estudo 

acadêmicos considerados importantes pela expressiva quantidade de pessoas que saem de seu 

entorno habitual em busca de lazer através do turismo. Sabe-se que o lazer não se restringe a 

uma atividade, assumindo várias faces; por isso há várias segmentações de turismo que atendem 

a públicos-alvo diversos. A pesquisa feita mostra a flexibilidade dos segmentos que, além de 

proporcionarem atividades de lazer, também são atividades que combatem males físicos e 

psicológicos, não restringindo a cura ao segmento de turismo de saúde e apontando os conceitos 

dos segmentos para melhor compreensão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: lazer; turismo de saúde; Marcos Conceituais. 

 

 

ABSTRACT: Studies in Tourism related to leisure activities are academic studies subjects 

considered important cause the significant number of people who go out of their usual routine, 

searching for leisure through tourism. We know leisure is not limited to just one activity, having 

many faces; so there are several tour segmentations that serve different people. The research 

shows the flexibility of the segments that provide leisure activities and also provides activities 

that combat physical and psychological ailments, not restricting the cure to the segmentation 

“tourism of health”, and pointing out the concepts of segments for better understanding the 

study. 

 

KEYWORDS: leisure; tourism of health; Conceptual Marks. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com a popularização do fenômeno das viagens, o Turismo que, antes se restringia às 

atividades hoteleiras e ao conhecimento de alguns poucos lugares, denominados pontos 

turísticos, tornou-se dinâmico. Pessoas sempre viajaram por motivos diversos: negócios, 

cumprimento de obrigações religiosas, lazer, estudos, prática de esportes, pesquisas de ciências 

da natureza, banhos em fontes de águas minerais, etc, mas hoje fazem isso em número crescente 

e para um número crescente de destinos. Esta popularização também criou um mercado flexível, 

                                                           
1 Bacharel em Turismo. Pós-graduada MBE em Turismo: Economia, Gestão e Cultura, pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Experiência como docente de educação profissional e estudos turísticos para ensino 

fundamental na Prefeitura Municipal de Saquarema. E-mail: biamagalhaes.tur@gmail.com 
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onde, atualmente, não é a demanda que se adéqua à oferta, mas o contrário. Esta adequação 

permite que, cada vez mais pessoas no Brasil, tenham acesso a viagens. Boa parte disto se deve 

ao sistema de informações, recentemente a internet, mas nos últimos dois séculos a telegrafia, 

a telefonia e serviços postais confiáveis. A utilidade da Internet, em especial, é imensa no 

Turismo, pois a difusão de informações atualizadas continuamente a respeito do destino 

turístico auxilia no fluxo de oferta e demanda. 

Ao efetuar buscas pela internet por benefícios das viagens, vários blogs sobre viagens 

incentivam a prática de viajar através de frases motivadoras e imagens naturalmente bonitas. 

Tais frases sugerem que o ato de viajar causa mudanças positivas no indivíduo, que resultam 

no bem estar físico e psicológico dos mesmos. 

Entretanto, as colocações motivacionais dos blogs não foram obtidas de um estudo 

acadêmico aprofundado a respeito destes benefícios. Por isto é importante entender porque 

viajar é tão benéfico para a saúde e a sanidade do indivíduo. 

Dentro do processo dinâmico da atividade turística, recorremos à segmentação brasileira 

estipulada pelo Ministério do Turismo relativo aos tipos de Turismo existentes no Brasil. Cada 

segmentação é conceituada de acordo com sua proposta de atividades, ou seja, quais são as 

atividades que o turista desenvolverá a partir do tipo de Turismo descrito. Dentre estas 

atividades, este artigo destaca o Turismo de Saúde, que, de acordo com sua definição, constitui-

se das atividades turísticas decorrentes da utilização de meios e serviços para fins médicos, 

terapêuticos e estéticos (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). A definição descrita sugere a 

busca de tratamento em spas, hospitais ou estâncias hidrominerais aos males físicos ou mentais.  

Entretanto, a definição de Turismo de Saúde não sugere que o lazer através das demais 

definições/segmentos do documento Marcos Conceituais, seja uma forma de tratamento a 

alguns males do corpo, principalmente os psicológicos. Baseado nisto, este artigo visa 

desenvolver um olhar mais detalhado ao segmento Turismo de Saúde, estipulado pelos Marcos 

Conceituais do Ministério do Turismo, detalhando com embasamento científico quais são os 

possíveis males que a prática do lazer é capaz de combater, sem que esta cura esteja vinculada 

ao segmento Turismo de Saúde. 

Espera-se, com este artigo, obter o esclarecimento a respeito da pluralidade funcional 

da atividade turística que, atualmente, é uma das maiores responsáveis pelo maior movimento 

de pessoas ao redor do mundo (DIAS, 2005). Tal pluralidade está expressa nas variadas 

necessidades humanas refletidas na demanda que se apresenta de modo heterogêneo. 
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1. LAZER APLICADO AO TURISMO 

O exercício de atividades descontraídas e cotidianamente incomuns são apreciadas por 

grande parte dos indivíduos por ter caráter lúdico, pois proporcionam prazer e entretenimento. 

Atualmente, o turismo serve como alternativa às pessoas que buscam atividades de lazer para 

seu bem-estar pessoal. Trata-se de um efeito psicológico que traz satisfação ao turista que se 

encontra fora de seu entorno habitual, exercendo atividades que fogem de sua rotina. 

A “Turismoterapia”, título deste trabalho, consiste num neologismo que sugere a prática 

de turismo como algo benéfico à saúde, relaxante e terapêutico. Esta prática é exercida de forma 

livre e espontânea aos que buscam uma forma de desopilar, viajando. 

Cada destino possui características e, para cada preferência, há públicos-alvo distintos. 

O perfil dos turistas compreende, em sua maioria, pessoas economicamente ativas no mercado 

de trabalho, que dispõem de renda específica para viajar, renda esta que varia de acordo com 

seu poder aquisitivo econômico e o quanto o mesmo está disposto a investir. Tais pessoas 

buscam no turismo sua satisfação pessoal em consonância com suas necessidades vitais, pois o 

lazer, ao final do século XIX, passara a ser considerado uma necessidade das pessoas para 

recompor suas forças de trabalho e, também um bem de consumo (BARRETTO, 2006). 

Compreende-se a importância do lazer aplicado ao turismo quando setores econômicos 

ligados à área denotam interesse em aprimorar seus serviços oferecidos a quem investe seu 

capital em lazer, regido pela necessidade vital de sentir-se bem consigo e com os demais. A 

necessidade de viajar aplicada a atividade turística pode ser analisada através da teoria das 

necessidades, descritas por Abraham Maslow, onde o mesmo estabelece a prioridade das 

necessidades humanas, conforme será visto, na figura 1. 

Em relação ao turismo, o lazer está contido nas necessidades fisiológicas, posto que, da 

mesma forma que o corpo humano precisa excretar, se alimentar, reproduzir, trabalhar para 

sustentar-se, etc, o organismo não é uma máquina de intenso trabalho; ele precisa de um 

descanso, seja físico e/ou mental. 

Sendo o descanso uma necessidade fisiológica, o individuo tem, por direito, um tempo 

reservado para esta “atividade”. É válido esclarecer que o lazer é uma das utilizações do tempo 

livre que o indivíduo dispõe, portanto, se há um tempo disponível e este tempo permite que o 

indivíduo exerça atividades prazerosas a ele como, por exemplo, viajar, ele assim o fará, dentro 

de suas condições e expectativas que envolvem sua motivação para viajar. 
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Ao detalhar a pirâmide de Maslow, podemos contextualizar o turismo nos demais 

patamares da pirâmide, porém, o foco da análise se manterá na base: o lazer e como a falta do 

mesmo implica na saúde humana. 

 

Figura 1: Pirâmide de Maslow. Hierarquia das necessidades dos indivíduos 

 

 

(Fonte: http://flaviohorita.com/?attachment_id=588) 

 

2. MARCOS CONCEITUAIS: IMPORTÂNCIA DA SEGMENTAÇÃO 

Ao detalhar o fenômeno do lazer, é de senso comum entre os autores que escrevem a 

respeito do lazer aplicado ao turismo que as motivações para viajar são variadas. Para todas as 

motivações existentes, há também as segmentações de mercado que visam à organização dos 

tipos de turismo existentes para melhor entendimento da demanda específica e atendimento às 

necessidades de tais turistas adeptos de determinados segmentos. 

No Brasil as segmentações foram estipuladas pelo Ministério do Turismo, através de 

um documento intitulado Marcos Conceituais2. Tal documento serve como parâmetro à gestão 

de turismo de maneira que os grupos de consumidores são identificados e para estes são 

estruturados produtos turísticos que atendam à demanda apresentada. 

O documento conta com 12 segmentos de turismo e conceitos desenvolvidos. Para 

entender os Marcos Conceituais, é importante pensar nas dimensões da atividade turística, 

considerando o tamanho do território brasileiro. Desta forma, pensar as segmentações permite 

perceber as possibilidades oferecidas em turismo no Brasil e como os setores ligados à atividade 

turística trabalham para atender a procura por tais segmentos, regidos por suas preferências. 

                                                           
2 Documento disponível em 

<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Marcos_Con

ceituais.pdf>. 
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Observa-se que o Turismo de Saúde, objeto a ser analisado, se refere às viagens em 

busca de tratamentos terapêuticos, tanto em hospitais como em estâncias com fontes termais. 

Sua finalidade já é predeterminada pela necessidade de cura do turista/paciente, estando ligado 

então à obrigatoriedade de viajar para fazer um determinado tratamento médico (ARRILLAGA, 

1996 apud BARRETTO, 2006). 

É interessante verificar que, no passado, antes de se conhecer e se poderem combater 

infecções causadas por microorganismos que proliferavam mais intensamente na época do 

verão, era comum que as elites governantes em capitais de países sofrendo doenças tropicais – 

como o Rio de Janeiro – tivessem “capitais de verão”, por exemplo, Petrópolis. Outra ideia 

comum era a do papel de ar como produtor de doenças, então doentes de tuberculose iam para 

sanatórios em cidades nas serras, onde o ar era mais puro. Hoje pessoas doentes de malária, 

febre amarela, tuberculose ou doenças tropicais em geral tem tratamentos médicos que não 

exigem mais essa migração. 

O questionamento levantado referente ao Turismo de Saúde é que não se considerou 

possibilidade de cura de alguns males ao corpo tratados no ato de envolvimento com outros 

segmentos descritos. A diferença está no não comprometimento do turista para se tratar de tais 

males e no não reconhecimento de outras áreas como potenciais vetores de alívio às 

enfermidades. 

Os demais segmentos são tratados, obviamente, de modo isolado, sabendo-se que há 

público-alvo específico para estes. No entanto, ao considerar o tratamento através de outros 

segmentos, não restringindo ao turismo de saúde, estamos tratando os segmentos de modo 

flexível, podendo-se afirmar que o turismo de saúde se estende às demais definições na prática. 

E quais são estas práticas ou males que podem ser curados através de outros segmentos, sem 

que o mesmo seja considerado estritamente “de saúde”? Vejamos a seguir. 

 

2.1. MALES EXISTENTES, CAUSAS E CURAS POTENCIAIS 

Os males a ser abordados estão mais direcionados aos danos psicológicos que 

necessariamente físicos. O turismo exprime uma dimensão mais pessoal de ruptura em relação 

à vida habitual (AVENA, 2005) e esta ruptura já causa uma quebra de rotina onde, hábitos não 

exercidos no dia-a-dia são comumente postos em prática em locais diferentes. 

A seguir estão descritos alguns males físicos/psicológicos e curas através da prática de 

lazer, fora da segmentação de turismo de saúde, como: 
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a) Sedentarismo: a falta de exercícios físicos implica num corpo cuja falta de atividades 

possibilita o aparecimento de doenças como obesidade, hipertensão, diabetes, depressão e 

doenças coronárias (SABA, 2003). O tratamento para tal pode ser buscado na simples prática 

de exercícios físicos como natação (em piscinas de hotéis, no mar, em rios, etc), esportes como 

futebol ou vôlei (na areia da praia, no campo, na área de lazer de um hotel ou clube, etc), 

corridas e caminhadas ao ar livre, prática de esportes que envolvam aventura com caráter 

recreativo e saudável, não competitivo, conforme a definição nos Marcos Conceituais do 

segmento turismo de aventura. 

Com as práticas que, normalmente, os turistas têm em viagens, é fácil não ceder ao 

sedentarismo, principalmente quando o turista já está naturalmente disposto, pois se encontra 

fora de sua rotina. Mesmo os grandes hotéis, resorts, clubes e cruzeiros marítimos investem em 

profissionais qualificados para que os mesmos desenvolvam atividades de lazer e recreação que 

muito auxiliam no combate ao sedentarismo e suas demais consequências. 

b) Insônia: incapacidade para dormir; falta de sono causada por stress, ansiedade, 

condições médicas, hábitos alimentares irregulares, etc; a insônia representa um risco à saúde 

por não permitir que o indivíduo cumpra uma necessidade fisiológica: dormir. E isto afeta o 

corpo como um todo, pois, de acordo com Martinez: 

A privação de sono causa humor deprimido, agitação ou ambos em indivíduos 

normais. Pacientes com insônia têm prevalência de transtorno psiquiátrico 

duas a três vezes maior do que a população geral, e o risco de desenvolver 

depressão chega a quadruplicar (MARTINEZ, 2009, p. 65). 

Fora de sua rotina, o turista se desprende de suas obrigações diárias e, associado a 

hábitos saudáveis que combatem o sedentarismo (descrito acima), este desprendimento leva o 

turista a descansar quando quiser, afinal, não tem que se preocupar com obrigações, já que está 

viajando. O lazer, neste sentido, assume papel terapêutico, pois todas as atividades que o turista 

exerce são espontâneas e prazerosas para ele, independente do segmento que esteja sendo 

desenvolvido. 

c) Stress: causado pelo nível de raiva e agitação contidos num indivíduo que, 

fisiologicamente, sofre com os efeitos deste mal emocional. Em seu livro a respeito do stress, 

Lipp afirma que no século XIX já se dizia que a raiva contribuía para o aparecimento da doença 

coronariana e no século XX cientistas continuaram a afirmar que este sentimento estava ligado 

a doenças cardiovasculares (LIPP, 2005). 

Situações de extremo desagrado para o indivíduo que não busca uma “válvula de escape” para 

este mal, resultam no stress. As responsabilidades diárias, quando o indivíduo encontra-se 
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descontente com sua rotina, colaboram para o desenvolvimento do stress. Entretanto, o ato de 

viajar e exercer atividades prazerosas, conforme dito no tópico anterior, permite o indivíduo a 

adquirir esta “válvula de escape” que faltava para que, psicologicamente esteja são.  

A motivação para viajar causa um sentimento de estima que, de acordo com Arrillaga, 

obedecem à necessidades: 

De evasão (do cotidiano em geral, condições de trabalho, de moradia, de vida 

social, ambientais): Esta motivação estaria no plano psicológico da escada de 

necessidades de Maslow, mas pode-se discutir que, em determinados casos, a 

evasão do cotidiano pode ser uma forma de preservar a saúde, 

fundamentalmente nas atuais condições de vida das grandes cidades, que 

colocam o estresse como uma das principais causas de mortalidade. 

(ARRILLAGA, 1996 p. 145-159 apud BARRETTO, 2006 p. 65). 

d) Atividade sexual: o entrosamento humano é natural quando o indivíduo viaja. A 

interação com demais indivíduos é algo que acontece de forma espontânea em viagens e 

constitui uma necessidade humana, ainda referenciando a pirâmide de Maslow. Esta interação, 

em conjunto com o entrosamento do parceiro, permite que o indivíduo, fora de sua rotina, se 

sinta motivado ao desejo de viver novas experiências para quebrar a monotonia (ARRILLAGA, 

1996 apud BARRETTO, 2006). 

O portal online Férias divulgou artigo sobre o desempenho de casais que viajam. De 

acordo com a pesquisa, dos mil casais entrevistados, quase dois terços (63%) afirmaram que 

viajar com seu parceiro tem ajudado a ficarem mais tempo juntos. A pesquisa ainda afirma que 

isto os ajuda a melhorar o desempenho sexual3. 

E os benefícios da atividade sexual são conhecidos: fortalecimento do sistema 

imunológico, controle da pressão arterial, queima de calorias, redução de stress, etc. 

e) Transtornos mentais: ainda referenciando Maslow e voltando-nos aos dois últimos 

patamares da pirâmide situados ao topo, onde as necessidades são intangíveis, o turismo tem a 

característica de despertar o senso de autonomia ao indivíduo, justamente por que o mesmo se 

depara com um panorama que, para ele, não é comum. O envolvimento com a comunidade 

receptora, a aprendizagem cultural, a percepção de uma sociedade cujos hábitos e costumes são 

diferentes do que o próprio turista está acostumado, permite que o cérebro seja estimulado de 

modo que este estímulo evita o atrofiamento cerebral4. 

                                                           
3 Reportagem disponível em <http://www.ferias.tur.br/artigo/12/casais-que-viajam-juntos-sao-mais-felizes-veja-

13-razoes.html> 
4 Distúrbio cerebral causado por doenças de desenvolvimento ou lesões internas, como traumatismo ou 

degeneração das células. Fator que ajuda na diminuição de tal distúrbio é a atividade física e mental constantes, 

através de leituras e interação social saudável. 
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Dentro dos segmentos estipulados pelos Marcos Conceituais, o Turismo cultural é o que 

melhor atende a proposta de interação entre as sociedades, visto que também se exercita o senso 

de cidadania e, de acordo com Dias, “podemos afirmar que as interações sociais são o principal 

fundamento da atividade turística” (DIAS, 2005). 

E, como o combate a preconceitos sociais permite uma vida mental mais feliz, podemos 

relembrar Mark Twain: “Viajar é fatal para o preconceito, a intolerância e as ideias limitadas; 

só por isso muitas pessoas precisam muito viajar. Não se pode ter uma visão ampla, abrangente 

e generosa das coisas vegetando num cantinho do mundo a vida inteira”. (TWAIN, 2005) 

 

CONCLUSÃO 

Embora este artigo enfatize a prática de viajar como elemento que auxilia na saúde e no 

bem-estar, vale ressaltar que, cientificamente, viagens em si não têm potencial para tratar 

doenças complexas onde o tratamento leva um longo período, como câncer, por exemplo. Em 

contrapartida, a opção de lazer através do turismo se mostra uma alternativa para o bem-estar 

pessoal; esta opção consiste numa troca, onde o paciente opta por sair de seu entorno habitual 

e viver bem – e através desta prática, entendemos a “Turismoterapia”, pois se preza o bem estar 

e a qualidade de vida –, ao invés da rotina dos hospitais e tratamentos de saúde que, mesmo 

sendo necessários, são estressantes ao paciente. 

A rotina das idas ao médico, apesar de serem importantes, são cansativas para quem 

necessita buscar tratamento; entretanto, há quem troque um tratamento médico formal por 

viagens a destinos naturalmente aprazíveis. Um exemplo disto está num caso real que ocorre 

nos Estados Unidos: Norma, uma senhora de 90 anos, foi diagnosticada com câncer nos ovários 

e, ao ouvir do médico que teria que se submeter à cirurgia e tratamentos quimioterápicos, a 

idosa optou, conscientemente, por viajar ao redor dos Estados Unidos. Suas aventuras de 

viagem são relatadas no Facebook através da página intitulada Driving Miss Norma5. De acordo 

com reportagem, a idosa disse à sua nora via e-mail: "Sinto-me bem. Saio por aí todos os dias 

empurrando minha cadeira de rodas. Estou muito bem para minha idade". 

A internet, principalmente as redes sociais, difundem de forma humorada e informal que 

viajar faz bem à saúde. O papel deste trabalho foi trazer a reflexão acadêmica a respeito da 

benfeitoria promovida pelo fenômeno das viagens como uma forma de terapia para os males do 

corpo, possibilitando entender a proposta da “Turismoterapia”: o tratamento através das 

                                                           
5 Página disponível em rede social: <https://www.facebook.com/DrivingMissNorma/>. 
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variadas formas de desenvolvimento do turismo, regidos pelo lazer e não pela urgência ou o 

compromisso do tratamento, como é habitual no Turismo de Saúde. 

A busca de referências bibliografias interdisciplinares ajudou a traçar uma definição 

conceitual para melhor entendimento de como o turismo se insere enquanto atividade que 

beneficia a saúde e o bem-estar individual. 

Conclui-se, pelas leituras apresentadas e pela junção de ideias e conceitos de senso 

comum, que o turismo é uma atividade cujos impactos são diversos, sejam ambientais/naturais, 

sociais, culturais e, agora, bem sabemos, trata-se de uma atividade saudável ao corpo humano, 

possibilitado pelo lazer, sem vínculo necessário ao segmento Turismo de Saúde. Logo, todos 

os segmentos, além do lazer proporcionado, podem ser considerados de modo informal como 

turismo de saúde pelas benfeitorias descritas. 
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“COMER REZAR AMAR”: REFLEXÕES EXPLORATÓRIAS SOBRE A VIAGEM E 

SUAS REPERCUSSÕES 

 

Eloá de Araujo Nagipe1 

  

RESUMO: A viagem é composta por etapas que envolvem a motivação que a antecede, o seu 

decorrer e as repercussões geradas no seu fim. O trabalho proposto faz uma análise dessas 

etapas presentes no filme “Comer Rezar Amar”, realizando reflexões exploratórias, com cunho 

antropológico, acerca das mesmas e do sujeito viajante. Passando pelas motivações da viagem, 

são abordadas ideias de autores que fazem considerações sobre o que leva o indivíduo a partir 

do seu cotidiano. Em seguida abre-se uma breve discussão sobre o perfil da personagem 

viajante e a forma como ela se comporta nos destinos escolhidos. O artigo encerra-se abordando 

as repercussões geradas pelo trânsito entre o cotidiano e o anticotidiano produzidas pela viagem, 

concluindo sobre a possibilidade de transformação pessoal proporcionada pelo ato de viajar.  

PALAVRAS-CHAVE: Viagem, Motivação, Repercussões, Anticotidiano  

 

INTRODUÇÃO 

“Comer Rezar Amar”, dirigido por Ryan Murphy, foi baseado no best seller de mesmo 

título da autora e narradora/personagem Elizabeth Gilbert. O longa traz em seus 133 minutos 

os dilemas da protagonista Liz (Elizabeth Gilbert), interpretada por Julia Roberts. Liz é uma 

escritora, residente na cidade de Nova York, que passa por uma crise pessoal em que se 

questiona sobre sua vida, pois não consegue se enxergar na rotina que tem e no seu casamento. 

Entre o divórcio e uma nova paixão, essas questões se tornam mais fortes e ela sente falta de 

viver algo diferente em sua vida. Para tal, Liz decide viajar um ano por três destinos: Itália, 

Índia e Indonésia.  

O título do filme representa as principais atividades realizadas pela personagem em cada 

destino visitado. Na Itália Liz descobre novos prazeres despertados pelo idioma e pela 

gastronomia local. Na Índia ela dedica seu tempo ao trabalho voluntário e ao aprendizado da 

devoção em um ashram (retiro). Na Indonésia ela passa seus dias sob os ensinamentos de um 

                                                           
1 Graduanda em Turismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. Email: eloaharaujo@hotmail.com. 
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xamã, com a intenção de exercitar o equilíbrio no seu dia a dia através da meditação, mas os 

imprevistos da viagem a levam ao encontro de um inesperado amor.  

 “Comer Rezar Amar” tem em sua narrativa toda a dinâmica das etapas da viagem, desde 

a escolha dos destinos até a despedida dos mesmos pela personagem. O comportamento da 

personagem-viajante, suas experiências e os reflexos causados por elas são colocados em 

evidência na trama. Esses elementos trazem à tona reflexões sobre o ato de viajar e as possíveis 

transformações geradas no indivíduo que viaja.  

 O objetivo do trabalho é fazer uma reflexão exploratória sobre as etapas da viagem, 

tomando por molde sua comparação ao ritual de passagem. Dentro dessas etapas são 

trabalhados assuntos como a motivação da viagem; o trânsito entre o cotidiano e o anticotidiano; 

o “rito de inversão” e as repercussões geradas pela viagem. O leitor é conduzido a essas 

reflexões, a partir de teorias sobre a viagem e o turismo, com trechos e falas dos filmes que se 

associam as mesmas. 

Assim como o filme, o trabalho respeita a ordem das etapas da viagem, começando com 

a motivação da partida da personagem Liz, elementos da viagem em si, como o seu perfil e 

comportamento como turista, até chegar aos reflexos da viagem em seu aspecto pessoal.  Para 

tal, a metodologia utilizada é baseada em revisão bibliográfica e análise de narrativa.  

 

1. AS MOTIVAÇÕES PARA A PARTIDA DA PERSONAGEM VIAJANTE 

A viagem é regida por fatores motivacionais que “determinam os motivos pelos quais 

as pessoas viajam” (LOHMANN; PANOSSO NETTO, 2008), eles podem estar relacionados a 

descanso ou ao desejo de conhecer algo novo, podendo ser novas culturas; aprender um novo 

idioma e até mesmo conhecer novas pessoas. Também pode estar ligado ao simples status, 

desejo de autoestima e desenvolvimento pessoal. Um indivíduo pode apresentar diversas razões 

para viajar e, além do que se busca, deixar alguma coisa, fugir de algo, também é um motivo 

significante, de acordo com Krippendorf (2009).  

“Comer Rezar Amar” tem seu clímax formado a partir da decisão de viagem da 

protagonista e mostra os acontecimentos que precedem isso. Ele começa com a escritora em 

Bali. Ela vai escrever um artigo sobre a ilha e quer conhecer um xamã, então vai à procura de 

Ketut Liyer (Hadi Subiyanto), pois a recomendaram que o conhecesse. Nesse encontro, o xamã 

lê sua mão e faz uma previsão sobre acontecimentos de sua vida, dentre eles, de que ela voltará 

a Bali e ficará lá por três ou quatro meses e vai ensinar sua língua a ele. Em troca ele a ensinará 

tudo o que sabe. A cena pula para seis meses depois, em Nova York, em uma festa na casa de 
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sua amiga Delia (Viola Davis). Delia vai para o quarto trocar a fralda de seu bebê e chama Liz 

para acompanha-la. No quarto Liz pergunta a Delia se ela se lembra do momento exato em que 

quis ter um filho e ela a responde que não, mas que sempre teve uma caixa com objetos de 

bebês a espera de seu marido estar pronto para ser pai. Liz abre a tal caixa, admira e diz que 

também tem uma caixa como essa, porém com artigos sobre viagens e lugares que ela gostaria 

de conhecer antes de morrer. Delia diz a Liz que ter um filho requer certeza e vontade de se 

comprometer totalmente. Naquela noite Liz ficou pensativa, se questionando sobre a sua vida: 

Estaria eu num casamento curto? Só compramos essa casa há um ano. Será 

que eu não queria isso? Eu tinha participado ativamente de cada momento da 

criação desta vida. Então porque que eu não me imaginava em nada disso? 

(COMER REZAR AMAR, 2010, 06'38" em diante)  

Liz vai para cama, e seu marido, ainda acordado, fala sobre o convite que ela havia o 

feito para uma viagem: “Eu não quero ir pra Aruba”, diz Stephen - e Liz o responde baseada 

em seus pensamentos anteriores – “Eu não quero continuar casada”. (COMER REZAR AMAR, 

2010, 10’20” em diante).  

Na próxima cena ela está em uma livraria comprando livros de autoajuda e um 

dicionário de língua italiana.  Os acontecimentos na trama seguem, e Liz conhece David (James 

Franco), um jovem e bonito ator, “um iogue de Yonkers”, como ela o descreve.  

Liz: - Não diria que me apaixonei por ele. Na verdade, eu me separei e caí nos 

braços do David como um acrobata de desenho animado mergulha do alto de 

uma plataforma num copo d’água, desaparecendo completamente. (COMER 

REZAR AMAR, 2010, 14'56" em diante) 

Liz continua tentando, sem sucesso, um acordo de divórcio com Stephen (Billy Crudup). 

Enquanto isso alguns conflitos começam a surgir na sua relação com David. Em uma cena Liz 

olha para sua caixa com seus artigos de viagens e pega um catálogo de Bali. Nele está um 

desenho que o xamã Ketut lhe deu meses atrás quando visitou a ilha. No mesmo dia, Liz tem 

uma conversa com sua amiga Delia e fala sobre como acordou cansada e preocupada com essa 

interminável fase ruim, com a falta de emoção e de excitação na sua vida e conta que quer viajar 

por um ano:  

Eu quero ir para algum lugar onde eu possa me maravilhar com alguma coisa 

[...] Desde os 15 anos ou eu estava numa relação ou eu estava rompendo uma 

relação! Eu nunca me dei duas semanas de descanso pra, sei lá, pensar em 

mim! [...] Eu vou para Itália, depois vou para o ashram da guru do David na 

Índia e vou terminar o ano em Bali. É isso que eu vou fazer. (COMER REZAR 

AMAR, 2010, 24’20” em diante) 
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Elizabeth, arrumando suas coisas para a partida, recebe a notícia de que Stephen, 

finalmente, assina os papeis do divórcio. Essa tensão inicial da trama faz pensar sobre o que 

leva a protagonista a partir. Liz está insatisfeita com a sua vida pessoal e sentindo a necessidade 

de ter um tempo para si mesma e o que ela decide fazer em busca disso é viajar. 

 A fala da protagonista sugere que a mesma deseja sair de sua conturbada rotina de 

relacionamentos em busca de algo que a compense (“me maravilhar com alguma coisa”, 

“pensar em mim”). A busca pela felicidade tem regido os seres humanos, como afirma De 

Botton (2012) e, viajar é, para ele, uma das poucas atividades que evidenciam isso. Neste 

sentido, analisando os fatores motivacionais para uma viagem, Iso-Ahola (apud LOHMANN; 

PANOSSO NETTO, 2008) desenvolveu uma teoria que relaciona elementos psicológicos e 

sociais, como a fuga da rotina e as compensações a serem encontradas nos lugares de destino. 

Essa ideia de fuga e compensação se aproximam das ideias de Freud (2010) em que ele discute 

a necessidade que os indivíduos têm de criar mecanismos para fugir das pressões civilizatórias, 

conduzindo o raciocínio a partir da premissa de que se a sociedade impõe controles dos 

impulsos de vida e morte (prazer e conflito), ela também deve disponibilizar instrumentos para 

escapar disso.  

As compensações e fugas também ganham espaço nas abordagens de Krippendorf 

(2009). Ele dialoga sobre as motivações da viagem e propõe que o turismo funciona como uma 

“válvula de escape” que permite uma folga das tensões. O indivíduo viaja, sobretudo, com um 

desejo de fuga de realidades incômodas do seu dia a dia, com a necessidade de se liberar 

procurando novas experiências.  

A possibilidade de sair, de viajar, reveste-se de uma grande importância. 

Afinal, o cotidiano só será suportável se pudermos escapar dele, sem o que, 

perderemos o equilíbrio e adoeceremos. (KRIPPENDORF, 2009, p. 34) 

Ao analisar o “Modelo existencial na sociedade industrial” proposto por Krippendorf 

(2009), pode-se compreender melhor como a viagem se insere no contexto de fuga, de escape 

dessas tensões. O autor explica que os indivíduos transitam por dois espaços – o cotidiano e o 

anticotidiano – entendidos como dois universos diferentes. O primeiro é composto pelas 

atividades corriqueiras, pelo dia a dia e tempo de trabalho, moradia e lazer. Por motivações e/ou 

influências externas o cotidiano abre-se para o exterior e o indivíduo pode vivenciar o lazer de 

outra forma, no horizonte das viagens, constituindo o anticotidiano.  



    

421 
 

Urry (2001) também trabalha essa dicotomia, porém utilizando-se de outros termos. 

Para ele o turismo se divide entre o ordinário (cotidiano) e o extraordinário, envolvendo 

perspectivas que induzem a experiências prazerosas, diferentes do que se vive no habitual.  

[...] os objetos potenciais do olhar do turista precisam ser diferentes de algum 

modo. Precisam situar-se fora daquilo que é ordinário. As pessoas precisam 

vivenciar prazeres particularmente distintos, que envolvam diferentes 

sentidos, ou que se situem em uma escala diferente daquela com que se 

deparam na sua vida cotidiana. (URRY, 2001, p. 28) 

Com isso é possível entender o que leva a protagonista a partir e o seu desejo de “ir para 

algum lugar onde possa se maravilhar com alguma coisa”. Liz quer ter um momento para si 

diante de algo novo, que lhe cause admiração e, como sugere De Botton (2012) a ideia de 

novidade e de mudança refletem no encanto por um lugar estrangeiro.  

 

2. O PERFIL DA PERSONAGEM VIAJANTE 

Felipe: - Nós dois somos “antevasins”, minha cara.  

Liz: - O que é isso? 

Felipe: - “Antevasin” é ... como se diz? Entre dois mundos. Aquele que mora 

na fronteira. Eles renunciam o conforto da vida em família e saem em busca 

da iluminação. (COMER REZAR AMAR, 2010, 1h55’32” em diante) 

No decorrer da trama pode-se observar o comportamento de Liz como viajante, o que 

ajuda a entender melhor, correlacionando à sua busca e fuga, os desdobramentos de suas 

viagens.  O objetivo aqui não é enquadrar a protagonista em um tipo de turista, até porque, 

como pondera Krippendorf (2009, p. 49), “o próprio viajante é um ser complexo, por isso é 

difícil classificá-lo numa categoria bem definida”. Além do que, como considera Turner (1994, 

apud BURNS 2002, p. 52), “a fantasia do turista permite-lhe assumir papeis sociais 

diversos”.  A proposta é observar as características da personagem e o seu comportamento para 

entender como ele desencadeia as repercussões na viagem.  

Em sua viagem à Itália, Liz conhece Sofi (Tuva Novotny) - uma jovem sueca que está 

há seis meses no país aprendendo o idioma - em um movimentado café de Roma e a partir daí 

começam uma amizade. Através dela é apresentada a Giovanni (Luca Argentero), jovem 

romano que passa a lhe dar aulas de italiano, que por sua vez a apresenta a novos amigos 

residentes da cidade – Luca Spaghetti (Giuseppe Gandini), Giulio (Andrea Di Stefano), Corella 
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(Sophie Tompson), entre outros – formando, então, seu círculo de amizade na cidade.  Na Índia 

Liz passa seus dias em um Ashram com outros devotos do guru Gita fazendo serviços gerais de 

trabalho voluntário e lá conhece a indiana Tulsi (Rushita Singh) e o texano Richard, que se 

tornam seus amigos mais próximos nesta viagem. Em sua permanência na Indonésia a 

personagem vive uma troca de saberes com o nativo xamã Ketut (Hadi Subiyanto), aprendendo 

sobre os seus conhecimentos e o ensinando inglês; conhece e se torna amiga de Wayan 

(Christini Hakin) e sua filha, a menina Tutti (Anakia Lapae) e conhece também os brasileiros 

Armenia (Arlene Tur) e Felipe (Javier Bardem) – e com ele tem um relacionamento amoroso.  

Urry (2001), dissertando sobre os diferentes olhares do turista, defende que eles podem 

ser “românticos”, quando mais individualizado e interessado na solidão própria da 

contemplação a natureza. Esse olhar advém de uma mudança de valores no século XVIII e 

início do XIX, em que os residentes das cidades industriais acreditavam se beneficiar passando 

curtos períodos longe das mesmas apreciando a natureza. Em contraposição, há o turista com 

olhar “coletivo”, que é aquele que sente vontade de estar em grupo, trocando saberes com outras 

pessoas, tanto outros turistas, quanto moradores da cidade visitada. Nesse contexto, Liz, diante 

de seu comportamento, estaria mais inserida neste último, pois apesar de decidir viajar sozinha, 

no decorrer de suas viagens ela não mantém um comportamento solitário. O que Liz apresenta 

em comum em todos os destinos que vai é sua socialização com os habitantes locais, sejam 

turistas como ela ou autóctones. 

 A personagem aprende o idioma local na Itália, ensina o seu idioma a Ketut na 

Indonésia, troca relatos de experiências e reflexões com quem convive em cada país visitado, 

passa ensinamentos e extrai aprendizados. Na leitura cognitiva de Cohen (1974, apud BURNS, 

2002), Liz poderia se encaixar no grupo de turistas “alternativos e exploradores”, em que 

estes, “com suas permanências mais longas, terão um entendimento mais profundo de seus 

anfitriões e de sua cultura (conforme Cohen) e o aspecto da novidade será dominante 

” (BURNS, 2002, p.61).  Levando em consideração esse aspecto da novidade desejada pela 

personagem viajante, ela também poderia se encaixar na tipologia de Plog (1973, apud 

LOHMANN; PANOSSO NETTO, 2008) de turistas “alocêntricos”, que gostam de conhecer 

pessoas de cultura diferente e se relacionar com elas e optam pela liberdade e flexibilidade nas 

atividades durante a viagem.  

Em outra definição de turistas “alternativos”, feita por Krippendorf (2009), Liz cabe em 

algumas características atribuídas a esses, como ter mais contato com os moradores; não fazer 

questão das infraestruturas turísticas, acomodando-se de acordo com os costumes locais e 
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utilizando os meios de transporte público desses; além de serem munidos de informações sobre 

a viagem, que geralmente fazem sozinhos ou em pequenos grupos. Em mais uma abordagem 

de Krippendorf (2009), ele sugere que uma parte dos turistas deseja conhecer profundamente a 

comunidade que visitam, bem como seus habitantes. O que ocorre com a maioria 

desses, prosseguindo no raciocínio do autor, é que, provavelmente, por inibições, falta de 

experiência e segurança que os travam, não realizam essa vontade. Analisando a trama, pode-

se presumir que a protagonista não possui essas inibições citadas pelo autor, conseguindo ter 

uma interação expressiva com os autóctones e turistas por onde visita.  

Apesar de Krippendorf (20009) e Burns (2002) citarem descrições de análises de perfis 

de turistas em suas obras, eles ressalvam que as próprias experiências de viagens vividas pelo 

indivíduo são determinantes para construir o seu comportamento como turista e concordam que, 

por conta disso, os mesmos indivíduos podem ser vários tipos de turistas no decorrer de suas 

vidas. Burns (2002) ainda critica a falta de profundidade na análise advinda dessas 

tipologias. Para ele tais classificações estão repletas de estereótipos podendo ser 

tendenciosamente preconceituosas: “Os turistas podem escolher um destino por muitas razões, 

não necessariamente apenas uma. Eles podem nem mesmo escolher um destino como tal, mas, 

em vez disso, optar por um determinado tipo de férias” (BURNS, 2002, p.66)  

Logo, Liz não necessariamente se enquadraria em uma definição exclusiva de um tipo 

de turista, mas muito de seu comportamento está dentro dessas definições e percebê-lo ajuda a 

compreender os desfechos da viagem.  

 

3. AS REPERCUSSÕES DA VIAGEM 

 A trama de “Comer Rezar Amar” segue as etapas da viagem - o antes da viagem 

(seu tempo e espaços cotidianos em Nova York), a viagem em si pelos três países e a volta (que 

fica implícita pela compra das passagens para Nova York). Essas etapas da viagem podem ser 

comparadas a ritos de passagem, levando em conta seus três principais elementos, de acordo 

com Gennep (1960, apud BURNS, 2002): separação (quando o indivíduo sai da sua “vida 

normal”, sua sociedade comum); liminaridade (quando o indivíduo fica à margem por um 

período, após a separação e antes do próximo estágio) e incorporação (quando o indivíduo volta 

para sua sociedade com um novo status). 

  De forma similar, os peregrinos também são analisados por Turner (1973, apud URRY, 

2001) que considera que os ritos de passagem vividos por eles estão divididos em três estágios: 

o primeiro consiste na separação socioespacial do lugar comum de residência; o segundo seria 
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a liminaridade, no qual o indivíduo experimenta uma “antiestrutura” em que fica fora do lugar 

e do tempo e seus laços habituais são suspensos, vivendo uma “communitas” onde as ligações 

são intensas; por fim, o terceiro estágio é a reintegração ao grupo social anterior, em que o 

indivíduo volta com um status diferente. Ainda comparando o ritual de passagem dos peregrinos 

com o turismo, Urry (2001, p.26) cita Cohen (1988), Lett (1983) e Shields (1990), que 

concordam que “a exemplo do peregrino, o turista desloca-se de um lugar familiar para um 

lugar distante e então regressa ao lugar anterior”. 

A viagem também pode ser compreendida como um ritual de passagem na “metáfora 

do trampolim” de Jafari (1995, apud PANOSSO NETTO, 2011), que explica o que se passa no 

psicológico do turista nas três fases da viagem – o antes, o durante e o depois. Percebe-se uma 

liminaridade entre cotidiano e anticotidiano nos estágios emocionais propostos pelo autor. 

Esses estágios são seis: WA - o cotidiano, onde se cria a motivação da viagem; AB – o ato de 

partida, onde o indivíduo se emancipa e separa do seu social habitual; BC – etapa completa do 

ato do turismo, o turista está no seu anticotidiano, é a animação; CD – é a despedida, uma 

repatriação ao corpo social cotidiano; DX – é a volta de fato, o reingresso ao corpo social 

comum e AD – vestígios do cotidiano que permanecem na ausência turística.  

Dentro desse ritual de passagem, mais especificamente no anticotidiano, em que o 

turista se apresenta no estado de animação, um outro ritual pode ser posto em prática – o “rito 

de inversão”, que de acordo com Ouriques (2005), é quando o turista se comporta de maneira 

distinta daquela comum de seu local de origem. Turner (1978, apud URRY, 2001, p. 26-27), 

concorda sobre a existência dessa prática no turismo, a qual ele chama de situações 

“liminoides”, em que as funções cotidianas são suspensas ou invertidas. Há uma “licença para 

um comportamento permissivo, alegre, “não-sério” e o encorajamento de uma “communitas” 

relativamente livre de restrições”. Essa suspensão temporária dos atributos cotidianos durante 

a viagem também é comentada por Talavera (2009) ao falar das atitudes de transição tomadas 

pelos turistas quando se afastam do seu lar.   

Liz passa por esse rito de inversão na Itália, bem ilustrado no diálogo da cena em que 

ela vai a Nápoles com a sueca Sofi, em uma pizzaria recomenda por Giovanni. Após fazerem o 

pedido, quando o mesmo chega à mesa, Sofi sente-se culpada por estar comendo tanto, fica 

insegura com os quilos que ganhou e rejeita a pizza. Liz a incentiva a continuar, a se permitir e 

não ter inseguranças baseadas em padrões de beleza. Argumenta que esse tipo de controle é que 

teve em toda sua vida e não quer tê-lo por lá: 
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Estou tão cansada de dizer não e, de manhã relembrar tudo que comi no dia 

anterior. Contar cada caloria que consumi pra odiar minha medida no 

chuveiro. Eu vou comer! Não quero ser obesa. Só me livrei da culpa. (COMER 

REZAR AMAR, 2010, 48’42” em diante) 

Na última etapa da viagem, a volta para o cotidiano (o reingresso), são geradas algumas 

repercussões, como sugere Krippendorf (2009). O autor argumenta que o sujeito, quando viaja, 

tem no anticotidiano a oportunidade de vivenciar a alteridade (encontro com o outro) e novas 

sensações. Ou seja, o trânsito entre o cotidiano e o anticotidiano possui muitas interações que 

produzem consequências e efeitos no sujeito que viaja. 

No decorrer do filme a protagonista passa por diversas situações de alteridade em que 

absorve aprendizados e leva como reflexão para si. Uma dessas situações, em sua estada na 

Índia, que pode ser colocada como exemplo, é o seu desabafo com o Richard, seu amigo texano 

que conheceu no retiro. Liz, nessa fase da viagem, busca uma devoção e paz dentro de si para 

curar-se do sofrimento, pois sente-se culpada por ter causado sofrimento ao ter pedido o 

divórcio. Porém não consegue obter sucesso nessa busca. 

Liz: - Quando é que essa fase do sofrimento vai passar? 

Richard: - [risos] Você quer um dia no calendário pra poder circular? [...] 

Medite, vá ao “serva”, e o mais importante, leia o “Gita” toda manhã. Alguma 

coisa vai mudar. 

Liz: - Eu não consigo ler o Guru Gita. Eu não consigo ter esse sentimento de 

devoção. 

Richard: - Tudo bem! Devoção é amor. Escolha algo ou alguém que queira 

ser devota. Não precisa ser a Guru, pra ela dá no mesmo. Tem a ver com você! 

(COMER REZAR AMAR, 2010, 1h07’46” em diante) 

 

Nas próximas cenas da trama, a protagonista mostra que esse diálogo gerou alguma 

transformação nela, que ela conseguiu absorver a mensagem. Ela deixa transparecer isso na 

cena com Tulsi, a jovem indiana que conheceu e tornou-se amiga no retiro. Tulsi é uma menina 

muito devota e questionadora com relação as tradições e não estava feliz com o casamento que 

lhe era imposto. No dia da cerimônia do casamento, após findar, Liz conversou com a jovem 

sobre como finalmente conseguiu encontrar a devoção:  

Liz:- [...] Eu queria dizer que eu tenho dedicado o meu “Guru Gita” a você. 

Imaginar você feliz foi o que me fez ir até o fim.  
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Tulsi: - [...] Muito obrigada, Liz. Isso me faz acreditar também. (COMER 

REZAR AMAR, 2010, 1h12’59’’ em diante) 

Prosseguindo com a ideia de transformação pessoal, Todorov (2006) disserta sobre a 

importância do encontro com o outro para a descoberta de si, afirmando que “não se pode chegar 

ao fundo de si excluindo-se os outros” (p. 237-238). Ele utiliza Mountaigne (1967) para reforçar 

a ideia de que ao explorar o mundo o indivíduo explora a si mesmo, pois a viagem oferece o 

melhor meio de “polir o nosso cérebro pelo contato com os outros”. Tais perspectivas sobre 

alteridade e autoconhecimento são apresentadas na definição que McKean (1977, apud 

BURNS, 2002, p.50) faz do turismo, considerando-o um “desejo humano de conhecer os 

“outros”, com a possibilidade recíproca de conhecer a nós mesmos”. A viagem provoca 

contrastes e reflexões, como sugere Almeida (2013), permitindo que o indivíduo que viaja se 

apresente como sujeito transformado. Isso pode acontecer na sua volta ou até mesmo durante o 

percurso – como ocorre com Liz.  

As reflexões provocadas pela viagem apresentam-se na percepção de De Botton (2002, 

p.111), que acredita que a viagem evoca questionamentos no sujeito viajante e propõe, ainda, 

que essas reflexões podem surgir a partir de um lugar visitado. O autor cita o pensamento de 

Nietzsche (1873) em que ele discute a possibilidade da busca por conhecimento de vida durante 

as viagens - através do aprendizado com outras culturas e/ou com a história de um lugar 

visitado, que podem inspirar a reflexão.  

Tais reflexões impulsionadas pela história de um lugar podem ser observadas em um 

dado momento do filme, que Liz, após um passeio em Roma, é inspirada pela história do cenário 

que visita e a partir disso toma a decisão de dar fim a seu recente relacionamento conturbado 

com David (James Franco). Envia um e-mail a ele no qual conta sua experiência neste local e 

a utiliza como metáfora para ilustrar sua reflexão e consequente decisão de não se prender a 

uma relação desgastada:  

Um amigo me levou a um lugar incrível outro dia. Chama-se Augusteum [...] 

aí eu olhei esse lugar, o caos que ele suportou, como ele foi adaptado, 

queimado, devastado, reconstruído e me tranquilizei. Talvez minha vida não 

fosse tão caótica. O mundo que é! E a armadilha é nos apegarmos às coisas. 

A ruína é uma dádiva. A ruína é a estrada para a transformação. (COMER 

REZAR AMAR, 2010, 46’31” em diante) 

Liz descobriu novidades prazerosas na Itália, alcançou a devoção e a paz na Índia e na 

Indonésia buscava encontrar o equilíbrio entre os prazeres terrenos e a devoção. A personagem, 
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em sua estada no país, meditava todos os dias e visitava o xamã Ketut para ensinar-lhe inglês e 

ouvir seus ensinamentos. Essa sua rotina mudou um pouco a partir do momento que conheceu 

o brasileiro Felipe. Eles se tornam amigos, mas depois essa amizade se torna um namoro. Liz 

fica apaixonada e empolgada com essa relação e o sentimento de Felipe é recíproco. 

 Com o passar do tempo essa relação se torna mais intensa e Felipe, às vésperas da 

partida de Liz, a propõe que a história dos dois não termine com a sua volta a Nova York. Ele 

sugere que eles conciliem a rotina de viagens deles (ambos viajam muito a trabalho) e que ela 

inclua a Indonésia e o Brasil no seu roteiro. Por sua vez, ele incluiria o Estados Unidos no seu. 

Liz fica assustada com a proposta e recua. Ela tem medo de se envolver novamente e perder o 

equilíbrio que acreditava ter conquistado. Quando vai a casa de Ketut se despedir dele, e conta 

que o namoro findou pelo seu receio de perder o equilíbrio, surpreende-se com a resposta do 

velho xamã: “Liz, escuta Ketut. Às vezes, perder o equilíbrio por amor faz parte de uma vida 

equilibrada” (COMER REZAR AMAR, 2010, 2h16”05’ em diante). Liz sente-se aliviada e 

feliz e começa a entender o que se passa dentro dela, mudando sua postura diante do medo das 

relações amorosas. Adia sua volta e vai atrás de Felipe para aceitar sua proposta.  

O turista quando retorna ao seu cotidiano não é mais o mesmo que partiu (TALAVERA, 

2009), pois volta repleto de experiências, emoções e lembranças. Dentro dessas perspectivas de 

efeitos causados pela viagem, Burns (2002) discorre sobre o ritual de passagem e a comparação 

do turista com o peregrino, e utiliza-se das ideias de MacCannell (1976) e Nash (1981) em que 

ambos concordam que turismo e peregrinação são uma forma de busca do sujeito pela 

autenticidade no seu “eu” através do outro. O autor, após estas comparações, considera que a 

viagem pode, conforme o envolvimento do turista com suas experiências locais, propiciar a 

autorreflexão e transformação pessoal.  

Ao analisar o filme, o comportamento da protagonista e seu perfil como viajante, sua 

trajetória no decorrer da trama, percebe-se que ela se encontra dentro dos conceitos trabalhados 

pelos autores sobre as repercussões geradas pela viagem. Liz sai de Nova York, seu lugar 

comum de residência (cotidiano) e passa por interações no anticotidiano nos países que visita. 

Essas interações lhe provocam constantes reflexões sobre si mesma e antes de sua volta ela 

sente uma transformação pessoal. A protagonista, ao final da trama, identifica essa 

transformação e a credita às suas experiências de viagem:  

No final passei a crer em algo que eu chamo de “física da procura”: [...] se 

você tiver coragem de deixar tudo o que é familiar e conhecido, desde a sua 
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casa até antigos ressentimentos, para partir numa jornada em busca da 

verdade, interna ou externa, e se dispuser a encarar tudo o que acontecer com 

você nessa viagem como uma pista e aceitar todos que cruzarem o seu 

caminho como professores, e se estiver preparado,  acima de tudo, para aceitar 

e perdoar verdades duras sobre si mesmo, então a verdade não lhe será negada. 

(COMER REZAR AMAR, 2010, 2h16’32” em diante) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O filme “Comer Rezar Amar” permite abordar diversos assuntos relacionados à 

viagem, pois sua estrutura narrativa é espontaneamente construída respeitando suas etapas - o 

que propicia reflexões sobre a mesma.  O longa mostra que a viagem da protagonista começa 

antes mesmo de seu egresso: a personagem Liz tem o anseio de viajar despertado por um desejo 

de viver algo novo e se admirar (busca), pois se encontra desmotivada pelos seus dilemas com 

relacionamentos no seu cotidiano (fuga) – configurando a motivação da partida. Ao longo do 

trabalho, as etapas da viagem são comparadas ao “ritual de passagem” e o comportamento da 

personagem viajante é analisado no trânsito entre o cotidiano e o anticotidiano. Nas viagens 

que faz, Liz se permite explorar os lugares; interagir e aprender com as pessoas que conhece; 

aproveitar cada experiência e sensação que vive. As situações liminoides presentes no “rito de 

inversão” e a prática da alteridade a fazem descobrir aspectos sobre si mesma e alcançar, assim, 

uma transformação pessoal.  

Utilizar um filme como ilustração dessas reflexões tornam sua compreensão mais fácil, 

por ter elementos visíveis (apesar das reflexões não serem sobre elementos palpáveis). A 

trajetória de Liz, e as considerações propostas a partir dela, mostram que o simples ato de viajar 

envolve um conjunto de aspectos complexos. Dessa forma, o trabalho cumpre com seu principal 

objetivo de despertar reflexões de cunho antropológico sobre a viagem e ainda sugere o quão 

interessante pode ser pensar sobre o ato de viajar. 
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LAZER E APROPRIAÇÃO SAZONAL DA RUA EM ÁREAS LITORÂNEAS EM 

VITÓRIA/ES 

 

Mariana Rodrigues Pires1 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo avaliar as ressignificações da rua em áreas 

litorâneas a partir das práticas ocasionais de lazer no município de Vitória (ES). Como recorte 

de estudo delimitou-se o projeto Rua de Lazer. Em suma, esse projeto é estruturado a partir da 

premissa de devolução momentânea do espaço público, nesse caso, a rua, aos residentes do 

município para a prática esportiva ou recreacional. A análise a ser empreendida se propõe a 

expor as novas áreas e práticas de lazer a partir da delimitação e fechamento de determinados 

trechos de vias em áreas litorâneas que, prioritariamente, destinam-se às classes média e alta, 

de modo que se delimitam usos e usuários específicos a parcelas do espaço público. Nesse 

contexto, o lazer reproduz as relações sociais de produção, tornando-se um reflexo das 

desigualdades socioespaciais, uma mercadoria para o consumo das classes mais abastadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: espaço público, lazer, segregação socioespacial. 

 

Abstract: This article aims to evaluate the new meanings of the street in coastal areas from the 

occasional practice of leisure in Vitória (ES). The object of the study was project Rua de Lazer. 

In short, this project is structured from the momentary return premise of public space, in this 

case, the street, the municipality residents from the sport and recreational practice. The analysis 

proposes to expose the news areas and leisure practices from the delimitation and closing roads 

stretches in coastal areas that primarily intended for the middle and upper classes, so that delimit 

specific uses and users of the public space. In this context, the leisure reproduces the social 

relations of production, becoming a reflection of the social and spatial inequalities, a product 

of the upper classes. 

 

Key words: public space – leisure – social and spatial segregation 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O processo de mudança do modo de apreciação e utilização das áreas litorâneas levou a 

uma alteração em seu próprio conteúdo simbólico, já que foram atribuídos novos significados, 

usos e usuários, de acordo com as diferentes representações que essas áreas tiveram ao longo 

da história. A praia e as áreas adjacentes, como as avenidas beira-mar e os calçadões, por 
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exemplo, são palcos nos quais se visualizam inúmeras práticas, hábitos e ritos a elas associadas, 

entre os quais se destacam as práticas de lazer. No senso comum e embebidas pelo contexto 

histórico em que estão inseridas, tende-se a considerar muitas dessas práticas como naturais. 

Na realidade, são práticas sociais, apropriações alternativas que só podem ser mais bem 

apreendidas quando considerado o contexto sociocultural e econômico do qual elas emergem.  

De fato, quando se trata do uso do espaço público, deve-se considerar de especial 

relevância o mapeamento das apropriações alternativas nesse espaço, independente da 

infraestrutura específica para tal, seja para o exercício de atividades coletivas, seja para a 

apropriação particular (MENDONÇA, 2007). Nishikawa (1984 apud MENDONÇA, 2007) 

considera as apropriações como eventos cotidianos relacionados à própria vida urbana e devem 

ser reconhecidas, entre outros aspectos, como indicadores de demandas em relação aos espaços 

ou de necessidades de reestruturações físicas, de modo a permitir a flexibilidade no uso.  

Muitas dessas apropriações – que podem ser inesperadas ou programadas – constituem-

se em reestruturações do espaço público como elementos explicativos da possibilidade de 

flexibilidade de uso, mesmo que esses espaços sejam formalmente constituídos para finalidade 

específica. Nesse contexto, pode-se citar como apropriação alternativa quando a avenida de 

grande circulação torna-se um lugar ocasional para atividades de lazer em eventos específicos.  

No processo de apropriação do espaço público, os indivíduos abstraem a importância 

dos espaços e tempos do cotidiano por meio de diferentes práticas culturais, entre elas, o lazer, 

restringindo-se, nesse artigo, àquelas práticas que ocorrem nas áreas litorâneas. Nesse âmbito, 

torna-se fundamental analisar a lógica de localização de bens (equipamentos e infraestrutura 

em geral) e serviços de acesso ao lazer que, segundo Serpa (2007, p. 26), obedecem a critérios 

de visibilidade: “nas grandes cidades do Brasil e do mundo ocidental, a palavra de ordem é, 

portanto, investir em espaços públicos ‘visíveis’, sobretudo os espaços centrais e turísticos”. 

Segundo o autor, esses bens e serviços obedecem a dois princípios fundamentais: 

acrescentar novas amenidades físicas aos bairros que já possuem melhor infraestrutura de 

comércio e serviços e vias de acesso a veículos particulares; e a priorização de áreas com algum 

interesse turístico. Este é o caso da Praia de Camburi, no município de Vitória (ES), onde foi 

implantado, pela Prefeitura Municipal, o projeto Rua de Lazer. Em suma, esse projeto é 

estruturado a partir da premissa de devolução momentânea do espaço público, nesse caso, a rua, 

aos residentes do município para a prática esportiva ou recreacional aos finais de semana.  

Diante do exposto, esse artigo tem por objetivo analisar as ressignificações da rua em 

áreas litorâneas a partir das práticas sazonais de lazer em Vitória. Como recorte espacial 
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delimitou-se a Avenida Dante Michelini, uma avenida beira-mar adjacente à Praia de Camburi, 

onde aos domingos e feriados trechos da via são delimitados e fechados para o projeto Rua de 

Lazer. A análise empreendida se propõe a expor as novas áreas e práticas de lazer a partir da 

delimitação e fechamento de determinados trechos de vias em áreas litorâneas que, 

prioritariamente, destinam-se às classes média e alta, de modo que se delimitam usos e usuários 

específicos a parcelas do espaço público. 

Assim, surgem desafios para a compreensão das práticas culturais na produção do 

urbano como espaço, por excelência, de desigualdades de acesso ao lazer, bem como ao acesso 

aos bens de consumo coletivo, como as áreas litorâneas que se tornam cada vez mais 

“privatizadas” e dirigidas ao uso e consumo das classes média e alta. Nesse contexto, o lazer 

reproduz as relações sociais de produção, tornando-se um reflexo das desigualdades 

socioespaciais, uma mercadoria para o consumo das classes mais abastadas: “o lazer entendido 

como consumo se afasta radicalmente de valores como participação, liberdade e 

transformação, e se vincula necessariamente à condição de classe social dos indivíduos ou 

grupos, como fator determinante e segregador” (PELLEGRIN, 2006, p. 109). 

Como ressalta Freire (2013), não se pode negar a importância dos equipamentos e dos 

investimentos públicos em infraestrutura urbana para as práticas de lazer no uso do espaço 

público e do tempo livre do indivíduo. Entretanto, a problemática exposta não se propõe apenas 

a analisar a ausência ou existência de equipamentos e serviços de lazer no município de Vitória, 

mas também a interpretar a dimensão do lazer nas grandes cidades e metrópoles enquanto 

elemento de produção e reprodução social do capital no espaço urbano, sobrepondo-se aos seus 

valores culturais e de humanização socioespacial da vida cotidiana.   

 

SOBRE O LAZER COMO FENÔMENO CONTEMPORÂNEO 

Na sociedade contemporânea, trabalho e lazer são considerados aspectos alternados da 

vida cotidiana. Trabalha-se para garantir um salário que dê condições de usufruto do lazer que, 

por sua vez, propõe-se ao descanso e recuperação física e mental para o trabalho – ainda 

considerado como atividade penosa, insalubre e insatisfatória. Assim, o lazer está relacionado, 

no senso comum, às práticas desenvolvidas no tempo livre, ou seja, no tempo da liberação das 

atividades laborais, dos compromissos escolares e das obrigações sociais e familiares: o lazer é 

pensando como “[...] tempo necessário para atividades ou descanso que visem 

prioritariamente a compensação do trabalhador para que ele possa voltar novamente ao 

trabalho um pouco mais recuperado” (PADILHA, 2000, p. 60).  
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Nessa visão, a dualidade entre trabalho e lazer é uma das características da sociedade 

contemporânea e ela não é só quantitativa (tempo livre e tempo de trabalho), mas qualitativa: o 

lazer relaciona-se ao prazer, ao entretenimento, à satisfação dos desejos, ao estético e imediato; 

o trabalho, ao compromisso e à responsabilidade, a obrigação e a insatisfação. O binômio 

trabalho-lazer tem uma significativa preponderância sobre o sistema de relações sociais e 

econômicas que, por esse motivo, adquirem aspectos de uma dicotomia, ainda mais quando se 

adota um discurso em prol do fim da centralidade do trabalho e do advento da “sociedade do 

lazer”, tão em voga nos dias atuais.  

Entretanto, considerações se fazem pertinentes sobre o que foi exposto. Primeiramente, 

nessa dualidade, o trabalho está sendo suposto como uma obrigação; o lazer, ao contrário, 

corresponde à ocupação de uma parte do tempo liberado periodicamente do trabalho, seja em 

um fim de semana, nas férias ou na aposentadoria – ou seja, é uma compensação (PADILHA, 

2000). Essa concepção de lazer parte de um princípio funcionalista, pois concebe o fenômeno 

como o tempo necessário para atividades ou descanso que visem prioritariamente à 

compensação do trabalhador pelo o que se perde no trabalho e nas obrigações da vida cotidiana. 

O lazer torna-se um instrumento de reprodução e manutenção da ordem social vigente, um meio 

de recuperação da força de trabalho de modo a manter o equilíbrio do sistema de produção, 

contribuindo para que se torne apenas um apêndice do trabalho e seja enfatizado 

prioritariamente por seu caráter prático-utilitário. 

Ademais, como ressaltam Santos e Elicher (2013), para que um residente realize o lazer, 

em determinado lugar, é necessário que outro trabalhe de maneira a dar condições para que ele 

se realize. E este é o aspecto contraditório da dicotomia trabalho-lazer: os lugares de lazer são 

ao mesmo tempo lugares de trabalho, embora, em um primeiro momento, pareçam ser espaços 

independentes do trabalho e, portanto, livres. Contudo, esses espaços encontram-se fortemente 

ligados aos setores da produção, circulação e consumo de mercadorias. 

Lefebvre (1977) considera que o lazer também entra na divisão social do trabalho, não 

só porque permite a recuperação física e mental do trabalhador, mas porque passa a haver uma 

indústria do lazer, uma vasta comercialização de espaços especializados, uma divisão do 

trabalho social projetada no território e que adentra no planejamento urbano. Embora 

aparentemente separados do processo de reprodução das relações sociais de produção, os 

espaços de lazer estão atrelados ao trabalho produtivo, embora sejam considerados como 

lugares de descanso, fruição e de recuperação física e mental, enfim lugares do nada a fazer. 
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Para a compreensão do lazer é necessário considerá-lo em sua espacialidade, cujo 

desdobramento se dá no espaço de forma dialética. O espaço para o lazer é o espaço urbano já 

que o lazer se desenvolve, historicamente, a partir da sociedade urbano-industrial. Antas Júnior 

(1996) ressalta a importância de se abordar o lazer por meio de uma concepção de espaço 

enquanto instância da sociedade e não o seu receptáculo, pois a produção dos espaços para o 

lazer não possuem valor explicativo algum sem a sua inserção no conjunto da produção social 

do espaço urbano. 

Por outro lado, há que considerar também que o lazer – perpassado pela contradição – 

também abarca as relações pedagógicas – não entendidas aqui sob o julgo da educação formal 

e da escolarização – a conscientização, a organização, a participação, a reflexão crítica, a 

subversão e a transformação social. Configura-se também em um espaço-tempo de 

humanização, do exercício da cidadania ou até mesmo de emancipação do sujeito, de 

transformação do impossível em possível. Desse modo, advoga-se em prol de um projeto 

político-pedagógico de lazer: 

 

Concebido como tempo e espaço possível para o exercício da participação, da 

autoconsciência, da liberdade e da igualdade, aceito como importante 

dimensão da educação, da ação política e da relação hegemônica, prática 

social determinante para a emancipação humana (MASCARENHAS, 2006, p. 

80-81). 

 

Ressalta-se o amplo caminho que se abre em relação ao estudo da temática, uma vez 

que as práticas de lazer se dão no espaço urbano e o lazer faz parte da vida cotidiana dos 

indivíduos e grupos. Este tem enorme relevância nas análises sobre a dinâmica socioespacial 

das cidades contemporâneas, seja no processo de reprodução das condições sociais de produção, 

seja como elemento que pode contribuir para a humanização socioespacial, aspecto ainda pouco 

ressaltado nas considerações sobre a espacialidade e temporalidade do lazer no espaço público.  

Coadunando com Freire (2013), não se advoga ou se defende que a prática ou 

desenvolvimento do lazer pelos residentes exija equipamentos ou infraestrutura e serviços 

próprios e específicos, nem mesmo se associa o lazer ao acesso democrático a lugares onde está 

disposto o lazer-mercadoria, ou seja, assentado nos princípios do produtivismo e consumismo. 

“Pensando na necessidade de se ter cidades mais humanas, é premente, nos dias de hoje, [...] 

enxergar o lazer como compromisso de governos em todas as escalas; em criar e implementar 

políticas públicas visando ampliar o sentido de democracia e cidadania” (Ibd., p. 6). 
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ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER EM VITÓRIA: A PRAIA  

No plano simbólico, as áreas litorâneas constituem um dos mais fortes referenciais 

culturais de Vitória, sendo altamente valorizadas no imaginário social coletivo do município. 

A praia “repleta de apelos sensuais ao corpo e ao espírito, é talvez uma das imagens mais 

recorrentes [...]. Reais ou mistificados, os lugares para o desfrute do lazer [...] são produtos 

de uma mescla entre a natureza e a cultura peculiares do território e de imagens associadas a 

ele” (SILVA, 2004, p. 19). Processos identitários podem surgir também a partir da relação entre 

a sociedade e a natureza, resultando em práticas culturais que aos poucos vão marcar um estilo 

de vida característico de determinados municípios, a exemplo, dos litorâneos.  

Como ressalta Freire (2013), o município de Vitória possui ampla relação com o mar, 

em virtude de sua paisagem litorânea que se tornou um referencial espacial e cultural para a 

vida de seus habitantes. O cotidiano de inúmeros moradores está atrelado à praia no que tange 

ao lazer, relacionando-o aos banhos de mar e/ou sol, aos jogos de adultos e crianças na areia e 

no calçadão, à prática de exercícios físicos (caminhadas e corridas, por exemplo), à pesca, à 

contemplação e fruição etc. O idílio do mar, como ressalta Serpa (2007), contrapõe um mundo 

de sonhos, de areia branca e água azul ao mundo cotidiano do trabalho, como uma compensação 

para usufruto do tempo livre frequentemente associado às férias e ao nada fazer. Pode-se 

identificar uma relação estreita entre o mar e os conteúdos do inconsciente coletivo que o 

associam à transmutação e à libertação do sujeito.  

Assim, as praias são um dos símbolos que mais dão destaque à cidade de Vitória em 

virtude do forte poder de atração exercido sobre os residentes e turistas, tanto em termos 

residenciais quanto em seu potencial paisagístico. Desse modo, essas áreas refletem de maneira 

nítida sua dupla valorização simbólica e material que inclui desde a implantação de 

equipamentos e infraestrutura em geral, às estratégias de marketing urbano e à valorização 

simbólica do lugar por meio de elementos que compõe a cultura local, a exemplo, dos usos e 

apropriações para as práticas de lazer pela população e, esporadicamente, por turistas.  

A praia e as áreas adjacentes, como as avenidas beira-mar e os calçadões, por exemplo, 

gozam de significados bastante distintos daqueles que tinha outrora. São atribuídos  a elas 

diferentes significados que derivam de padrões culturais e que são utilizados em diferentes 

contextos históricos, que, por sua vez, podem variar no espaço e no tempo. Práticas, hábitos e 

discursos são incorporados ao longo do tempo dentro de um quadro de permanências e rupturas, 

o que oferece um campo rico para a investigação do lazer (FERREIRA E SILVA, 2001). Assim, 

não é necessário entender apenas como os lugares adquirem qualidades materiais, mas também 
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como adquirem valor simbólico por meio de representações que lhes são atribuídas, sejam elas 

culturais, econômicas, sociais etc.   

 A inteligibilidade do processo de mudança na apreciação das áreas litorâneas são ao 

mesmo tempo materialidade e subjetividade, ou seja, torna-se inteligível a maneira de atribuição 

de valores, símbolos e significados que são conferidos aos lugares (plano simbólico) que 

concorre fortemente para o processo de produção do espaço (plano material) (FERREIRA E 

SILVA, 2001). Assim, observa-se em Vitória a concentração de projetos, ações, equipamentos 

e serviços destinados ao lazer da população local na parte oeste do município, onde se 

concentram os bairros com moradores de maior poder aquisitivo, com destaque para a Praia de 

Camburi e os bairros adjacentes. 

O lazer, nesse contexto, torna-se parte integrante do processo de produção e reprodução 

do espaço urbano que é condição, meio e produto das relações sociais de produção. A 

(re)significação paulatina do espaço urbano, aliada às formas de ocupação da cidade e, 

consequentemente, às dinâmicas de reprodução simbólica do capital, estabelece uma hierarquia 

dos lugares que, a partir de então, adquirem novas identidades e significados próprios: o lazer 

tornou-se um importante instrumento na produção de lugares (re)criados para o consumo, 

fundamentando-se num processo desigual; logo, o espaço urbano deverá necessariamente 

refletir essas contradições. 

São variados os fatores que contribuíram para a mudança do modo de apreciação das 

áreas litorâneas que refletem tais contradições, porém, será dada ênfase à consolidação da praia 

e adjacências – nesse caso, a orla e a avenida beira-mar, como áreas de amenidades que 

possibilitam a análise da relação entre espaço público, reprodução social e práticas de lazer. A 

análise empreendida centra-se no projeto Rua de Lazer implantado na Praia de Camburi, em 

2014, pelo poder público municipal, em Vitória. 

 

PRÁTICAS DE LAZER E ESPAÇO PÚBLICO: O PROJETO RUA DE LAZER  

De modo geral, ressalta-se que o município de Vitória é dividido em duas grandes áreas: 

insular e continental. A Praia de Camburi é a única praia que fica na parte continental do 

município, possuindo seis quilômetros de extensão. A área começou a ser urbanizada na década 

de 1960 e está delimitada por bairros de classes média, média alta e alta: Jardim da Penha, Mata 

da Praia, República e Jardim Camburi. Segundo o Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória 

(VITÓRIA, 2006), a orla da Praia de Camburi é considerada uma Área Especial de Intervenção 
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Urbana2, cujos usos e apropriações são definidos a partir: a) da compatibilização da ocupação 

de maneira que não prejudique a utilização das praias; b) do estímulo às atividades turísticas e 

de lazer; e c) da promoção do melhor aproveitamento dos píeres existentes, por meio da criação 

de áreas de contemplação e atracadouros.  

De modo a estimular as atividades de lazer, a Praia de Camburi conta com uma faixa 

linear de calçadão com pistas específicas para corridas, caminhadas e passeios de bicicleta, 

skate e patins; jardins; deques de madeiras com bancos; uma academia popular voltada para 

idosos; banheiros públicos; estacionamentos; um quiosque que serve como sede do Serviço de 

Orientação ao Exercício (SOE) e quiosques com deques de madeira. Sua orla passou por um 

processo de reurbanização nos últimos anos, com o Projeto Orla de Camburi lançado no ano de 

2005, pela Prefeitura Municipal, na administração do prefeito João Coser (PT), sendo 

parcialmente finalizado em 2014, na administração de Luciano Resende (PPS). Muitas foram 

as modificações sofridas e os ajustes orçamentários no projeto original, tendo sido alvo de 

inúmeras críticas, em especial, por irregularidades na execução das obras, alto custo de 

construção dos quiosques (R$ 39 milhões), atrasos nas obras (foram três anos para a construção 

de sete quiosques) e da baixa qualidade das intervenções físicas executadas.  

Linear à Praia de Camburi, encontra-se a Avenida Dante Michelini que contorna toda a 

orla marítima. Aos domingos e feriados locais e nacionais, no período matutino (entre 07 e 13 

horas), dois trechos da avenida contíguos ao calçadão são delimitados e fechados por objetos 

operacionais e transitórios de sinalização para o projeto Rua de Lazer. O projeto consiste em 

conceder um espaço livre em determinados trechos da avenida para a prática esportiva e 

recreativa, como caminhadas, passeios de bicicletas, de patins ou skate, para brincadeiras 

infantis e jogos de adultos, entre outras atividades de cunho esportivo ou recreacional .  

Em outras palavras, o projeto assenta-se na premissa de trazer o residente de volta à rua 

que há muito deixou de ser um dos principais locais de sociabilidade, de interação entre 

indivíduos, tornando-se um lugar de circulação de veículos e trânsito cada vez mais rápido. 

Ressalta-se, para fins de compreensão, que o projeto Rua de Lazer e a análise em questão não 

se referem às práticas de lazer desenvolvidas nas areias e/ou nas águas da Praia de Camburi, 

mas a apropriação da avenida beira-mar pelos residentes no espaço-tempo determinado pelo 

projeto para atividades esportivas, de diversão e recreação.  

                                                           
2 Áreas Especiais de Intervenção Urbana aquelas que, por suas características específicas, demandam políticas de 

intervenção diferenciadas, visando, entre outros objetivos, a garantir a proteção do patrimônio cultural e da 

paisagem urbana, a revitalização de áreas degradadas ou estagnadas, o incremento ao desenvolvimento econômico 

e a implantação de projetos viários (VITÓRIA, 2006). 

http://www.vitoria.es.gov.br/cidadao/idosos-tem-academias-especiais-para-exercicios
http://www.vitoria.es.gov.br/cidadao/idosos-tem-academias-especiais-para-exercicios
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Anexo ao projeto, porém não restrito a ele, podem-se citar as ciclovias operacionais 

consideradas, pela administração pública local, como uma nova opção de lazer para ciclistas 

profissionais ou de finais de semana. A intenção das ciclovias é, entre outras, interligar bairros 

e pontos de interesse como equipamentos públicos e áreas turísticas e culturais, o que explica a 

importância delas para o projeto, porém, extremamente falhas no que tange à mobilidade urbana 

e à acessibilidade ao município. São apenas mais um local para exercitar o corpo aos domingos 

e feriados, que pouco ou nada contribui para a problemática da mobilidade urbana em Vitória 

e demais municípios vizinhos. 

De fato, observa-se que a orla urbanizada atrai moradores para ocuparem essas novas 

áreas para as práticas de lazer: deques em madeira, bancos, calçadões, playgrounds, academias 

populares, ciclovias, pista de skate, bares e restaurantes. E, ademais, atraem também um novo 

tipo de mercado e consumo: o de bens, equipamentos e acessórios para as práticas corporais 

(esportivas e recreacionais) nessas áreas, tais como bicicletas, patins, skates, brinquedos, roupas 

esportivas, aparelhos eletrônicos etc. O lazer toma a dimensão do consumo e pauta-se apenas 

em seu caráter prático-utilitário descomprometido, um alívio para as tensões do dia-a-dia de 

trabalho e das obrigações sociais e cotidianas. 

O projeto pauta-se nas relações estabelecidas entre lazer e corpo na sociedade 

contemporânea, tornando-se muita clara a finalidade em ser um momento de compensação, da 

aptidão física, da fabricação dos corpos disciplinados, bem como de um espaço-tempo 

demarcado para essas práticas corporais. Como ressalta Pellegrin (2006), o lazer imediatamente 

surge como uma resposta às necessidades do corpo dócil e disciplinado. Ademais, as relações 

entre lazer e corpo correspondem a um ideal educativo característico da modernidade, o ideal 

do funcionamento adequado, da assepsia, de uma estética sem excessos, daquilo que é 

cientificamente possível e válido, tudo isso devidamente legitimado pelo discurso da saúde e 

da preparação para as atividades laborais e cotidianas. E esse corpo também exige um espaço 

demarcado e controlado para projetar suas práticas, no caso em questão, as praias, os calçadões, 

as pistas para corridas, caminhadas e/ou passeios de bicicleta e, no caso em questão, a rua. 

Ademais, o projeto pode ser entendido como uma estratégia de marketing urbano, 

difundindo imagens da cidade como saudável, alegre e jovial pela disponibilidade de espaços 

públicos legitimados e controlados pelo poder público para as práticas corporais de lazer. A 

proposta embutida é a de promover uma imagem positiva de Vitória a partir de preceitos como 

dinamismo, inovação, mudança e ordenação/organização urbana por meio de investimentos 

públicos em estratégias que dão visibilidade às administrações locais, porém desvinculadas das 
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reais problemáticas urbanas e sociais da cidade. O espaço em si passa a ser apropriado, em sua 

quase totalidade, por moradores dos bairros do entorno da Praia de Camburi, delimitando-se, 

ainda que simbolicamente, um espaço público de lazer privativo para as classes mais abastadas 

de Vitória. A rua deixa de ser – ainda que em um espaço-tempo demarcado e controlado – um 

local de veículos para se tornar um espaço das elites para suas práticas corporais de cuidado 

com o corpo e divertimento pautados no consumismo e nas práticas descomprometidas e 

fugazes.  

Nesse contexto, o lazer sofre influência da estrutura social vigente e o projeto não pode 

ser entendido como uma proposta de política pública de lazer para a população do município, 

tampouco como uma iniciativa de se conceder um espaço público à população local e de 

humanização socioespacial da cidade pelas práticas de lazer, mas de direcionar parcelas do 

espaço a usos (ou apropriações) e usuários específicos. Em outras palavras, essas novas áreas e 

práticas destinam-se, em sua essência, às classes média, média alta e alta, reproduzindo, 

portanto, as relações sociais de produção e consumo.  

O lazer torna-se uma mercadoria, legitimando práticas e comportamentos socioespaciais 

que não estão em absoluto separados da estrutura social de classes. Trata-se apenas de uma ação 

direcionada às atividades de entretenimento e diversão rápida e efêmera ou para a prática 

esporádica de esportes e brincadeiras infantis, reduzindo a compreensão espacial do lazer a esta 

ou aquela atividade, em geral, física e de cuidado com o corpo. 

 

Percebemos [...] que quase sempre o investimento público em pauta não 

constitui propriamente uma política de incentivo ao incremento do lazer da 

população, mas se materializa em projetos de instalações monumentais, de 

grande visibilidade e centralidade na paisagem urbana. O lazer não só é um 

atrativo voltado para o mercado com capitalização do tempo livre [...], mas 

também é uma importante estratégia de atração imobiliária 

(MASCARENHAS; OLIVEIRA, 2007, p. 621). 

 

Pode-se afirmar que o projeto em questão promove as atividades de lazer de uso 

disciplinado (manutenção da ordem) e controlado do espaço público e do tempo livre dos 

moradores do entorno da Praia de Camburi, o que transparece o leque de relações que podem 

ser inferidas entre espaço público e lazer: cada indivíduo é situado como tal a partir de sua 

colocação em ordem de uma multiplicidade dada, ou seja, em um coletivo ou um grupo social 

a partir da segregação de outros grupos e da delimitação (ainda que simbólica) espacial. 
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Tratam-se de áreas rigorosamente recortadas e preparadas de modo a 

tornarem-se superequipadas, produzindo uma rígida delimitação de territórios 

em termos sociais e econômicos. Destaca-se que a temática cultural vem 

norteando os discursos de ações desta natureza, cujos aparatos por vezes 

inserem-se em circuito turístico nacional e internacional, sendo comum o fato 

destes equipamentos contarem com eficiente e segura articulação de 

transporte e acessibilidade, em contraste com as condições de vida do 

ambiente, onde se encontram inseridos (MENDONÇA, 2007, p. 304). 

 

Em suma, as práticas/atividades desenvolvidas ao longo da Avenida Dante Michelini, 

no escopo do projeto Rua de Lazer, adquiriram alto grau de previsibilidade, submetidas a 

inúmeras regras e formas pré-concebidas de comportamento no espaço público, um concerto 

de gestos eficientes e determinados, um verdadeiro espaço de lazer disciplinador e de 

reprodução da estrutura social vigente, que produz e propaga as contradições socioespaciais. O 

lazer desvincula-se de seu papel enquanto projeto político-pedagógico, de um espaço e tempo 

possível para o exercício da participação, da autoconsciência, da liberdade e da igualdade no 

espaço público, tornando-se apenas mais uma mercadoria para o consumo (lazer-mercadoria) 

inserido no circuito das trocas.  Igualmente pode-se dizer sobre o espaço público que produz e 

reproduz um cenário de segregação socioespacial. 

Essas contradições socioespaciais estão assentadas, como observado no supracitado 

projeto, em decisões político-institucionais, empresariais e individuais ou coletivas, tornando a 

cidade um palco de tensões entre os diversos grupos pela apropriação do espaço. Desse processo 

resulta a preservação ou a transformação, parcial ou não, de determinadas parcelas da cidade e 

a (re)significação ou (re)invenção de seu status político, étnico, cultural ou histórico: tornam-

se lugares de usos exclusivos e para classes sociais específicas.  

Entretanto, os usos e as novas funções do espaço público não se darão sem conflitos, na 

medida em que são contraditórios os interesses do Estado, dos grupos sociais ou econômicos 

hegemônicos e dos indivíduos e grupos como um todo; enquanto os dois primeiros têm por 

objetivo a reprodução e valorização do capital, os últimos anseiam por condições melhores de 

reprodução da vida em sua dimensão plena, o que também inclui o lazer e o acesso democrático 

e cidadão ao espaço público. 

Coaduna-se com Mascarenhas e Oliveira (2007) quando os autores afirmam que o 

acesso aos pressupostos do lazer proposto pelo projeto Rua de Lazer são segregadores e 

excludentes, voltados para públicos específicos capazes de consumir o que lhes é oferecido: 

pistas de skate, ciclovias, aluguéis de bicicletas, altos preços dos bares e restaurantes da orla, 

veículos (pois, o transporte público ao local é limitado), aquisição de roupas esportivas caras 
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etc. Mas, evidentemente, isto não impede a constituição de um sentimento universalizante de 

uma cidade saudável, jovial e organizada (regulada) que faz a população local acreditar que as 

ações e objetos criados nessa perspectiva signifiquem a melhoria das problemáticas urbanas e 

sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo sobre a temática do lazer, no escopo das práticas culturais na produção do 

espaço público, é muito amplo, oferece inúmeras perspectivas de análise e se buscou apresentar 

no presente artigo uma pequena faceta no âmbito dessa relação: a importância das análises sobre 

o lazer pautadas também em sua espacialidade. De acordo com o enfoque utilizado, podem-se 

“abrir novas portas para o entendimento do mundo, descortinando sutis mecanismos de 

exploração, modernas estratégias de poder, mas também possibilidades de emancipação” 

(MASCARENHAS, 2007, p. 162).  

De fato, nesse artigo, procurou-se demonstrar as novas estratégias do poder público para 

o controle e manutenção (ou ordem/disciplina) social a partir do projeto Rua de Lazer e sua 

pretensa intenção em transformar a Avenida Dante Michelini em um espaço público de lazer 

de todos, porém, apenas dos moradores de classes média alta e alta do município de Vitória. 

Desse processo, são alijados os demais moradores do município, bem como os demais 

residentes da Região Metropolitana da Grande Vitória por razões que tangem à elitização do 

espaço público, a carência de transporte público eficiente, delimitação de usos e usuários para 

o lugar, o controle policial ostensivo e intimidador, a necessidade de equipamentos e acessórios 

caros para se desfrutar dessas práticas corporais impostas pela conformação sazonal do espaço, 

entre outros.  

Concorda-se com Mascarenhas (2007) que acredita que a expansão do lazer enquanto 

entretenimento, e não como um processo de humanização da vida cotidiana nas cidades, deve-

se muito menos a uma possível elevação do tempo livre disponível na sociedade que à produção 

do desejo de diversão rápida e efêmera, fartamente promovido pelo capitalismo atual como um 

bem de consumo, uma mercadoria de cura para melancolia e stress, rejuvenescimento, 

realização de sonhos, reposição fundamental de energias para o trabalho e manutenção do status 

quo.  

A despeito de algumas abordagens aqui expostas sobre o projeto analisado, estas 

indicam crescente tendência de segmentação e segregação quanto ao espaço público. E aqui 

não se está negando o descanso e o divertimento a partir das práticas de lazer nas praias e áreas 
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adjacentes, como o projeto Rua de Lazer se propõe a estimular, mas simplesmente enfatizar a 

dimensão menos considerada do lazer, a de desenvolvimento socioespacial que o seu vivenciar 

pode ensejar, sendo possível o entendimento desse fenômeno em seu sentido mais amplo, ou 

seja, o da humanização do espaço público e do tempo livre do indivíduo.  

Ademais, a apropriação do espaço público pelas práticas de lazer deve ser considerada 

como importante fator relacionado à participação social e à cidadania, e o espaço enquanto 

instância da sociedade e não o seu receptáculo. A qualificação do espaço público no escopo do 

planejamento urbano e da ação pública deve também estar voltada para a emancipação dos 

sujeitos também do ponto de vista socioespacial e a efetiva participação da população nos 

processos decisórios – institucionais ou não, considerando-se, não apenas os aspectos 

urbanísticos e paisagísticos, mas as relações humanas com e no espaço. É pensar no lazer para 

todos enquanto política pública e não apenas em ações e estratégias dispersas e dirigidas a uma 

parcela da população. 

Entretanto, na contemporaneidade, as práticas de lazer se esvaziam, limitadas a uma 

relação de mercadoria / consumo e de mero “entretenimento”, um elemento de diferenciação 

socioespacial, isto é, uma disputa (ou luta) entre classes sociais na apropriação do espaço e, 

cada vez mais, submetido à reprodução das relações sociais capitalistas. Nesse contexto, 

submetidas à lógica do capital, o lazer se esvaziam e se limitam à dimensão e à lógica do 

mercado, criando e orientando usos e usuários específicos a parcelas do espaço público. 
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RESUMO: O estudo busca investigar o grau de contribuição das práticas de lazer, oferecidas 

na Fazenda do Barão de Mambocaba, para a manutenção de sua memória social e cultural 

enquanto patrimônio.  Visa também mapear os múltiplos significados atribuídos à fazenda e as 

atividades de lazer nela vivenciadas, e, as contradições neste cenário. Os usos atribuídos à 

Fazenda, como museu e pousada, tem gerado contradições visíveis através das atividades de 

lazer, ora afirmando os elementos culturais e identitários deste patrimônio, ora negando-os para 

atender as novas demandas que são esvaziadas de história, de cultura e de uma identidade social 

comprometida com um passado histórico. A abordagem metodológica usada nesta investigação 

é qualiquanti, tendo como técnicas de coleta de dados a observação não participante, entrevistas 

abertas, questionários e pesquisa bibliográfica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: lazer, patrimônio, turismo pedagógico, pousada  

 

 

HISTORY AND MEMORY COUNTED IN THE FARM HISTORICAL THROUGH 

OF PRACTICES LEISURE 

 
SUMMARY: The study investigates the degree of leisure practices contribution, offered on 

Barão de Mambocaba Farm, for the social and cultural memory maintenance while equity.  It 

also aims to map the multiple meanings attributed to the farm and leisure activities experienced 

on it, and the contradictions in this scenario. The uses assigned for the Farm, like museums and 

inn, has generated visible contradictions through leisure, sometimes claiming the cultures and 

identity elements in this heritage, sometimes denying them to meet the new demands that are 

emptied of history, culture and social identity compromised with a historic past. The 

methodological approach used in this research is qualitative quantitative, with the techniques 

of data collection to non-participant observation, open interviews, questionnaires and literature. 

 

KEYWORDS: leisure, heritage, educational tourism, inn 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a crescente procura por serviços turísticos e hoteleiros tem gerado uma 

preocupação em torno da criação de “produtos” para serem consumidos pelos turistas, dentro e 

fora  dos  meios   de hospedagem.  E o  lazer, contido na   atividade turística, aparece como 

mais um produto a ser consumido, evidenciando os traços de uma sociedade que se orienta pelo 

consumo. Um produto que embora esteja associado ao consumo, remete o conceito de lazer a 

uma prática que liberta o homem, quando é desterritorializada do ambiente comum que o 

indivíduo vive. Nesta dimensão, o lazer possibilita a “fuga das tensões do indivíduo aprisionado 

ao trabalho” (KRIPPENDORF, 2003). 

Assim, a busca pelo lazer também é produto de uma sociedade em processo de 

urbanização e desenvolvimento que se organizou sob a imposição do trabalho e como 

consequência se instaurou a criação de vários tempos sociais, como o tempo para o trabalho e 

o tempo livre. No entanto, na sociedade contemporânea a divisão destes tempos sociais não é 

separada por fronteiras rígidas ou fixas. O que se percebe é uma fluidez entre esses tempos ou 

uma “confusão” de definição e  de tempo social.    Muitas vezes, o tempo livre é ocupado pelo 

trabalho em função das mudanças associadas às características ou ao local de trabalho. O que 

se contempla, é uma “invasão” do trabalho no espaço e no tempo do lazer, e vice-versa.    

Todo este quadro tem gerado discussões e alguns estudos pontuais de natureza política. 

No entanto, ainda se faz necessário ampliarmos o debate no meio acadêmico. Sobretudo, em 

relação aos programas de lazer oferecidos nos meios de hospedagem, inclusive os históricos, 

com uma reflexão que entenda o lazer, não apenas, como prática prazerosa, ou aprisionada ao 

par Lazer X Trabalho, ou, ainda como mais um produto a ser consumido. Mas como um tempo 

social que pode produzir enriquecimento intelectual e cultural, produzindo trocas e tensões 

sociais.  

Se há embates no campo teórico sobre o lazer, na prática as redes de hotéis têm buscado 

atender as demandas apresentadas e se transformado, prioritariamente, em espaços para se 

hospedar, entreter, para se vivenciar o lazer, para realização de negócio e eventos. E, muitas 

vezes, oferecem o que há de melhor no aspecto de conforto e tecnologia, embora não estejam 

comprometidas com a história, a identidade, os costumes do local em que estão instaladas. 

Gerando uma sensação de perda que se reforça diante da modernização que passam as grandes 

cidades, às vezes marcadas por uma urbanização esvaziada de história e de uma identidade 

social comprometida com um passado.  
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O lazer nos meios de hospedagem talvez precise ser pensado a partir de relações com 

outras temáticas como a cultura, a história, a sustentabilidade e a educação. Evitando a sensação 

de perda e o esvaziamento da história, inclusive nos meios de hospedagem históricos que devem 

priorizar como função essencial: manter vivo a cultura e os elementos que compõem a 

identidade local e nacional da sociedade a qual representam. 

O patrimônio cultural é entendido como um amplo e diversificado conjunto de bens 

culturais que permite a cada segmento social se apropriar do passado, compondo imagens de 

sua identidade, quer individual, quer coletiva (NORA, 1993). A utilização do patrimônio como 

fonte para atrair turistas tem se tornado cada vez mais popular no trade turístico, pois é visto 

como a opção para garantir a conservação dos bens e propiciar um processo de aprendizado aos 

visitantes a partir do contato com os símbolos culturais e históricos. No entanto, a 

“popularização” conjugada a “estratégia de atrair” mais visitantes tem afastado o patrimônio de 

sua importância coletiva, passando a ser enxergado como mercadoria e um bem para o 

consumo.  

Tais questões retratadas até o momento são evidenciadas no universo estudado, a 

Fazenda do Barão de Mambocaba4, em função dos produtos oferecidos e pela sua 

representatividade na construção da identidade, da memória social e da vivência do lazer 

associado à cultura. A fazenda é um patrimônio tombado em 2007, onde se promove o turismo 

pedagógico, mas também é um meio de hospedagem (Pousada do Barão de Mambocaba). Este 

novo uso atribuído à fazenda tem o intuito de promover e garantir a manutenção da mesma.  

A Fazenda está localizada no município de Barra do Piraí, uma região considerada palco 

de acontecimentos históricos do Brasil Colônia que nos remetem a época dos barões do café. 

Tal fazenda é cercada e constituída por elementos históricos e culturais, presentes na arquitetura 

e na memória dos habitantes e daqueles que preservam tais espaços. Esta realidade faz desta 

fazenda um ambiente propício para o estudo em andamento. 

Dentre os serviços oferecidos pela Fazenda do Barão de Mambocaba se destacam 

atividades que compõem propostas do turismo pedagógico. Esse turismo pedagógico se dá 

através da visitação a fazenda, do Sarau Histórico e do Sarau do Gegê. A visitação ocorre no 

interior da Casa Grande e do Museu do Escravo (que é uma senzala original) onde é apresentado  

aos  visitantes  o  acervo,  constituído  por  móveis,  quadros, utensílios, pratarias originais, 

documentos, cartas, instrumentos musicais e de tortura, entre outros. A visitação é guiada      por     

                                                           
4 Fazenda do Barão de Mambocaba é um nome fictício que está sendo usado de acordo com as orientações do 

gestor da Fazenda. 
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atores   caracterizados    com    vestimentas    da    época e com discursos que contextualizam a 

histórica vivida neste patrimônio, gerando um “encantamento” e uma experiência singular. 

O estudo tem uma abordagem qualitativa e buscou investigar o grau de contribuição das 

práticas de lazer para a manutenção da memória social e cultural da Fazenda enquanto 

patrimônio. Visa também mapear os múltiplos significados atribuídos à fazenda e as atividades 

de lazer vivenciadas nestes espaços, e, averiguar as tensões e contradições que possam surgir a 

partir do programa de lazer oferecido.  

 

METODOLOGIA  

  A análise apresentada fez parte de um olhar construído com base no trabalho de campo, 

desenvolvido em seis meses no ano de 2014. O estudo utilizou-se de técnicas de coleta de dados 

de natureza qualitativa como a observação não participante, entrevista aberta e pesquisa 

bibliográfica. Conjugada a estas técnicas apropriou-se de relatos dos diários de campo, 

construídos com observações e falas coletadas em conversas informais com funcionários, 

hóspedes e professores que acompanhavam as atividades de cunho pedagógico.   Já a entrevista 

aberta foi realizada com o gestor da fazenda histórica.  

A pesquisa se concentrou na análise do programa de lazer oferecido aos hóspedes e 

visitantes dos espaços estudados, como o sarau, a contação de história, a visita guiada aos 

espaços da fazenda, as festas e outros atividades onde se pode observar a temática do projeto e 

as possíveis inter-relações com o lazer.  

 

LAZER, PATRIMÔNIO E SUSTENTABILIDADE CULTURAL 

O breve olhar teórico aqui apresentado é um esforço de se pensar novas questões a partir 

de leituras e delimitações conceituais construídas até o momento sobre lazer, patrimônio, 

turismo cultural. Sobretudo uma concepção de lazer que esteja comprometida com o 

desenvolvimento intelectual e cultural do indivíduo (DUMAZEDIER, 1979). 

As leituras sobre o tema apontam que há uma diversidade de percepção sobre o conceito 

de lazer, o que caracteriza um debate muito polêmico com diferentes olhares e não muito 

consensual. A falta de consenso parece estar associada à aproximação do conceito com outras 

questões, como recreação e entretenimento.  E também por estar relacionada a temas sobre 

política, cultura e trabalho, essa relação acaba atribuindo ao debate uma   característica 

polissêmica.  Por isso deve-se indagar a partir de qual eixo, de qual fator, está sendo discutido 

o lazer.   
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Por esta razão, é importante ressaltar que o conceito de lazer utilizado neste trabalho é 

influenciado pelos estudos do sociólogo francês Joffre Dumazedier (1979), entendendo-o como 

um “conjunto de atividades desenvolvidas pelos indivíduos seja para descanso, seja para 

divertimento, seja para seu desenvolvimento pessoal e social, após cumpridas suas obrigações 

profissionais, familiares e sociais.”  

No Brasil, as investigações sobre o tema começaram nos anos 1970, posteriormente a 

Europa, muito em função do tardio processo de industrialização em nosso país. Esse processo 

instituiu mudanças no tempo social dos indivíduos, leis trabalhistas e uma ressignificação sobre 

o trabalho. Transformações que contribuíram para o debate sobre lazer.  

Segundo Cristianne Gomes e Victor Melo (2003) a visibilidade dada ao lazer deve-se: 

ao entendimento de que a compreensão da cultura passa pelas práticas de lazer, principalmente 

se o debate for cultura de massa e a lógica do consumo; o crescimento da indústria do lazer; o 

aumento das iniciativas governamentais através de programas de políticas públicas de lazer; ou, 

valorização do trabalho nos tempos atuais. 

JostKrippendorf (2003) aponta que diante das tensões impostas pelo universo industrial, 

o homem moderno busca cada vez mais momentos de “fuga” deste universo por entendê-lo 

como “uma prisão que incita uma evasão”. Segundo o autor, esta busca tem associado a 

concepção de lazer às viagens e ao turismo, por ser entendido como uma válvula de escape que 

minimiza as tensões. 

A dilatação do conceito de lazer também tem gerado diálogos com outras temáticas, 

como educação, gênero, política pública, patrimônio, desigualdade, saúde, família e direito 

social. Tais estudos têm colocado o lazer em outra perspectiva, que vai além da investigação 

dos benefícios das práticas do lazer para a saúde ou da oposição trabalho X lazer. 

Nelson Marcelino (1983) é um dos primeiros autores brasileiros que se distanciam desta 

relação ao acreditar que as atividades vivenciadas no tempo destinado ao lazer podem trazer 

mudanças no plano cultural. Apresentando, a temática com uma forte relação com o papel da 

educação, sendo ela capaz de direcionar o uso do tempo livre.  

Atualmente, outros autores têm compartilhado este olhar entendendo o lazer como um 

“processo educativo continuado” e não só como uma prática recreativa, podendo contribuir para 

uma nova leitura sobre educação, política, cultura   culminando  em  uma nova percepção sobre 

qualidade de vida. Entre estes autores, destaco Luis Pinto (2008), que analisa as práticas 

educativas pelo e para o lazer, apontando às contribuições desta relação em uma dimensão 
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socioeducativa e socioculturais. Tanto a educação pelo e para o lazer acaba gerando no 

indivíduo uma autonomia o que possibilita diferentes usos do seu tempo livre, e, porque não 

dizer um novo pensar sobre sua história, cultura e política, podendo ser representadas através 

dos patrimônios5 materiais e imateriais. Para Carlos Etchevarne (2004), essa “autonomia” e o 

distanciamento entre o patrimônio e a sociedade permite ao indivíduo escolher o símbolo que 

representa a sua memória e identidade social. Ou, até mesmo, “rejeitar o que for determinado, 

pelo  IPHAN  (Instituto  do  Patrimônio  Histórico e Artístico Nacional)  ou por outros órgãos, 

como representação simbólica de sua identidade e o uso atribuído a estes símbolos” 

(ETCHEVARNE, 2004). Este processo de rejeição pode gerar tensões na concepção do que 

venha ser patrimônio na esfera individual e coletiva. 

É importante ressaltar que o estudo proposto não cabe apontar qual significado é o mais 

correto e, sim refletir o que está em jogo ao se construir os múltiplos significados e 

representações simbólicas atribuídas aos patrimônios.  

Os diferentes usos atribuídos a patrimônios históricos – como museus, meios de 

hospedagem, centros gastronômicos e outros – tornam visíveis na prática a relação entre 

educação, patrimônio e lazer, tão bem colocada no plano teórico. Esses diferentes usos buscam 

promover a manutenção da cultura, da identidade e da história de um povo e de se preservar o 

próprio patrimônio. Este último fator é fundamental, pois é necessário repensar e inovar formas 

de se captar recursos para a conservação dos patrimônios históricos. O que vincula a reflexão 

de patrimônio a práticas de sustentabilidade cultural.  

Esta reflexão conjugada carrega uma representação simbólica dos costumes vividos e 

passa ser fundamental para as cidades, histórica ou não, por serem contextos vivos e em 

constante modificação. Para os “centros históricos”6, as práticas movidas pela sustentabilidade    

cultural    passa    carregar    a   esperança    de    manter   vivos símbolos e representações que 

parecem estar em risco eminente de desaparecimento. Para Paulo Peixoto (2001), esta   sensação   

de   perda histórica ou “traumatismo de ruptura”  evidencia  o  que chama de consciência 

patrimonial, sendo esta desencadeadora de um momento de “luto” com o desaparecimento dos 

“centros históricos”.  

                                                           
5 Patrimônio pode ser entendido uma categoria simbólica que representa a identidade local e nacional, e a cultura 

de uma sociedade.   
6 Para Peixoto (2001) esta expressão é uma metalinguagem do patrimônio. Para ele isto torna-se evidente quando 

percebe-se que a expressão “centro histórico” muitas vezes não são centrais e nem históricos, mas representam o 

que há de mais importante para uma sociedade.     
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Este momento de “luto” é carregado por uma esperança de regeneração dos patrimônios. 

Tal esperança está associada à função do patrimônio de organizar o passado, o presente e, 

sobretudo o futuro de uma sociedade (CARVALHO, 1990). Assim, a noção de patrimônio é 

ampliada visando um imaginário identitário e cultural que vai além da representação de um 

passado.  

Para Paulo Peixoto (1997), o passado e a história reproduzidos nos patrimônios e em 

centros históricos são matérias primas para se construir o “novo”, o futuro. Nesta perspectiva, 

o “passado” e o  “futuro” não  são  excludentes,  embora  contribuam para futuras  adaptações, 

mudanças e para amenizar o sentimento de perda e de dor diante de tantas transformações. 

Assim, a cidade possui um presente e um futuro que é legitimado por símbolos do passado.  

O tratamento que as atividades de lazer e os monumentos históricos têm recebido na 

cidade de Barra do Piraí/RJ (município em que se localiza o espaço estudado) tem evidenciado 

a preocupação com a manutenção de seus patrimônios, através de práticas do turismo cultural 

e pedagógico. A partir da leitura de Vânia Moletta (1998), pode-se afirmar que o turismo 

cultural é um encontro com manifestações culturais, religiosas, valores, língua e costumes – 

elementos constitutivos de identidade social e de patrimônio cultural.  

O que traz para o debate uma preocupação com essa “manutenção”, pois apresenta uma 

relação dialética e tão questionada nos dias atuais. Por um lado, propaga e mantém vivo a 

história de um povo ao permitir que os turistas e os hóspedes vivenciem um pouco do que foi 

vivido nos cenários históricos através de saraus, de dramatizações, de visitas aos museus que 

fazem parte do patrimônio e passeios com guias trazendo a memória fatos que ocorreram em 

cada espaço percorrido. Tais práticas, indiscutivelmente, contribuem para o aumento do 

desenvolvimento econômico das regiões exploradas e até mesmo para a manutenção dos 

patrimônios visitados, como já foi dito anteriormente.  Por outro lado, podem colocá-los em 

risco, bem como, a cultura local, se os agentes turísticos e os proprietários dos patrimônios 

negligenciarem as questões apontadas na teoria. Levando a descaracterização das manifestações 

culturais espontâneas e a destruição dos patrimônios.  

O PÚBLICO, OS PRODUTOS OFERECIDOS E OS MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS 

ATRIBUÍDOS A FAZENDA DO BARÃO DE MAMBOCABA 

O papel e a importância da Fazenda... Primeiro é a importância de se conhecer, 

de se resgatar um pouco mais a história do Brasil. Segundo é uma reflexão 

sobre o que é esta sociedade. Uma sociedade escravocrata; O que é isto em 

nosso país? Terceiro o patrimônio precisa ser preservado. E quarto ninguém 
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vive sem memória. A gente precisa desta memória. E quinto, atrair as pessoas 

porque as pessoas pagam uma taxa e ajudam a manter este patrimônio. Isto é 

fundamental. (Informação verbal)7 

 

O cenário de investigação é a Fazenda do Barão de Mambocaba, localizada em Barra 

do Piraí/RJ. É uma fazenda histórica de café e um marco da história escravocrata do Brasil, no 

século XIX.  Foi tombada como patrimônio   histórico em 2007 pelo Instituto   Estadual do 

Patrimônio Cultural (INEPAC) possui em sua estrutura um quadrilátero original, contendo a 

senzala, enfermaria dos escravos, a casa grande, engenho de café e o terreiro de secar o produto.  

Desde a década de 90, a Fazenda vem se destacando e sendo reconhecida pelos visitantes 

como museu em função do acervo histórico e da arquitetura típica do ciclo do café. As salas de 

estar, bar e o refeitório ocupam a área onde originalmente o café era processado e ensacado 

depois de ser colhido a seco. Os pilões e roldanas foram mantidos e os funcionários oferecem 

uma explicação sobre como era o funcionamento. Esse acervo também inclui objetos antigos, 

utensílios, livros e pinturas que ficam expostos no interior dos ambientes da Casa Grande tendo 

um duplo sentido, de decoração e de símbolos da identidade nacional.  

Atualmente, os serviços oferecidos na Fazenda atendem interesses de pesquisadores, 

estudantes e clientes em busca de lazer e hospedagem8. Mas vale ressaltar que ao longo dos 

anos os significados atribuídos a Fazenda vêm sendo moldados a partir do conceito de 

patrimônio e de lazer que cada grupo possui.  

Até 1999, o público da Fazenda era reduzido. Basicamente atendia estudiosos, 

intelectuais e turistas estrangeiros. Segundo o gestor da Fazenda, este público deixou de visitar 

e se hospedar na Fazenda quando se iniciou uma “nova” fase, que se configurou com instalação 

de ar condicionado e ofertas de serviços que normalmente compõe a programação de uma 

pousada – entendida como empresa e não como museu. O que é colocado em questão pelos 

primeiros usuários da Fazenda (estudiosos, intelectuais e estrangeiros) é um novo significado 

atribuído ao local. Assistiram mudanças, que para eles distanciavam a Fazenda do seu papel 

primordial – o de um museu – e de um espaço “genuíno” de lazer. Neste sentido, é importante 

ressaltar os elementos que constituem essa visão sobre o lazer. Trata-se de um lazer mais 

                                                           
7 O nome atribuído nesta informação verbal e nas demais é pseudônimo para preservar a identidade do respondente: 

Entrevista concedia por CARLOS, José, gestor da Pousada. Entrevista 1. [fev.2014]. Entrevistador: membro da 

equipe. Rio de Janeiro, 2014. 1 cassetes sonoros. Entrevista concedida a equipe de pesquisa. 
8  A empresa foi instalada em 2007, no entanto, já se oferecia serviços de hospedagem desde 1994.  Atualmente a 

Fazenda possui 14 apartamentos para hóspede, com previsão de ampliação. E, o valor da diária não é definido pelo 

tipo de serviço oferecido e sim através da localização de cada quarto, se é perto da senzala ou da Casa Grande.  
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próximo da concepção de Joffre Dumazedier (1967), um lazer de contemplação e 

enriquecimento intelectual.      

O descontentamento apontado pelos primeiros usuários evidencia as diferentes 

percepções sobre os múltiplos usos atribuídos ao local. Enquanto, o gestor da Fazenda, senhor 

Carlos, compreende que tais mudanças foram fundamentais para manutenção do patrimônio e 

para tornar mais visível a história vivida neste contexto; os primeiros usuários as enxergaram 

como uma possibilidade que colocaria o patrimônio em risco, podendo desconfigurar o próprio 

lugar e sua essência. Estes múltiplos significados atribuídos ao patrimônio revelam tensões 

“entre a concepção individual associada à ideia de patrimônio como herança individual e uma 

concepção coletiva que entende o patrimônio como um bem público” (FUNARI, 2006). Nesta 

dimensão “pública”, o patrimônio pode representar interesses e necessidades divergentes, sob 

a ótica política, social, ambiental e mercadológica. Pode-se afirmar que no universo social 

estudado a disparidade, entre os interesses e necessidades vinculadas ao patrimônio, gerou o 

embate observado.  

Mesmo diante deste embate, a partir do ano de 2000, intensificaram-se as 

transformações nos serviços oferecidos na Fazenda.  Confirmou-se então a mudança de público 

e os serviços foram direcionados a dois grupos. O primeiro grupo é composto por clientes que 

reconhecem a Fazenda como um museu, buscando nela elementos históricos e culturais de um 

Brasil escravocrata, do século XIX.  

Este primeiro grupo vivencia na Fazenda o turismo pedagógico, que segundo Mário 

Beni (2002) é uma reprodução de uma prática usada em escolas particulares na Europa. 

Segundo o autor, no Brasil, esta prática tem sido utilizada com mais ênfase em escolas 

frequentadas pela elite. 

Esta atividade na Fazenda do Barão de Mambocada é direcionada a alunos de escolas9 

do ensino fundamental, médio, universitário, pós-graduação (mestrado) e grupos de idosos. Na 

prática, o turismo pedagógico possui os mesmos objetivos levantados no referencial teórico 

acima, pois o gestor da fazenda define “Turismo pedagógico como uma aula   de história, é uma 

aula extra muro da escola, uma aula de campo. Os alunos vêm para estudar, é uma aula de 

história” (Informação Verbal)10. 

                                                           
9 Chega a receber anualmente 120 escolas do ensino público, privado, estadual e federal.  
10 Ibidem.,2004. 
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Na Fazenda, o turismo pedagógico é experimentado através do Sarau histórico, 

precedido pela visitação a Fazenda, e do Sarau do Gegê11. O turismo pedagógico é o produto 

mais importante da Fazenda do Barão de Mambocaba, pois setenta por cento (70%) de sua 

receita é oriunda desta atividade.  

Além do fator econômico, o Turismo Pedagógico evidência também a história do 

município de Barra do Piraí e da própria fazenda que são elementos importantes para a 

constituição da identidade nacional.   

A prática do turismo pedagógico também é conjugada aos serviços de meio de 

hospedagem oferecidos pela Fazenda, chamada de acantonamento. Acantonamento é a prática 

de hospedar várias crianças escolares no mesmo quarto. Esta hospedagem visa oferecer o lazer 

fundamentado em atividades culturais.  Os estudantes assistem o sarau histórico, fazem a visita 

guiada pela Fazenda, participam do projeto Mata Atlântica12 e do passeio na fazendinha13. Além 

deste programa pré-definido, a escola tem liberdade para executar outras atividades durante o 

acantonamento. 

O segundo grupo é composto por clientes14 que procuram vivenciar momentos de lazer, 

descanso, paz e uma busca pelo verde. Neste segmento, reconhecem a Fazenda como um meio 

de hospedagem. Para o gestor da Fazenda, este outro uso atribuído a tal espaço foi uma 

estratégia de se manter viva a riqueza histórica presente na Fazenda. Mas também é uma forma 

de atrair recursos para a Fazenda durante as férias escolares.  

Há um discurso de que ao hóspede se oferecem atividades culturais e de lazer 

(caminhada, banho de piscina e no açude, visita a fazendinha, passeio de cavalo, bailes 

temáticos, festas juninas15, atividades recreativas e a noite do Halloween). No entanto, 

observou-se   que  as  atividades  culturais   não   são  organizadas   especificamente   para   os 

hóspedes. Estes participam de tais atividades se durante a sua estadia tiver sido programada 

alguma visitação de escola.  

A ausência de uma programação de lazer fundamentada no contexto histórico da 

Fazenda pode estar relacionada à importância atribuída às demandas que surgem a partir da fala 

                                                           
11 O Sarau do Gegê é um resgate do período relacionado a Getúlio Vargas, que era um visitante constante da 

Fazenda. 
12O projeto Mata Atlântica refere-se às trilhas feitas com o acompanhamento dos recreadores e profissionais 

responsáveis. 
13O passeio a Fazendinha propõe o resgate de cultura dos animais e a forma de criá-los. Trabalha algumas questões 

do conceito de sustentabilidade através da prática da horta coletiva e da composteira. 
14 O público que se hospeda na Fazenda é casal  acompanhado pelos pais e/ou pelos filhos 
15 Segundo o gestor a festa junina é um resgate da cultura da roça e da dança dos negros. 
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dos hóspedes, pois estes praticamente definem as programações a serem oferecidas, como relata 

o gestor da fazenda, em uma entrevista:  

O patrimônio está aqui, e ele vai conhecer e vai ter. Além disto, o que eles 

querem? Então a pergunta é esta: O que o hóspede quer? Porque se você vem 

aqui para conhecer a casa grande, a senzala, o patrimônio. Se você quer só 

isso, nunca mais você volta. Então, o que eu faço: atividades ligadas ao 

conceito lazer dentro da parte cultural. E aí, você volta (Informação verbal)16.   

 

E um exemplo de por em prática as sugestões dos hóspedes é a própria festa do 

Halloween promovida na Fazenda, aos sábados no mês de novembro, como relata o senhor 

Carlos, em uma entrevista:  

A festa do Halloween foi um pedido dos hóspedes. Então nós criamos uma 

festa de Halloween onde as assombrações brasileiras não foram convidadas e 

resolveram aparecer. Então fica tudo escuro e as pessoas começam a sentir a 

presença das lendas do folclore do Brasil – saci, mula sem cabeça. É uma 

brincadeira (Informação verbal)17.  

 

Esta festa chamou muito atenção do grupo de pesquisa envolvido neste estudo, gerando 

algumas inquietações: Qual a relação desta festa com este contexto histórico? Será que é 

possível relacionar a cultura escravocrata e brasileira com elementos de uma festa moldada pela 

cultura americana, sem negar a sua identidade local? O grupo de pesquisa ainda não possui 

elementos para responder a tais questionamentos, por não ter tido a oportunidade de participar 

do evento.  

No entanto, é possível apontar que há um distanciamento entre a proposta ofertada ao 

grupo que busca o Turismo Pedagógico em relação aos que se hospedam na Fazenda. Pois, a 

estes não há uma proposta de lazer que dialogue com a riqueza histórica e cultural da Fazenda, 

o que Jofre Dumazedier (1967) chamaria de um processo de empobrecimento do lazer.  E este 

processo se dá na Fazenda Histórica do Barão de Mambocaba pautado na ideia de que “o cliente 

tem razão” e de uma constante busca por atividades cada vez mais atrativas, que possivelmente 

gerará recurso para manutenção do patrimônio.  

O quadro relatado evidencia uma relação ambígua entre o discurso e a prática vivenciada 

na   Fazenda  Histórica  do  Barão  de  Mambocaba, entre  o desejo de conservar o patrimônio 

e o de oferecer novos produtos, que por vezes se distanciam ou negligenciam a própria história 

deste patrimônio. O quadro posto também desenha uma complexa relação entre o novo e o 

                                                           
16 Ibidem., 2014 
17 Ibidem., 2014. 
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velho, pois ao propiciar a criação de novos produtos ocorre um processo de aculturação, este 

processo determina uma descaracterização da história do patrimônio para atender as novas 

demandas dos hóspedes. 

CONCLUSÕES 

O programa de lazer oferecido na Fazenda Histórica do Barão de Mambocaba possui 

múltiplos  significados  e  são moldados  a  partir de interesses e demandas do seu gestor e dos 

seus clientes – os escolares e os hóspedes. Assim, a Fazenda tem sido tratada pelo seu gestor e 

reconhecida pelos visitantes com dupla função, a de museu e a de meio de hospedagem 

associado a um espaço de lazer recreativo.  

A Fazenda enquanto patrimônio e museu têm uma função educativa, visando à 

preservação do patrimônio cultural, histórico e natural. E o programa de lazer, associado aos 

agentes que vivenciam o turismo pedagógico, é comprometido com esta função, reforçando o 

papel de sítio histórico que suprime uma sensação de perda histórica.  

O dever de manter “vivo” os elementos identitários e culturais no imaginário dos 

escolares e visitantes, é materializado nas atividades de lazer, como o Sarau Histórico, a 

contação de “casos” e a visitação a Fazenda através do uso da história oral, do Sarau do Gegê, 

a visita ao Museu do Escravo, entre outras. Estas atividades também podem oportunizar aos 

visitantes uma nova leitura sobre lazer. Um lazer comprometido com uma proposta educacional 

e com um enriquecimento intelectual, justamente por atrair turistas motivados a 

experimentarem o que chamamos de turismo cultural. 

As atividades de lazer, direcionadas aos escolares e aos visitantes que buscam o turismo 

cultural, também revelam contradições, pois em alguns momentos o que é contado não 

representa os ideais e o imaginário de uma cultura local ou nacional. Estabelecendo, muita das 

vezes, a narrativa de uma elite, sobretudo branca, deixando de fora os que construíram a história 

destes patrimônios, como os negros/escravos.  

Ao longo deste trabalho observou-se que o uso atribuído a Fazenda como meio de 

hospedagem apresenta impactos positivos e negativos para o espaço enquanto patrimônio. No 

entanto, a Fazenda enquanto meio de hospedagem sofre um impacto significativo ao associar-

se   à representação   patrimonial. Pois, o uso do slogan de   sustentabilidade patrimonial e 

cultural como uma “marca” agrega mais valor a Fazenda, torna-a mais visível e competitiva no 

novo mercado que está inserida, o hoteleiro.  
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E estar inserida “neste novo espaço” redefine a proposta de lazer oferecida na Fazenda 

do Barão de Mambocaba, ora afirmando os elementos culturais e identitários, ora negando-os 

para atender as novas demandas que são esvaziadas de história, de cultura e de uma identidade 

social comprometida com um passado histórico. Aproximando o programa de lazer, da Fazenda 

Histórica, a atividades recreativas descontextualizadas de toda riqueza presente neste cenário. 

Por vezes, a riqueza histórica presente na Fazenda é negligenciada ao ser usada apenas como 

instrumentos decorativos.  

Em contrapartida, é visível que a busca por inovações para este meio de hospedagem, 

tão presente no discurso do gestor da Fazenda, pode agregar mais valor a Fazenda, tornando e 

enaltecendo o próprio patrimônio e quem sabe, ser capaz de gerar um encontro entre práticas 

contemporâneas e as do século XIX, não de forma excludente, mas complementar.  
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