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RESUMO 
 

O turismo em favelas vem sendo muito discutido nos últimos anos. O produto favela 

cresceu e se destacou na cidade do Rio de Janeiro como mais um atrativo turístico. Desde 

1992 que a atividade turística vem sendo desenvolvida nas favelas por iniciativas 

externas. São muitos os trabalhos publicados que apresentam os mais variados pontos de 

vista sobre o tema. A presente dissertação contemplará a trajetória das empresas e os 

empresários atuantes nesse segmento da experiência turística. Vamos retratar a história 

do favela tour, desde os seus primeiros visitantes, sem que fosse estabelecido uma relação 

comercial, até os dias de hoje, na favela produto turístico consolidado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The tourism over "Favelas" has been discussed in the last yeas. The product "Favela" 

grown up and highlighted in the city of Rio de Janeiro as one more touristic attractive. 

The "Favelas" touristic activity comes in development since 1992 by external iniciations. 

There are many published articles showing different point of views about the topic. The 

present dissertation beholds the companies and businessmans trajectories working on this 

touristic experience segment. We will report the history of "Favela Tour", since its first 

visitors without a real established comercial relation, until nowadays, at the "Favela" as a 

solid touristic product. 
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Introdução 
 

 O turismo em favelas surgiu para mim, como tema, durante minha graduação em 

turismo, pela Universidade Veiga de Almeida. Sempre entendi o turismo não como uma 

indústria, muito menos como uma atividade meramente econômica, mas sim como um 

fenômeno social. Acredito que a atividade turística, quando planejada e gerida por um 

turismólogo, será executada com responsabilidade, dentro dos princípios da 

sustentabilidade e da ética, podendo dessa forma promover a paz entre os povos ao redor 

do mundo, através do respeito às diversidades, que o turista aprende ao visitar lugares nos 

quais o turismo tem uma gestão séria e comprometida.  

 Sendo assim, nas aulas de antropologia, disciplina que sempre me atraiu, o que 

mais me interessava era a possibilidade de discutir cultura e relações, os impactos que a 

atividade turística poderia causar em uma localidade e em seus habitantes. Dentre todas 

as discussões que tivemos sobre povos, tribos e cultura, trazer a segmentação do turismo 

para o campo da antropologia sempre gerava conflitos, em especial quando tratávamos 

do turismo de excentricidades, segmento no qual o turismo em favelas está inserido, 

juntamente com outras atividades como o turismo funerário e o turismo de catástrofe. 

 O turismo em favelas, na época em que cursava a faculdade, encontrava-se no 

auge de suas atividades. Empregava muitos alunos da área como estagiários no 

operacional e estava presente em quase todos os temas de trabalhos de conclusão e artigos 

científicos. Minha escolha pelo tema, para a monografia, se deu através da minha 

professora de metodologia científica, Ana Luisa, que ao perceber a forma como eu me 

posicionava sobre o assunto e minha indignação sobre o tema, sugeriu que eu canalizasse 

isso em um trabalho de conclusão.  

 E assim o fiz. Iniciei minhas pesquisas sobre o turismo em favelas, na perspectiva 

de uma turismóloga, ávida em desfazer a ideia de que se tratava de um turismo social, 

para comprovar que tal atividade estava indo contra com tudo aquilo que aprendíamos 

como correto para o desenvolvimento do turismo de forma ética e responsável. Para a 

monografia, realizei minha primeira pesquisa de campo. Sem saber muito bem o que 

fazia, subi o morro Santa Marta, em Botafogo, onde uma amiga que lá residia me recebeu 

e me acompanhou por um dia inteiro, em uma visita completa por toda a favela. Munida 

de questionários, fui entrevistando moradores e conhecidos dela, até chegar à quantidade 

desejada para fazer um diagnóstico que pudesse fundamentar minhas afirmações.   
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 Essa primeira experiência só corroborou o que eu pensava sobre o turismo em 

favelas. Tive a oportunidade de acompanhar de perto, porém de fora, os tours que estavam 

sendo realizados no dia, tanto pelos guias locais, quanto pela Jeep Tour, que na época 

estava atuando na favela. Sem dúvida, foi uma grande experiência e, pelo empenho e 

dedicação ao tema, meu trabalho de conclusão obteve a nota máxima e ainda deu origem 

a um artigo, que apresentei em um encontro de turismo, promovido pela Universidade 

Federal Fluminense.  

 Munida de todas as informações e convicções que eu tinha ao sair da faculdade, 

candidatei-me ao mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas, com um projeto que 

tinha a mesma linha de pesquisa da minha monografia, buscando ir contra o turismo em 

favelas. Durante o mestrado, porém, as disciplinas cursadas me fizeram repensar e 

mostraram que o tema estava sendo muito pesquisado e discutido, havendo muitos 

trabalhos já publicados. Meu objeto de pesquisa, portanto, estava longe de ter alguma 

originalidade.  

Na busca de uma perspectiva nova, dentro dos estudos das margens urbanas, o 

presente estudo tem por objetivo elucidar essa favela que o turismo transformou em 

atrativo cultural através da iniciativa privada, das empresas envolvidas nesse contexto, 

que descobriram uma nova perspectiva desse território. Busco compreender também 

como isso influenciou diretamente o processo de transformação da imagem da favela, da 

sua origem aos dias atuais, e nas políticas adotadas pelo poder público, que passa por 

planos de diminuição da violência e integração ao espaço urbano da cidade, com o intuito 

de fomentar a atividade turística. Um exemplo do impacto desse tipo de turismo é 

mencionado por Bianca Freire-Medeiros: 

 

Em 1996, num domingo de verão, Michel Jackson aportou de helicóptero no 

Morro Santa Marta, localizado na zona sul carioca. Jackson esteve no Santa 

Marta por apenas 12 horas e no videoclipe, além de algumas vielas e lajes, 

pouco se vê da favela, mas as polêmicas em torno da presença do astro norte-

americano na localidade ocuparam o noticiário dentro e fora do país por dias. 

(FREIRE-MEDEIROS, 2009, p. 17) 

  

Através dessa dissertação, compreenderemos que os turistas começaram suas 

incursões às favelas cariocas muito antes da visita do ilustre cantor pop norte americano. 

Elas teriam iniciado de forma mais sistemática durante o período da conferência das 
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Nações Unidas que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro em junho de 19921. Para a 

proteção dos diversos chefes de Estado que vieram ao país participar do evento, o governo 

dispôs das forças armadas para manter a segurança pública na cidade. Segundo o jornal 

O Globo, um dos principais alvos dessa estratégia militar foi a favela da Rocinha, onde 

um acampamento foi montado com reforço de jipes e tanques de guerra. A sensação de 

segurança estabelecida naquele momento levou algumas empresas de turismo a inserir, 

em seu roteiro, uma visita à favela da Rocinha. (FREIRE-MEDEIROS, 2009) 

 

Na ECO 92[...] a gente estava fazendo o passeio pela floresta [da Tijuca] e, na 

volta, a gente estava passando por São Conrado, onde os turistas tiveram a 

curiosidade de ver a favela. Na época estava tendo aquela coisa de segurança, 

carro blindado para todo o lado, e os turistas filmaram, fotografaram. A gente 

entrou na favela e surgiu todo o contraste entre o jipe com os turistas e os 

canhões apontados para as favelas.  (CF.FREIRE-MEDEIROS, 2009, p. 50) 

 

Até então, a favela ainda representava um problema social, econômico e político 

a ser combatido e controlado. Vista como cenário da pobreza e antro de criminalidade, a 

favela era sinônima de atraso, um espaço que destoava das paisagens encantadoras das 

quais o turismo se usava para promover a cidade maravilhosa. Devido às constantes 

disputas de território entre bandidos e confrontos com as forças policiais, a favela 

noticiada para o mundo passava a imagem de insegurança e promovia o medo. Para os 

empresários do turismo, esse era um fator importante que afetava negativamente a 

atividade.  

Mas esse temor e o imaginário pitoresco de um filme de faroeste carioca levaram 

a favela a fazer parte da curiosidade dos viajantes. Trabalhando na operadora de turismo 

receptivo Blumar Brazil Nuts, em março de 2008, observei que os turistas de origem 

inglesa eram, sem dúvidas, os que mais se interessavam pelo produto favela. Em média, 

a cada quatro reservas que fazíamos ao menos duas continham o favela tour. Os europeus, 

em geral, eram grandes consumidores do produto favela, de perfis diversos, de todas as 

faixas etárias, inclusive famílias com crianças, todos buscavam conhecer esse território 

cercado de polêmicas e conflitos.  

                                            
1 Este ano é a referência apenas quando falamos em turismo organizado, no que tange à 
expansão dos roteiros de turismo às favelas cariocas. Antes disso a favela já despertava a 
curiosidade dos turistas e recebia muitos visitantes de um modo mais informal, como veremos 
no capítulo 1. 
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A descoberta da favela pelo turismo organizado marca um processo de disputa de 

território por parte das agências de receptivo. Cada uma, ao seu modo, se posiciona como 

precursora da atividade. Datando do período da ECO 92 temos as empresas pioneiras 

Favela Tour, Jeep Tour e Exotic Tours. Com um salto de 10 anos, ingressam nesse 

mercado de turismo em favelas as empresas Rio Adventures e Be a Local. Apesar de 

trabalharem com o mesmo produto, cada uma delas possui uma filosofia diferente de 

abordagem e comercialização. Diferem-se, por exemplo, na forma de transportar os 

turistas, que podem ser realizadas de jipe, van ou moto taxi, e nos locais selecionados 

para serem visitados. 

É intrigante o fato de um fenômeno relativamente recente, como a 

comercialização da favela, ainda não possuir pesquisas que abordem a perspectiva dos 

seus idealizadores e empresários. A favela como produto surge e se expande em 

pouquíssimo tempo, trazendo para a cidade um atrativo turístico baseado em um problema 

social, político e econômico. Uma espécie de tentativa de inserção e ressignificação desse 

território, ao mesmo tempo em que faz disso uma oportunidade de negócio.  

Observaremos nesta dissertação a trajetória das empresas atuantes no segmento 

do turismo em favelas buscando elucidar o fenômeno turístico nas favelas da cidade do 

Rio de Janeiro, tendo por base a história e a memória de suas principais agências 

especializadas e outros agentes envolvidos, considerando seus impactos, agentes 

transformadores e a influência sob as políticas públicas adotadas para essas localidades. 

Como as empresas descobriram uma nova favela dentro do espaço urbano da cidade? 

Como elas reinventaram esse cenário para o turismo? 

Com o objetivo de engendrar uma cronologia a respeito dos primeiros investidores 

do turismo em favelas, esta dissertação vem contribuir com as diversas pesquisas sobre 

esse tema. Se hoje já temos uma compreensão razoável de como o turismo em favelas 

cariocas se originou, como se relaciona com o espaço urbano, a sociedade e o poder 

público, ainda nos falta ouvir mais a respeito dos conflitos, memórias e projetos daqueles 

que realizam a atividade.  

Por este motivo, o primeiro capítulo versa sobre as primeiras visitações às favelas 

cariocas e seus ilustres exploradores. Sempre registradas pela mídia, as incursões a esse 

território começaram desde o seu surgimento, na década de 1920 e até meados dos anos 

1990, quando ainda era feita de forma gratuita e quase sempre acompanhada de 

representantes do poder público. Acredito que para compreender melhor essa atividade, 
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faz-se necessário acompanhar sua construção como atrativo turístico, ao longo dos 

últimos anos, por isso uma pesquisa documental, tomando por base jornais antigos, trouxe 

preciosas informações que serão apresentadas no capítulo. 

Para uma construção da cronologia das empresas atuantes no segmento do turismo 

em favelas, fiz várias visitas e alguns tours, de forma a obter dados qualitativos para a 

elaboração do segundo capítulo. Foi um grande desafio conseguir reunir depoimentos dos 

empresários responsáveis pelas agências que atuam, hoje, nesse setor. Muitas foram os 

adiamentos ou as negativas e por isso não foi possível contemplar todas as histórias e 

todas as empresas existentes, que continuam atuando no momento. Conseguimos, no 

entanto, um conjunto significativo para a compreensão da história e da memória dessa 

atividade. O segundo capítulo está centrado nessas informações, e tem o intuito de 

elucidar a trajetória e registrar a memória dessas empresas, desde as pioneiras até as mais 

recentes.  

 No terceiro capítulo, busco sintetizar um panorama geral dos resultados obtidos 

através das pesquisas realizadas. Neste cenário tão diverso, até a forma como a favela 

vem sendo comercializada mudou e este capítulo fará uma análise dessas transformações. 

Além do que já foi retratado, a atividade turística vem se desenvolvendo em outras favelas 

pela cidade, muitas iniciativas surgiram após a expansão do programa de pacificação, que 

foi sendo implantado aos poucos pelas zonas norte e oeste. Com a instalação dessas 

unidades de polícia pacificadora dentro das favelas e a sensação de controle e segurança, 

surgiram mais opções de “favela produto” no cenário turístico da cidade do Rio de 

Janeiro. 
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1. Favela à vista! As primeiras expedições e os relatos dos seus visitantes. 
 

Muito antes do seu descobrimento por parte da indústria do turismo, as favelas 

surgem como resultado de vários fatores. Dentre eles podemos destacar: o declínio das 

lavouras e a crescente urbanização, a crise habitacional, a libertação dos escravos e o 

aumento da imigração. Desde o seu surgimento, as favelas cariocas figuram nas 

manchetes dos jornais e preocupam as autoridades e a população. Nas palavras de um 

famoso cronista do Rio, Luiz Edmundo (1938): 

 

Alcançamos, enfim, uma parte do povoado mais ou menos plana e onde 

se desenrola a cidadela miseranda. O chão é rugoso e áspero, o arvoredo 

pobre de folhas, baixo, tapetes de tiririca ou de capim surgindo pelos 

caminhos mal traçados e tortos. Perspectivas medíocres. Todo um 

conjunto desmantelado e torvo de habitações sem linha e sem valor [...]. 

Construções, em geral, de madeira servida, tábuas imprestáveis das que 

se arrancam a caixotes que serviram ao transporte de banha ou 

bacalhau, mal fixadas, remendadas, de cores e qualidades diferentes, 

umas saltando aqui, outras entortando acolá, apodrecidas, estilhaçadas 

ou negras. Coberturas de zinco velho, raramente ondulado, lataria que 

se aproveita ao vasilhame servido, feitas em folha de flandres. Tudo 

entrelaçando toscamente, sem ordem e sem capricho. (EDMUNDO 

2003, vol. 1, pp. 143-144) 

  
 Observamos, em seu depoimento, a impressão que teve durante sua primeira visita 

ao morro de Santo Antônio, no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde hoje fica a praça 

do Largo da Carioca. Nesta época, muito se ouvia falar das habitações insalubres que 

vinham se multiplicando pelos morros da cidade, despertando assim a curiosidade das 

pessoas desde o início do século XX.   

 

Já notaram que a miséria interessa e agrada sempre, ao confortado, pelo 

pitoresco que encerra, pelo que representa como assunto capaz de 

alegrar-lhe os olhos e o espírito? Nas capas das revistas elegantes, a 

figura de um mendigo deleita, recreia, satisfaz. O turista de bom-tom, a 

primeira coisa que deseja visitar em uma grande cidade é o bairro da 

pobreza. – Já viu White Chapel em Londres? Tão Curioso! – E Moabit, 

a feira dos andrajos, em Berlim? Os pintores aristocráticos fixam com 
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afã aspectos miseráveis da vida dos desprezados e dos que nada tem. 

(EDMUNDO, 2003)  

 

O interesse em visitar as áreas pobres de uma cidade fez parte do desejo dos 

turistas e despertava a curiosidade dos cidadãos desde o final do século XIX. Na 

Inglaterra, por exemplo, o slumming2 foi, por muitos anos, uma prática comum aos que 

de alguma forma interessavam-se pela pobreza, não somente os participantes de Igrejas 

ou grupos de assistência social, mas qualquer um, parte integrante da sociedade dotado 

de recursos financeiros, sentia-se obrigado a conhecer, vivenciar ou até mesmo trabalhar 

por algum período em áreas desfavorecidas. (FREIRE-MEDEIROS, 2009) 

 
[Adderley] lançou mão da “dama lânguida” que era levada às docas 

para ver um estivador de carne e osso, com o único propósito de 

impressionar seus convidados, que iam jantar naquela noite. Criticou os 

“ricos provocadores” que chegavam a East London tão cheios de 

pressuposições literárias que os slums visitados não lhes deram, nem de 

longe, “suficientemente slummy”. O slumming da moda encorajava 

alguns observadores a trivializar a pobreza, transformá-la em 

entretenimento em causa própria e perpetuar preconceitos absurdos 

sobre a selvageria dos pobres. Disfarçava a curiosidade sexual sob o 

garbo de altruísmo social. Não havia razão para lamentar seu fim como 

tendência. (KOVEN apud FREIRE-MEDEIROS, 2009) 

 

 Este fenômeno teve grande espaço na sociedade inglesa, onde membros da família 

real, políticos, pessoas que aspiravam à nobreza, dentre outros, não só praticavam o 

slumming como faziam questão de divulgar suas experiências nas zonas de pobreza e 

compartilhar seus testemunhos em reuniões com amigos, registrar em fotografias 

alegando fins científicos e parte do seu dever como cristão. Desde 1884, os guias 

turísticos já sugeriam excursões aos bairros mais pobres além das clássicas indicações de 

museus, igrejas e monumentos. (FREIRE-MEDEIROS, 2009) 

Dessa forma, não poderia ser diferente aqui no Brasil, onde o surgimento e a 

evolução das favelas foi acompanhado de perto ao longo dos anos, desencadeando uma 

infinidade de relatos feitos pelos mais diversos tipos de indivíduos influentes em suas 

                                            
2 Slumming, segundo o dicionário de Oxford, é uma tendência a visitar as áreas mais pobres de diferentes 
cidades, seja com o propósito de fazer filantropia ou apenas por curiosidade.  
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épocas, desde jornalistas, escritores, urbanistas, engenheiros, historiadores, sanitaristas, 

arquitetos, políticos e agentes sociais.  

A curiosidade da população por esse espaço, até então misterioso, instigava 

brasileiros e estrangeiros a subir o “Morro da Favella” para conhecer essa realidade 

aterradora. Muitos foram os jornais e revistas da época que buscaram registrar o cotidiano 

dos seus habitantes através de crônicas, quadrinhos, charges, causos e imagens como a 

que segue abaixo, publicada pela Revista da Semana e registrada pelo Jornal do Brasil. 

 

 

As mais distintas motivações deram origem a infinitas descrições sobre o que 

havia no morro da favela. Everardo Backheuser (1879-1951), engenheiro e geólogo, 

peregrinou pelas moradias insalubres e redutos de pobreza na cidade do Rio de Janeiro, 

produzindo um relatório sobre as habitações populares. Depois de combater os cortiços, 

casas de cômodos e pensionatos, colocando abaixo grande parte desses tipos de moradias 

sob a justificativa sanitarista, foi a vez das autoridades olharem para os morros ao redor 

da cidade. Escrevendo em 1879, ele diz: 

 

O morro da Favella é íngreme e escarpado; as suas encostas em 

ribanceiras marchetam-se, porém, de pequenos casebres sem hygiene, 

sem luz, sem nada. Imaginem-se, de facto, casas (!) tão altas como um 

Figura 1: Revista da Semana, publicada em 10 de junho de 1907 
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homem, de chão batido, tendo para paredes trançados de ripas, tomadas 

as malhas com porções de barro a sopapo, latas de kerosene abertas e 

juxtapondo-se táboas de caixões; tendo para telhado essa mesma 

mixtura de materiais presos à ossatura da coberta por blocos de pedras 

de modo a que os ventos não as descubram; divisões internas mal 

acabadas, como que paradas a meio com o propósito único de subdividir 

o solo para auferir proventos maiores. É isto pállida idéa do que sejam 

estas furnas onde, ao mais completo desprendimento por comesinhas 

noções de asseio, se allia uma falta de água, quasi absoluta, mesmo para 

beber e cosinhar. (BACKHEUSER, 1996) 

 

Era como se houvessem duas cidades em uma só. Ao mesmo tempo que os 

projetos de urbanização do então prefeito Francisco Pereira Passos remodelavam a 

cidade, com o intuito de extirpar as lembranças da cidade colonial pestilenta para dar 

espaço aos novos tempos republicanos, subia para os pontos mais altos da cidade tudo 

aquilo que se queria esconder. Não houve planos para acabar com a pobreza, apenas obras 

de remodelação e com isso ela continuava ali, se desenvolvendo como uma espécie de 

vila da miséria e abandono, segundo o relato de João do Rio, que escreveu em 1911:  

 

Acompanhei-os e dei num outro mundo. A iluminação desaparecera. 

Estávamos na roça, o sertão, longe da cidade. O caminho, que serpeava 

descendo era ora estreito, ora longo, mas cheio de depressões e de 

buracos. De um lado e de outro casinhas estreitas, feitas de tábuas de 

caixão[...] Como se criou ali aquela curiosa vila de miséria indolente? 

O certo é que hoje há, talvez, mais de cerca de mil e quinhentas pessoas 

abrigadas lá por cima[...] Todas são feitas sobre o chão, sem importar 

as depressões do terreno, com caixões de madeira, folhas-flandres, 

taquaras[...] Tinha-se, na treva luminosa da noite estrelada, a impressão 

lida da entrada do arraial de canudos [...] Pergunto a profissão de cada. 

Quase todos são operários, mas “estão parados”. (JOÃO DO RIO apud 

SEVCENKO) 
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São através de crônicas como a citada acima, de relatórios e reportagens de jornal 

que podemos acompanhar a trajetória das incursões às favelas cariocas ao longo dos anos 

nos permitindo compreender melhor a relação estreita que tem hoje o turismo com as 

favelas cariocas. Foram registros como os que vimos que divulgaram ainda mais as 

favelas pelo mundo, trazendo até elas visitantes ilustres como vemos na manchete abaixo: 

 

 

O poeta Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), precursor do movimento 

futurista3, em visita ao Rio de Janeiro em 1926, fez questão de realizar o que ele intitulou 

como excursão ao Morro da Favella. Questionado pelos jornalistas do jornal O Globo 

durante uma palestra, ele relatou sua experiência com muita naturalidade. Acompanhado 

de sua esposa, de alguns jornalistas e de um negociante, morador local, o poeta começou 

sua expedição por volta das 11 horas da noite. Escolhera este horário pois acreditava que 

assim não correria tanto risco de ser interpelado pelos meliantes que lá viviam, pois, a 

esta altura eles já haveriam descido para cometerem seus delitos pela cidade. Marinetti 

ficou comovido com o que viu e impressionado com as construções de latas amarradas. 

                                            
3 O futurismo foi um movimento artístico e literário, que teve início em 20 de fevereiro de 1909 com a 
publicação do Manifesto Futurista, pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. O 
movimento rejeitava o moralismo e o passado, baseavam-se na velocidade e nos desenvolvimentos 
tecnológicos do final do século XIX.  

Figura 5: Primeira página do jornal O Globo em 18 de maio de 1926. 
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Para ele, aquilo era melhor que Copacabana, a vista da cidade lá do alto era para ele tão 

deslumbrante, que comentou: “Que sítios privilegiados escolheu aquela gente”.  

Apesar da impressão positiva que o poeta teve em sua incursão, a crítica dos 

jornalistas à sua visita e depoimentos foi demasiadamente dura, com um tom de deboche. 

Fazendo uma referência aos elementos utilizados pelo poeta futurista o jornal encerrou a 

matéria dizendo que não queria desmanchar a impressão do futurista pois acreditava que 

aquilo poderia render-lhe alguns poemas, mas que o mesmo deveria retornar ao local em 

um dia de sol para ver a verdadeira face do Morro da Favella, com seus trabalhadores e 

bandidos em meio àquela situação de miséria.  

Na década de 1920, começou a surgir uma nova concepção de urbanismo, oposta 

ao conceito defendido pelos higienistas. Uma visão mais técnica dos problemas urbanos 

como moradia, saneamento e circulação, que buscava uma cidade mais sistêmica. Nesse 

período iniciou-se uma campanha, encabeçada por Mattos Pimenta (1889-1979)4, para 

extirpar as favelas da cidade. Para isso, ele produziu um filme chamado As Favellas que 

chegou a ser exibido para o presidente da República, Washington Luiz. Com isso 

conseguiu o apoio do Prefeito da cidade entre 196 3 1930 Antônio Prado Junior e 

imprimiu folhetos para a divulgação do seu projeto de “casas populares”, que para Mattos 

Pimenta seriam a solução das favelas cariocas. (VALLADARES, 2005) 

Mesmo assim, em março de 1927, o sanitarista Dr. Thadeu Medeiros liderou mais 

um movimento de higienização e embelezamento da cidade, como vemos na matéria 

abaixo, que relata a visita realizada a uma favela na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, 

no bairro de Copacabana, onde conseguiu convencer os seus moradores de que não havia 

possibilidades de mantê-los ali, em tais condições e que todos deveriam ser removidos 

daquele lugar. Ele deixou claro que o espaço foi ocupado de forma irregular e, portanto, 

não seria possível que o governo os indenizasse. 

Na reportagem, os moradores relataram que só ocuparam aquele espaço, 

conhecido como Villa Rica, porque tiveram o apoio de alguns funcionários do governo, 

que lhes cobraram uma quantia para fazer “vista grossa” à ocupação dessa localidade. 

Mesmo assim, o sanitarista conseguiu a remoção da favela da Villa Rica.  

                                            
4 João Augusto de Mattos Pimenta foi um membro ilustre do Rotary Club, viajante. Apresentava-se como 
médico sanitarista, jornalista, engenheiro, porém, o que se sabe ao certo é que ele foi o fundador e presidente 
do sindicado dos corretores de imóveis até 1946.  



 
 

12 
 

Antes disso, em janeiro de 1927, o arquiteto francês Donat Alfred Agache foi 

convidado a participar na cidade do Rio de Janeiro de uma série de conferências sobre 

urbanismo. Sua participação transformou-

se em contratação em 1928. O arquiteto 

durante sua estada na cidade para a 

conferência foi mais um dos ilustres 

visitantes da favela, que posteriormente 

viria a se tornar parte das metas do seu 

projeto urbanístico para a cidade do Rio de 

Janeiro. Segundo a matéria que vemos 

abaixo, publicada pelo jornal O Globo, o 

arquiteto, acompanhado pelo engenheiro 

Everardo Backeuser, foram recebidos na 

favela com uma típica feijoada, servida em 

uma pensão local próxima aos armazéns. 

Segundo o jornal, sua excursão ao morro 

teve o intuito de estudar os típicos aspectos de vida daquela população local. 

 

 

Mesmo com a intensa movimentação de visitantes ilustres, a favela ainda era, 

naquele momento, o grande problema social da cidade do Rio de Janeiro. Ela evidenciava 

as mazelas da sociedade, as falhas do poder público em prover dignidade ao povo e por 

Figura 13: Matéria publicada pelo Jornal O Globo em 18 de janeiro  

Figura 9: Matéria publicada pelo jornal O Globo em 
8 de março de 1927 
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isso foi duramente combatida ao longo dos anos, com diversos projetos, intervenções e 

sanções por parte do governo. Ainda na década de 1920, o termo favela passou a ser uma 

expressão genérica, que não mais se referia apenas ao Morro da Providência, mas que 

poderia ser usada para designar toda e qualquer área da cidade que possuísse algum tipo 

de ocupação irregular.  

Com isso, observamos que as incursões às favelas cariocas, ainda tinham por 

objetivo a compreensão do espaço com o intuito de buscar soluções e alternativas para 

impedir o seu avanço e tentar extirpar as favelas da cidade. Contudo, podemos perceber 

que havia, mesmo que implícito, um pouco do slumming, mais comedido e disfarçado 

talvez, em cada uma das excursões, justificando-se na prerrogativa dos estudos para os 

projetos urbanísticos da cidade. É possível notar facilmente uma interação e uma tentativa 

de aproximação com os habitantes locais ao provarem dos quitutes típicos, requisitarem 

o acompanhamento de um morador local durante as visitas, sempre na tentativa de 

experimentar de uma forma mais intensa e autêntica do que um simples observador aquele 

espaço pitoresco pela pobreza que o assola.  

Em 1930, com a posse de Getúlio Vargas, uma nova representação das classes 

populares surgiu. Ele nomeou Pedro Ernesto como prefeito da cidade do Rio de Janeiro 

em 1931. Com ideais semelhantes aos de Getúlio 

Vargas, Pedro Ernesto ficou conhecido como “o 

médico dos pobres”, pois seus planos iniciais eram 

construir escolas e hospitais. Seu pensamento se 

assemelhava aos progressistas americanos do 

século XX que acreditavam na construção de uma 

responsabilidade pública pela pobreza com o intuito 

de reduzi-la e amenizar o estigma de inferioridade. 

(VALLADARES, 2005) 

Foi Pedro Ernesto que, entre 1932 e 1934, 

interviu nos conflitos sobre a propriedade do solo e 

instaurou o diálogo entre os moradores das favelas 

e o governo. Em 1934, organizou uma manifestação 

na favela da Mangueira e inaugurou uma escola pública no lugar. Apadrinhou diversas 

crianças nas favelas, trocava votos por favores e assim tornou-se muito popular entre os 

Figura 17: Reportagem publicada pelo 
jornal O Globo em 11 de maio de 1936 
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pobres, despertando assim o receio por parte do presidente Getúlio Vargas, que acabou 

afastando-o do poder em 1936. (VALLADARES, 2005) 

Nesse momento o olhar sobre as favelas mudou de território a ser extirpado para 

terreno favorável a negociações políticas. Com isso a favela passou de problema a 

oportunidade e deixou de ser combatida para ser melhorada. Os governantes buscavam 

nas favelas eleitores em potencial, porém a imagem da favela ainda continuava a mesma, 

de um território de descaso e pobreza. Sua existência não se concentrava mais na zona 

central da cidade, expandindo-se também para as zonas sul, norte e oeste. Não demorou 

muito paras a críticas a essa nova forma de gerir as favelas começarem a aparecer, como 

vemos na imagem abaixo. 

 

 

  

O número de “expedições” ou “excursões” foi crescendo com o passar dos anos e 

a favela que o futurista Marinetti conheceu, que o João do Rio descreveu e Agache visitou, 

virou poesia nas letras do ritmo que se tornou a marca do povo carioca. O samba, que 

muitos acreditam ter nascido na favela, fez da vida no alto dos morros cariocas inspiração 

para muitas canções e em 1935, a favela já havia se transformado em poesia. 

 

Figura 21: Charge publicada pela revista Careta em 26 de setembro de 1931 
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Hoje és a sombra do Passado! Vives ainda do teu prestigio de lenda, 

com os teus fios de arame onde a roupa sécca ao sol; com as tuas 

galinhas e porcos debicando e fuçando a terra; com os teus “malandros” 

que ainda tangem o “pinho” caricioso e plangente; com as tuas morenas 

que inflamam os teus casebres de “flandres” e taboas de pinho, onde o 

vento assobia e a chuva entardalhaça; com os teus garotos sujos e semi-

nús, soltando o “papagaio” e treinando na “chapinha” para as futuras 

trapaças. [...] O teu tempo, a tua edade de ouro passou! A policia 

perserutou os teus meandros, esquadrinhou os teus desvãos, levou para 

cima um pouco da compostura da planície circunvizinha e trouze para 

baixo, integrando-as no mundo quieto da gente ordeira, umas poucas 

das parcelas da tua orgia, da tua canalhice, do teu terror... E agora vives 

no embalo de um socego quase de beatitude, alarmado apenas, de longe 

em longe, por uma extranha surreição do Passado e em todas as tuas 

noites serenas pela musica sugestiva dos teus sambas... Favella de 

romance e de tragédia! Quem te viu e quem te vê... (Revista da Semana, 

1935) 

 

Na reportagem acima, intitulada “Favela, o Berço do Samba”, publicada pela 

Revista da Semana em 30 de março de 1935, fica evidente que a favela já não era mais a 

mesma do início do século XX. Ela faz menção à sua fama de outrora e do tempo em que 

todas as atenções se voltavam para as favelas, governo, mídia, artistas e intelectuais. 

Poderíamos, talvez, considerar que este seria o momento de consolidação das favelas na 

paisagem urbana da cidade do Rio de Janeiro. O início da tentativa de inserção desses 

espaços como apenas mais um dos muitos plurais territórios existentes dentro da cidade. 

Chegamos assim à origem da ideia de se fazer da favela mais um ponto a ser 

explorado por todos que desejam conhecer “a fundo” ou de forma mais autêntica a cidade 

do Rio de Janeiro. Assim, em 1931, o Príncipe de Galles esteve no Brasil e foi recebido 

pelo então presidente Getúlio Vargas. Sua estadia durou alguns dias, com muitas 

programações diárias que variaram de almoços oficiais, jogos de polo, encontro com 

jornalistas e etc. A cidade teve suas principais avenidas decoradas para a recepção do 

herdeiro do trono, do que naquela época todos consideravam o maior império da terra, 

segundo a reportagem que noticiou tal visita, publicada em 25 de março de 1931 pelo 

jornal O Globo.  
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Nesse momento, notamos, através de reportagens e charges da época, que a favela 

passava por uma transição, de problema social a espaço exótico, um esboço do que viria 

a ser considerado, anos mais tarde, um atrativo turístico. Não se sabe ao certo se é verdade, 

ao menos não foi encontrada nenhuma reportagem que fundamentasse tal hipótese, mas 

a revista Careta, em forma de sátira, publicou, como vemos abaixo, o que seria o novo 

protocolo oficial para recepção de Chefes de Estado, incluindo a visita à favela como 

compromisso oficial. A charge sugere uma possível visita do príncipe ao Morro da 

Favella tendo o presidente Getúlio Vargas como anfitrião.  

 

 

A revista faz uma ligação entre o Morro da Favella e a White Chapel, comparando 

a slum britânica com os morros cariocas. Dessa forma, notamos uma dura crítica às 

excursões às favelas por parte dos visitantes estrangeiros e ao incentivo dado à esta prática 

pelos governantes. Na charge, vemos uma associação do espaço favela com uma das 

comidas mais tradicionais da cidade, a feijoada, lembrando o episódio da visita de Agache 

e sua recepção com a mesma iguaria da gastronomia regional. Seria esse o momento do 

surgimento do conceito de favela como representação dos hábitos e costumes populares, 

Figura 25: Charge publicada pela revista Careta em 28 de março de 1931 
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como uma amostra da cultura carioca? Não podemos afirmar, contudo a associação da 

favela à feijoada e ao samba começam se repetir em muitos relatos nas demais excursões 

que se seguem. 

Em setembro de 1935, Humberto Mauro, Henrique Pongetti e Carmen Santos 

laçaram um filme chamado: Favela dos meus amores. O filme contava a história de dois 

rapazes, recém-chegados de Paris com ideias civilizadoras. Como voltaram sem dinheiro, 

resolvem fazer um leilão de seus móveis com a ideia de construir um cabaré na favela, 

para atender aos turistas em busca de novas opções e também aos moradores da cidade. 

Dentre seus personagens estavam, o capitalista Sr. Palmeira, um português apaixonado 

por mulatas, que adora a ideia dos rapazes. Vivendo no morro eles conhecem uma 

professora que ensinava as crianças na escola local, Dona Rosinha, por quem um deles se 

apaixona, desenrolando assim a trama do filme.  (NAPOLITANO, 2009) 

 

Subi o morro, atrás da Central onde se localiza a primeira e quase única 

favela carioca, temida como viveiro de marginais. Estudei o meio entre 

a desconfiança e a ironia dos moradores. Ao propor o aluguel da sala de 

uma escola de samba, a contratação de figurantes e o fornecimento de 

comida à equipe, percebi que me consideraram um embusteiro, 

provavelmente a serviço da polícia. (PONGETTI apud 

NAPOLITANO, 2009) 

  

O filme foi um sucesso, muito elogiado pela fotografia, pelos artistas escolhidos 

e a trilha sonora contava com grandes nomes da música brasileira tais como: Ary Barroso, 

Orestes Barbosa, Custódio Mesquita e Sílvio Caldas. Chegou a ser exibido nos melhores 

cinemas do Rio de Janeiro como o Odeon e em São Paulo, no Alhambra.  

A chegada da favela ao cinema nacional foi muito noticiada, jornais e revistas da 

época como: O Malho, Diário de Notícias e A Manhã. Todos publicaram reportagens 

anunciando sua estreia e o seu sucesso de bilheteria e crítica. Em entrevista ao Malho, a 

protagonista, Carmen Santos, fala que o filme foi feito para o povo brasileiro, os favelados 

e os suburbanos operários das fábricas. Mas, apesar do sucesso, todas as cópias do filme 

sumiram, não restando nenhum resquício dele em imagens.   

Na década de 1940, foi a vez da cidade receber Walt Disney, o cartunista 

americano, mundialmente famoso pela criação do personagem Mickey Mouse. Sua visita 

ao Brasil rendeu inúmeras fotografias, com uma equipe de cartunistas, reproduziu em 
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desenho plantas do jardim botânico, realizou passeios de barco, visitou às praias e fez 

muitas fotografias. Tal visita teria sido a inspiração para a criação do personagem Zé 

Carioca e deu origem à dois filmes de animação: “Alô amigos” e “Você já foi à Bahia?”.  

 

Tal personagem representava a figura do malando carioca através de um desenho 

de um papagaio vestindo terno, gravata borboleta e chapéu panamá. Zé Carioca morava 

no que poderíamos considerar, uma junção de várias favelas da cidade, a Vila Xurupita. 
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Durante minhas pesquisas para esse projeto de pesquisa não foram encontrados registros 

de uma visita oficial de Walt Disney a uma favela, mas o que desejo pontuar é o fato dela 

ter sido inserida ao contexto do personagem que mostrava um pouco da cidade do Rio de 

Janeiro e seus atrativos turísticos internacionalmente, já que o mesmo foi lançando pelo 

cartunista nos Estados Unidos da América.  

Apesar de recente, no quadrinho acima é possível ver o desenho dos morros ao 

fundo, com os barracos em cima e notar que desde a sua criação, Zé Carioca, 

originalmente chamado de Joe Carioca, retratava em suas estórias em quadrinhos, antes 

disso em filmes, um pouco da realidade do povo brasileiro através dos seus personagens. 

A imagem acima ilustra muito bem isso, mostrando uma estória onde o Zé Carioca recebe 

seu primo do interior, que resolve investir em turismo, fazendo uma referência ao êxodo 

rural que culminou na expansão de muitas favelas pela cidade do Rio de Janeiro, onde 

muitas pessoas deixaram o campo em busca de oportunidades melhores nas grandes 

cidades.  

Portanto, podemos refletir sobre esse processo que através das visitas de pessoas 

ilustres a favela sempre noticiada pela mídia, bem como pela sua chegada ao cinema como 

cenário do enredo principal de um filme e sua transformação em lar de um personagem 

de desenho animado, culminou na suavização do estigma da favela aceitando-a não só 

como parte da cidade do Rio de Janeiro, mas fazendo desta uma representação da 

autenticidade do jeitinho carioca, uma espécie de referência da cidade e seu povo. 

Podemos ver timidamente a movimentação que alguns anos mais tarde vai 

desencadear na comercialização de passeios turísticos às favelas cariocas, que até o 

presente momento, eram feitos sem planejamento, organização e cobrança de qualquer 

valor para a realização do mesmo. Nesse momento, as excursões ainda se resumiam a 

uma atividade desempenhada apenas por pessoas influentes, artistas, intelectuais, 

políticos, chefes de estado e religiosos como continuaremos observando nas excursões 

que se seguem. 

Em 1975, o prefeito de Paris, Jacques Corbon, veio à cidade do Rio de Janeiro e 

incluiu em seus passeios turísticos uma vista à Cidade de Deus e à Rocinha. O prefeito, 

acompanhado de uma equipe de seis urbanistas, fotografou muito durante todo o trajeto 

e elogiou a disposição dos moradores das favelas em transformar seus barracos em casas 

de alvenaria, mas também se espantou com o número de pessoas que habitavam a favela 

naquela época, que já superava o crescimento demográfico do centro de Paris.  
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O Papa João Paulo II visitou o morro do Vidigal em julho de 1980, e em seu 

discurso disse que a igreja católica no Brasil queria ser a igreja dos pobres. Ele inaugurou 

uma capela a São Francisco e entregou de presente um anel de ouro ao padre Ítalo Coelho, 

presidente da pastoral das favelas, pedindo que o mesmo vendesse e revertesse o dinheiro 

em melhorias para os favelados. A visita não durou mais de uma hora, mas repercutiu em 

todos os jornais da época.  

 
Figura 29: Matéria publicada pelo jornal O Globo em 03 de julho de 1980. 

 Em março de 1986, foi a vez da Princesa Anne, da família real Britânica, visitar 

o morro do Cantagalo para conhecer a sede da associação dos moradores e uma igreja 

local, antes disso já havia visitado o mirante Dona Marta, localizado na favela Santa 

Marta, em Botafogo e o Cristo Redentor, na fForesta da Tijuca. O jornal destaca a visita 

à favela juntamente com a foto de sua 

passagem pelo ponto turístico mais famoso da 

cidade do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, 

colocando os dois em um mesmo patamar de 

localidades escolhidas pela princesa em sua 

visita à cidade.  

Contudo, nem todas as excursões 

realizadas pelos visitantes ilustres eram bem 

recebidas por parte dos moradores das favelas. 

Em 1984 o ex- presidente dos Estados Unidos 

da América, Jimmy Carter, esteve no morro 

Pavão e Pavãozinho, acompanhado do então 

Figura 31: Reportagem publicada pelo jornal 
O Globo em 25 de março de 1986 

Figura 30: Reportagem publicada pelo jornal 
O Globo em 25 de março de 1986 
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governador da cidade, Leonel Brizola. Já em 1985, a favela recebeu o presidente da 

França, François Mitterand e em 

1986, o visitante foi o senador 

democrata americano, Edward 

Kennedy.  

Como mostra a 

reportagem, a visita de Carter, em 

1984, não foi tão positiva na 

percepção dos moradores, que 

questionaram a necessidade de 

obras de infraestrutura básica, 

salientando que se sentiam até 

honrados, porém, não bastava 

visitar, ele deveria ter contribuído 

de alguma forma para a melhoria da 

localidade, fazendo uma referência à iniciativa que o Papa teve em visita ao morro do 

Vidigal, onde doou um anel de ouro para a localidade, que já mencionamos anteriormente.  

Gradativamente o número de visitantes ilustres que incluíram a favela em seu 

roteiro pela cidade do Rio de Janeiro foi aumentando e tornando-se cada vez mais 

frequente, assim como a diversificação nas opções de favelas a serem visitadas, onde já 

começamos a observar uma migração das favelas da zona central, muito procuradas até 

meados da década de 1930, para as favelas que foram surgindo e se consolidando na zona 

sul da cidade.  

Na década de 1990, mais precisamente no ano de 1992, a favela teve seu recorde 

de visitantes internacionais, em sua maioria pelo advento da conferência das nações 

unidas pelo meio ambiente e o desenvolvimento sustetável, a ECO-92. Esse evento reuniu 

na cidade do Rio de Janeiro políticos, ativistas, ambientalistas, líderes religiosos e trouxe 

consigo uma enxurrada de turistas estrangeiros de todas as partes do mundo.  

A Eco-92 pode ser considerada um marco na história do turismo receptivo na 

cidade do Rio de Janeiro, pois sua realização deu origem a muitos roteiros turísticos pela 

cidade e colocou o favela tour de uma vez por todas no guia turístico carioca, 

popularizando o roteiro e tornando-o acessível a qualquer pessoa, de qualquer origem, 

Figura 32: Reportagem publicada pelo jornal O Globo em 
09 de outubro de 1984 



 
 

22 
 

seja ele ilustre ou não, que estivesse disposta a desembolsar uma determinada quantia 

para a realização do passeio.  

 

Durante a ECO-92 os jornais não pararam de noticiar excurssões às favelas 

realizadas pelos ícones mais ilustres que participaram do evento, como vemos abaixo na 

imagem a esposa do Primeiro-Ministro do Canadá, Mila Mulroney e o líder religioso 

Dalai Lama em visita à Rocinha. 

Nesta matéria vemos a inserção do termo “ponto turístico” ao noticiar uma 

excursão à favela. Diferente de tudo que já vimos nas reportagens anteriores, nesse 

momento a mídia fomenta o turismo em favela, aceitando a existência dessa atividade 

que por muitos anos fora noticiada como excursões exóticas. Ao tratar a favela como 

ponto turístico abre-se uma série de discussões no campo das ciências sociais, por parte 

da sociedade e das autoridades da época. Mas, de fato, nesse momento a atividade 

popularizou-se entre os turistas estrangeiros que vinham para o Brasil na década de 1990.  

Em especial, depois de fevereiro de 1996, quando Michael Jackson desceu de 

helicóptero no morro Dona Marta, em Botafogo, para a gravação do clipe da música: 

“They don’t care about us”, antes disso, esteve no pelourinho, em Salvador, na Bahia. A 

escolha da favela como locação gerou uma grande polêmica sobre a imagem do Brasil 

que seria transmitida para o mundo. Ele ficou por 5 horas na favela, acenou para os 

moradores que se amontoavam pelas lajes em busca de um bom lugar para ver o astro 

norte-americano.  

Figura 33: Reportagem publicada pelo jornal O Globo em 13 de junho de 1992. 
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De todas as visitas aqui relatadas até o momento, a do cantor pop foi a mais 

emblemática de todas, pela sua repercurssão na mídia e o despertar de análises mais 

profundas sobre a exploração da favela pelos 

meios de comunicação e pela indústria do 

turismo.  

A repercussão da vista de Michael foi 

tão grande, que até o governador da cidade do 

Rio de Janeiro na época, Marcelo Alencar, 

ameaçou proibir judicialmente a gravação do 

clipe na favela. Houve um movimento por 

parte da secretaria de comécio e turismo, 

juntamente com empresários do setor de 

serviços, pedindo uma atitude do governo que 

impedisse Michael de usar a favela como set 

de filmagem. Tal medida não aconteceu e a 

visita dele só fez consolidar o cenário turístico das favelas cariocas, promovendo ainda 

mais a favela Santa Marta com mais uma possibilidade de turismo em favelas, que até 

então concentrava-se na Rocinha, Vidigal e Providência.  

 

  
Figura 35: Reportagem publicada pelo jornal O Globo em 2 de fevereiro de 1996. 

Figura 34: Reportagem publicada pelo jornal O 
Globo em 12 de fevereiro de 1996. 
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Em outubro de 1997, o presidende americano Bill Clinton visitou a favela da 

Mangueira, onde fez um discurso, abraçou moradores, jogou futebol, tocou tamborim e 

assistiu a uma apresentação do GRES Estação Primeira de Mangueira. Sua passagem pelo 

país foi muito conturbada, dias antes da sua chegada não sabia-se ao certo a programação 

oficial do presidente e havim muitas divergências entre a segurança idealizada pelo Brasil 

com as exigências norte-americanas. Mas no final, tudo correu como o esperado e o 

presidente quebrou o protocolo e caiu no samba.  

 

 

Com uma manchete irônica, o jornal acima retrata a continuidade da prática do 

slumming ainda na década de 1990. Com ares mais simpáticos, a imersão no cotidiano da 

localidade com música, dança e prática de esportes mostra uma tentativa de interação 

social, trazendo a tona a continuidade desse processo em forma de atividade turística. 

Diferente da atividade como era realizada em sua origem na sociedade inglesa, o 

slumming brasileiro tinha seu preço, seu roteiro detalhado e tempo de duração pré 

estabelecidos por empresas que começaram a surgir nessa época, e a especializar-se em 

trabalhar com o que entendia-se, até esse momento, como turismo exótico.  

Figura 36: Reportagem publicada pelo jornal O Globo em 16 de outubro de 1997. 
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Em maio de 1999, a rainha da Dinamarca, Margareth II, durante sua visita ao 

Brasil, esteve no Morro do Pereirão, em Laranjeiras. Sentada em uma cadeira confortável 

trazida do Palácio Guanabara, a rainha assistiu apresentações de capoeira, tai chi chuan e 

kung fu. A visita foi idealizada pelo então prefeito da cidade, Luis Paulo Conde, que 

também paricipou do passeio junto com sua esposa. A favela foi toda decorada com 

balões brancos e vermelhos em homenagem à bandeira da Dinamarca. A escolha do 

Pereirão se deu pelo projeto da prefeitura em pacificar esta área, que contava com a sede 

do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. 

 Também no ano de 1999, a cidade recebeu a Cimeira, uma conferência da ONU 

em menor escala, para discutir os avanços desde a ECO-92. Esse evento trouxe 46 Chefes 

de Estado, enquanto a ECO-92 recebeu 114, mas também foi importante e aqueceu ainda 

mais a industria do turismo, que para a Cimeira preparou roteiros especiais, fora do 

tradicional, incluindo o Vale do Café, Favelas, fábricas de automóveis e praias da Região 

dos Lagos. O intuito era promover outros pontos turísticos no estado do Rio de Janeiro e, 

para isso, os roteiros foram destinados aos jornalistas internacioais que vieram cobrir o 

evento.  

 A favela da vez foi o Morro da Serrinha em Madureira, lugar onde nasceu o 

G.R.E.S Império Serrano, um dos ícones do carnaval carioca. A Serrinha, diferente de 

outras favelas, tem uma forte influência africana, que se deu pelo povoamento da 

localidade por ex-escravos oriundos das lavouras da região. Os visitantes foram levados 

a lugares onde aconteciam rituais espirituais, como a pedra de Xangô, no alto da favela. 

O roteiro foi realizado pelos Chefes de Estado sob o guiamento da presidente da 

associação dos moradores, Sandra Nogueira. O roteiro foi organizado pela prefeitura para 

mostrar as obras do projeto favela bairro. Porém, isso não foi capaz de fazer da Serrinha 

mais uma favela turística na cidade. 

Em setembro de 2002 o famoso pintor irlandês Sean Scully veio à cidade do Rio 

de Janeiro a convite da prefeitura para proferir uma palestra e não perdeu a oportunidade 

de realizar um passeio pela favela da Rocinha. Subiu o morro com um pesado aparato 

fotográfico e registrou cada detalhe do que viu, além de fotografar alguns moradores. 

Durante o caminho parou em uma barbearia e lembrou da sua infância humilde em 

Dublin. O pintor escolheu fazer o passeio à pé e dispensou as empresas de turismo locais, 

ao chegar na laje se encantou com a vista do alto do morro.  
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 Pela segunda vez no Brasil, o Príncipe Charles, em março de 2009, visitou a favela 

da Maré juntamente com sua esposa 

Camila Parker. Eles foram 

recepcionados por passistas no GRES 

Gato de Bonsucesso, que o fez lebrar da 

sua primeira visita à cidade, em 1978, 

quando sambou junto à passista do 

GRES Beija-Flor de Nilópolis, Piná. 

Sua visita à favela Nova Holanda, 

dentro do Complexo da Maré se deu em 

função da ONG Luta Pela Paz. A visita 

teve a companhia da secretária de 

assistência social e direitos humanos, 

Benedita da Silva. O príncipe assistiu a 

uma roda de capoeira e conversou com 

jovens contemplados pelos projetos da ONG. 

Depois de Michael Jackson, “o rei do pop”, Madonna, “a diva pop”, visitou o 

morro Dona Marta, em Botafogo a convite do governador do estado do Rio de Janeiro, 

Sérgio Cabral, em novembro de 

2009. A cantora assitiu à uma 

apresentação de street dance e de 

um grupo de cordas e sopros na 

quadra da favela. A visita foi 

para que ela conhecesse o 

projeto Ação Social pela Música 

do Brasil. Madonna também 

convidou crianças da favela 

Ladeira dos Tabajaras, em 

Copacabana, para passarem o dia com ela em seu hotel.  

 Em 2011, o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, foi à 

favela Cidade de Deus, na zona oeste para visitar a Fundação para Infância e 

Adolescência. Passou 30 minutos na favela e assistiu uma apresentação de capoeira e 

percussão, acompanhado da sua esposa, a primeira dama Michelle Obama e suas duas 

Figura 38: Foto publicada pela revista Veja online em 20 de 
março de 2011 

Figura 376: Reportagem publicada pelo jornal O Globo 
em 12 de março de 2009. 
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filhas. O presidente interagiu com as pessoas da plateia e chegou a abraçar algumas 

crianças do projeto.  

 Em virtude do evento 

religioso católico Jornada 

Mundial da Juventude, em julho 

de 2013 a cidade do Rio de 

Janeiro recebeu mais uma vez um 

Papa, o primeiro latino a ocupar o 

cargo de líder da igreja católica 

apostolica romana. O Papa 

Francisco fez questão, assim 

como João Paulo II, de visitar e também celebrar uma missa em uma favela carioca. Para 

isso a arquidiocese escolheu Varginha, no complexo de Manguinhos. Para a celebração 

da missa foi construído um grande palco na quadra da favela e algumas casas foram 

selecionadas para receberem a visita do Papa.   

 Mesmo debaixo de chuva, as pessoas se amontoaram nas proximidades para terem 

a chance de ver o pontífice de perto. Sempre muito simpático e acolhedor, o Papa 

Francisco percorreu a favela de carro com a janela aberta cumprimentando seus 

moradores, depois caminhou por uma das ruas, onde entrou em algumas casas de fiés, 

sob as lentes de toda a mídia nacional e internacional, que transmitiram ao vivo toda a 

sua estada na favela.  

 A lista de politicos, celebridades e famosos, de um modo geral, que visitaram e 

visitam as favelas cariocas é ainda mais extensa. Podemos enumerar muitos outros casos 

como a primeira dama francesa e cantora Carla Bruni, que visitou o morro do Cantagalo 

no bairro de Copacabana em 2008, o ator norte-americano Sylvester Stalone, que esteve 

na favela Tavares Bastos, no bairro do Catete, também em 2008. O Cantor Lenny Kravitz 

e o ator norte-americano Edward Norton, ambos visitaram a cidade em 2007, o cantor 

escolheu a Rocinha e o ator visitou a Tavares Bastos.  

Desde as primeiras incursões até os dias de hoje, podemos observar essa longa 

trajetória da visitação das favelas que foi acompanhada de perto pela mídia nos ajudando 

a compreender o longo caminho que culminou na favela de hoje, um atrativo turístico 

consolidado no cenário turístico da cidade. Ainda hoje, a favela desperta a curiosidade de 

famosos e anônimos recebendo milhares de visitantes todo o mês.  

Figura 39: Reportagem publicada pelo jornal O Globo em 24 
de junho de 2015. 
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2. Do descobrimento à colonização. Quem inventou o turismo nas favelas? 
 

Como acompanhamos no capítulo anterior, na década de 1990 a favela se 

consolidou como atrativo e passou a integrar definitivamente o cenário turístico da cidade. 

O órgão responsável pela gestão da atividade turística na cidade do Rio de Janeiro, Riotur, 

mandou redesenhar o mapa turístico, que passou a incluir as favelas da zona sul e do 

centro da cidade.  

Em 20 de outubro de 1991 o jornal O Globo noticiou um projeto de turismo em 

favela, para o Morro da Providência, já pensando na ECO-92, idealizado pela associação 

de moradores do local, cujo presidente na época era Manuel Simões, que recebeu dois 

proprietários de empresas de turismo interessados em conhecer o projeto para 

comercializá-lo. O roteiro 

começaria pela localidade 

conhecida como Buraco 

Quente, uma espécie de ponto 

de encontro no início da favela. 

Dali seguiria apresentando 

diversos pontos históricos e/ou 

de interesse, dessa que é 

considerada por muitos a 

primeira favela carioca, como 

por exemplo algumas casas 

que teriam sido cortiços em 

meados de 1904, a creche 

comunitária e a igreja de Nossa 

Senhora da Penha, de onde se tem a melhor vista panorâmica da cidade. O tour teria 

almoço incluído e show de pagode com um grupo local. 

Na mesma época, um projeto semelhante, também surgiu, no Morro do Vidigal, 

mas nesse caso, o roteiro unia natureza e aventura, levando os turistas para a trilha do 

Morro Dois Irmãos e depois por um passeio pela favela para conhecer a cultura local. 

Segundo reportagens do jornal O Globo, uma empresa chamada Expeditours, que liderava 

o turismo receptivo na década de 1990, esteve à frente desse projeto que segundo a 

empresa, seria mais viável devido à localização do Vidigal, próximo à zona sul da cidade 

e por causa da linda vista panorâmica do alto do morro. Esta empresa teria realizado 

Figura 40: Reportagem publicada pelo jornal O Globo em 19 
de março de 1992 



 
 

29 
 

também os primeiros tours pela favela da Rocinha, segundo algumas citações nos jornais 

da época.  

Pesquisando mais sobre esta empresa, pude descobrir que ela teria sido fundada 

em 7 de julho de 1983. Encontrei alguns anúncios dela, de pacotes de viagem nacionais 

e internacionais, da década de 1980, no próprio jornal O Globo, dando como seu endereço 

o bairro de Copacabana. Na internet, encontrei a informação que a empresa ainda existe 

e atualmente estaria sediada em Ipanema. Pelo endereço informado através de pesquisa 

do CNPJ da mesma que continua ativo, ela deve funcionar em sistema “home office”, já 

que fui conferir e o endereço trata-se de um prédio comercial. Por não ter conseguido 

levantar telefones e e-mails para contato não pude realizar uma entrevista para adquirir 

mais detalhes e informações. Contudo, cito isso pois essa foi a primeira empresa a ser 

noticiada pelos jornais da época a se envolver em projetos de turismo nas favelas. 

Entretanto, existem outras duas empresas que reivindicam a autoria das primeiras 

excursões turísticas nas favelas cariocas: Favela Tour, de Marcelo Armstrong e Jeep Tour, 

de Bela Seabra. Ambas têm como marco principal o ano de 1992, mais precisamente o 

evento da ECO-92, quando a cidade sediu a conferência internacional das nações unidas 

pelo meio ambiente e desenvolvimento, recebendo visitantes do mundo todo, dentre eles 

líderes religiosos, Chefes de Estado, ativistas e pessoas engajadas na preservação 

ambiental através do desenvolvimento sustentável.  

Esse evento proporcinou ao Rio de Janeiro grande visibilidade internacional 

ajudando a impulsionar a atividade turística no país. O mundo conheceu o Brasil através 

das reportagens e transmissões dos meios de comunicação que vieram para a cidade cobrir 

o evento. Por um mês, líderes mundiais se reuniram na cidade do Rio de Janeiro e essa 

foi a grande oportunidade que o setor teve de lançar produtos novos, consolidar os 

tradicionais e apostar em um futuro promissor para a atividade turística.  

Contudo, Marcelo Armstrong, nos conta que seu projeto na favela Villa Canoas 

começou alguns anos antes desse grande evento. Já a Jeep Tour, empresa cuja fundadora 

foi Bela Catarina de Meireles Seabra Pinto, começou a figurar as páginas dos jornais com 

seus jeeps e passeios pela Floresta da Tijuca e pela favela após o evento da ECO-92. 

Sendo assim começamos nossa cronologia do turismo nas favelas a partir de 1990. 

A seguir tentarei de reconstituir, dentro do que me é possível, a história e o perfil 

de nove agências que atuam em favelas. 
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2.1 Favela Tour  
 

A empresa foi fundada por Marcelo Niemayer Armstrong, parente do arquiteto 

brasileiro, mundialmente famoso, Oscar Niemayer. O que, como podemos ver, não 

influenciou em suas escolhas profissionais, já que o mesmo decidiu seguir carreira no 

turismo. Atuou no segmento do turístico por muitos anos, no Brasil e no exterior, 

passando pela hotelaria, eventos, agenciamento até chegar à profissão de guia de turismo, 

onde deu início ao seu projeto de trabalhar a favela como atrativo turístico.  

A história da Favela Tour começa, segundo Armstrong, quando ele trabalhou na 

rede de hotéis Club Med, no Senegal. Foi lá que ele conheceu um fotógrafo que ao saber 

da sua origem, fez várias perguntas sobre o Brasil, em especial sobre as favelas cariocas. 

Esse interesse do amigo na realidade brasileira chamou sua atenção. Com o passar do 

tempo, Marcelo também começou a se perguntar sobre a realidade do país em que estava 

vivendo e buscou conhecer de perto as partes mais pobres da Senegal, para sair do círculo 

turístico em que vivia e trabalhava. Isso o fez refletir o quão distante era o universo do 

turismo da essência e da realidade das localidades visitadas.    

 Quando voltou para o Rio de Janeiro, atuou no mercado de agenciamento, 

trabalhando como guia de turismo para as empresas de receptivo na cidade, fazendo os 

tours tradicionais, visitando atrativos consolidados como Pão de Açúcar, Corcovado, 

Copacabana etc. Mas logo veio à sua mente, a lembrança da experiência no Senegal e do 

interesse do seu amigo fotógrafo pelas favelas do Rio. Foi assim que ele decidiu 

proporcionar aos turistas a oportunidade de fazer um tour de realidade no Brasil. 

Começou sozinho, numa época em que não se imaginava associar a favela ao turismo.  

 Para dar início ao seu projeto, aproveitou os guiamentos que já realizava e os 

contatos que tinha com as empresas locais, para divulgar seu tour pela favela, 

primeiramente para os empresários, propondo uma parceria, para que as mesmas 

incluíssem o favela tour em seu portfólio. Contudo, ouviu muitas negações e o interesse 

das agências foi nulo. Com isso, percebeu que não deveria esperar e apostando no produto 

que idealizava, resolveu criar sua própria empresa de turismo, diferenciando-se das outras 

por oferecer apenas o passeio pela favela, ao invés dos tradicionais.  

 Sua primeira experiência na favela com turistas foi com um casal de Finlandeses 

que uma amiga sua, do curso de turismo que ele fazia na época, indicou. O roteiro 

consistia em uma visita à favela Vila Canoas, que fica na Estrada das Canoas, próximo à 
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favela da Rocinha, uma pequena favela em meio a condomínios de alto luxo. Marcelo 

conta, que apesar de ter iniciado suas atividades antes, a Eco-92, ajudou muito a fomentar 

sua empresa. Durante o evento ele guiou dois deputados, três jornalistas americanos e 

uma colombiana pela favela Vila Canoas. Em seu discurso ele enfatiza: “A favela é real, 

gostando ou não. É parte do país, o morro, o samba e tudo mais”. 

 Após o evento, Marcelo começou a ver os resultados do seu empenho e dedicação 

e os clientes começaram a surgir com mais intensidade. E para divulgar ainda mais o seu 

trabalho criou o seu primeiro panfleto informativo: 
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Incialmente ele só realizava tour na Favela Vila Canoas, foi assim durante muitos 

anos. Perguntado sobre o que ele apresentava nesse passeio, Marcelo responde: “Eu não 

sabia o que mostrar, estava sendo apresentado a um tema em construção. Não fazia a 

Rocinha por causa da atividade de drogas, deixei de entrar nela ainda criança, por causa 

da violência. Comecei como um turista, seguia pela Estrada das Canoas, mostrando a Vila 

e São Conrado do alto. Só depois com o tempo é que fui seguindo para a Rocinha.”  

Após, mais ou menos 6 meses, operando seus tours na Vila Canoas, Marcelo 

resolveu expandir para a Rocinha. No início das atividades da empresa, isso já após o 

evento da Eco-92, ele recebia em média 1 a 5 turistas por mês. Quando saía para divulgar 

seu projeto as pessoas o desacreditavam, alguns tinham simpatia pela ideia, mas o medo 

ainda era maior. Os tours eram todos operados por ele em seu transporte pessoal. Só após 

12 anos de trabalho e divulgação, mais precisamente em 2000, Marcelo oficializou a 

empresa, registrando-se com o nome de Favela Tour.  

 Mesmo após alguns anos de criação da empresa, Marcelo não diversificou seus 

produtos e fez questão de manter o foco e vender apenas favela. Ele afirma: “Sempre 

pensei em operar favela apenas, trabalhando para mim. Trabalhei muito tempo para outras 
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empresas de turismo e com companhias aéreas, meu objetivo não era ser mais um 

receptivo na cidade do Rio de Janeiro”.  

 A empresa foi se consolidando, mas ele nos conta que teve alguns problemas com 

o poder público, responsável pela gestão do turismo na cidade do Rio de Janeiro. Em um 

depoimento, que o mesmo 

disponibilizou, ele conta 

sobre um impasse que 

perdurou por muitos anos, 

entre ele, uma guia de 

turismo e empresária, 

atuante no segmento de 

turismo em favelas e a 

Riotur. Após, segundo ele, 

reunir um dossiê sobre as 

irregularidades no 

desenvolvimento do 

trabalho desta pessoa, que 

ele descreve como “R”, e 

apresentá-lo aos órgãos 

responsáveis pelo turismo 

receptivo na cidade, sua 

empresa foi cortada do guia 

turístico do Rio de Janeiro, 

juntamente com a empresa 

denunciada. 

 Foram muitos anos 

de aborrecimentos e ações 

judiciais, durante os quais 

Marcelo fez uso da mídia 

para provar a seriedade da 

sua empresa, que veio a ser difamada, segundo ele, pela empresária “R”. Foi uma árdua 

batalha, para manter a imagem correta do trabalho que ele vinha desenvolvendo todo esse 

tempo. Foi criada uma espécie de animosidade contra sua empresa dentro da Riotur, que 

Figura 41: Reportagem publicada no jornal O Globo em 27 de outubro 
de 2004. 
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o manteve fora dos materiais promocionais da cidade por muitos anos. Ele relata que seu 

tour foi criticado pelos representantes do poder público, inclusive em matérias de jornais, 

numa tentativa clara de denegrir sua empresa, chegando a citar a forma como ele realizava 

seus tours, em vans, como duvidosa, já que dessa forma não teria como saber quem são 

as pessoas que estariam dentro do transporte, se turistas ou bandidos.  

 Marcelo seguiu com seu projeto sendo firme em seu propósito, de mostrar a 

realidade do país através do território favela. Em nossa entrevista ele deixo claro que não 

queria enfeitar ou romantizar a favela através do turismo. Inclusive se mostra veemente 

contra esse movimento atual de glamourização das favelas cariocas, que já são referência 

mundialmente, figurando como tema de bares e restaurantes até no exterior. Novelas com 

o slogan “I love ‘Favela’”, para ele não fazem sentido. Pois a favela deve ser trabalhada 

com ações sociais e projetos de melhorias das condições sociais. Ele entende que mostrar 

a favela deve ser para trabalhar as mazelas da sociedade e buscar soluções para uma vida 

digna.  

 Ele fez questão de registrar a história da sua empresa em um álbum de 

recordações, no qual colocou recortes de jornais, nacionais e internacionais, com matérias 

que noticiaram seu trabalho, fotografias dos primeiros tours realizados, das obras sociais 

que já ajudou e todos os panfletos que já usou como material promocional da sua empresa. 

O primeiro deles, como já vimos anteriormente, estampa a capa desse álbum, já um pouco 

amarelado devido ao tempo. Como vemos abaixo: 

 
Figura 42: Álbum de memórias da empresa Favela Tour desde a sua fundação. 
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 Na primeira página do álbum, encontramos uma folha datilografada, com os dados 

técnicos sobre Marcelo, seu registro como guia no Ministério do Turismo, quantidade de 

moradores da localidade visitada, tempo de duração do tour, percurso do tour, 

curiosidades sobre a Vila Canoas e o objetivo do passeio.  

 
Figura 43: Primeira e segunda página do álbum de recordações da empresa Favela Tour. 

 Na segunda página, vemos um desenho colorido, que retrata um homem e uma 

criança, o homem imprime em um mimeógrafo a imagem de um gato, dando uma cópia 

à criança. Ao lado da figura uma mensagem em inglês, que expressa encantamento pelo 

trabalho realizado nessa favela visitada. Ao final do desenho vemos a assinatura do 

cartunista americano, Kim Deitch, o criador de personagens famosos como “O gato 

Félix”, que fez o tour da empresa de Marcelo e deixou este desenho como forma de 

agradecimento pela experiência positiva que teve.  

 Na página seguinte, vemos fotografias e a descrição em inglês de um projeto 

social, uma escola comunitária, chamada “Escolinha da Tia Maura”, que segundo 

Marcelo, fazia um trabalho de reforço escolar com as crianças de Vila Canoas, em uma 

localização privilegiada, cercada pela natureza. Em uma das fotografias, vemos algumas 

crianças em volta de uma mesa repleta de livros, que segundo a legenda teriam sido 

doados por turistas americanos que haviam realizado o tour anteriormente e resolveram 

contribuir com o projeto social. 
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Figura 44: Registro do projeto social "Escolinha Tia Maura", que fazia parte dos pontos visitados pela 
empresa Favela Tour, em Vila Canoas. 

 Outro projeto local, retratado no álbum é o “Companhia dos Sabores”. Que 

segundo a descrição, era uma espécie de fábrica de massas, administrada por Ronaldo 

Gomes da Silva, desde 1985, cuja produção abastecia muitos restaurantes e hotéis pela 

cidade. No topo da casa, onde funcionava o projeto, a fotografia evidencia, o que a 

descrição afirma, sobre o contraste social entre as casas ao redor. Ao lado dessa foto, um 

cartoon, desenhado por Georges Wolinski5, em sua visita ao Rio de Janeiro, depois de 

realizar o tour com a empresa de Marcelo.  

                                            
5 Famoso cartunista francês, conhecido por seus desenhos com tons eróticos e políticos. Trabalhava para o 
jornal Charlie Hebdo e foi assassinado durante o atentado terrorista em 7 de janeiro de 2015.  
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Figura 45: Registro do projeto: Companhia dos Sabores e do Cartoon de Georges Wolinski. 

 O referido álbum, é uma espécie de portfólio, que elucida o trabalho desenvolvido 

por Marcelo Armstrong em Vila Canoas. A descrição detalhada dos projetos visitados, 

fotografias como forma de registro e relíquias de clientes famosos, ajudam na construção 

da memória da empresa Favela Tour. Dessa forma, podemos compreender melhor sua 

trajetória até os dias de hoje, através das muitas reportagens de jornais nacionais e 

internacionais, além das fotografias, ali contidas. Nas imagens a seguir, vemos alguns 

desses recortes de jornais, que noticiaram o trabalho de Marcelo na favela Vila Canoas. 
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Figura 46: Recorte do Jornal O Dia. 

 
Figura 47: Recortes de diversos jornais italianos. 
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Figura 48: Reportagens publicadas em revistas francesas. 

 Ao final do álbum, encontramos os panfletos, utilizados pela empresa, desde o 

início até os dias de hoje. O primeiro, já vimos anteriormente, o segundo panfleto já 

colorido e com fotografias de tours realizados pela empresa, apresenta comentários 

positivos de turistas e guias turísticos internacionais sobre os tours realizados pela favela 

tour, como a Lonely Planet, maior editora de guias turísticos do mundo. 

Nesse momento, o folheto já inclui a Rocinha, juntamente com a Vila Canoas, 

como parte do roteiro da empresa. Ele convida as pessoas a não ficarem tímidas pois serão 

muito bem recebidas pelos moradores. Seu engajamento social e desejo de apresentar algo 

novo para os turistas reflete-se na frase: “The tour change the reputation of favela, often 

related to violence and poverty only”, que significa: O tour muda a reputação da favela, 

comumente relacionada apenas a violência e pobreza.  
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Figura 49: Panfleto informativo da empresa Favela Tour. 

 
 O terceiro panfleto, o atual, reforça a data da fundação da empresa, e traz consigo 

mais comentários positivos acerca dos serviços prestados por referências internacionais, 

como o jornal americano “The New York Times”, que relata a experiência em um tour 

pela favela como uma oportunidade de compreender os problemas políticos e sociais do 

país através da explicação cuidadosa dos guias de turismo. Podemos observar, também, 

um pequeno alerta de que o tour não é realizado por meio de jeeps, como reforço da 

diferença de trabalho exercido pela empresa Favela Tour diante do seu principal 

concorrente, a empresa Jeep Tour.  
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Figura 50: Panfleto informativo da empresa Favela Tour. 

 Em 20 outubro de 2015, fui convidada por Marcelo a conhecer o trabalho 

realizado pela Favela Tour. Durante a realização do tour, pude observar que seus clientes, 

estavam ávidos em saber mais sobre a situação política do Brasil, como são as ações 

sociais do governo, como o poder público atua naquela localidade, quais são as atividades 

laborais dos indivíduos que ali vivem, média salarial, quais seriam suas atividades 

recreativas, como eles interagem com a cidade, enfim, foram muitos questionamentos, 

mas todos eles sempre pautados na linha das questões socioeconômicas e políticas 

públicas. Abaixo podemos ver algumas fotografias de registro do tour que realizei com o 

guia Leopoldo, pela empresa Favela Tour.  
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Figura 52: Loja de artesanato no projeto social "Para Ti". 

Figura 51: Grupo de turistas na laje, em visita ao projeto social: Para Ti. 
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Figura 53: Grupo de turistas dentro da favela Vila Canoas. 

 

 
Figura 54: Final do passeio em uma laje na Rocinha. 

 
 O grupo era composto por jovens amigos italianos, um turista de meia idade de 

origem australiana e uma senhora de origem turca. O meu ponto de encontro com o grupo 

foi no hotel Copacabana Palace, onde também embarcou o turista australiano. Seguimos 
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de van para a Vila Canoas, onde fizemos a primeira parada no projeto social, Para Ti, 

como mostram as primeiras imagens.  

 Durante todo o tour o guia falou sobre política e prestou informações técnicas, 

quase uma espécie de resultado censitário dos últimos anos. Depois de uma pequena 

caminhada por dentro de Vila Canoas, seguimos em direção à Rocinha. Lá caminhamos 

pelas vielas, visitamos uma laje que vimos anteriormente e também paramos na feirinha 

de artesanato local, onde moradores vendem quadros pintados por eles, bolsas bijuterias 

e etc. O guia se mostrou integrado com os vendedores do local e ficou bastante tempo 

conversando com uma das vendedoras, que era sua conhecida, enquanto os turistas 

caminhavam observando os produtos à venda.  

Nenhum deles comprou nada, nem na entidade social que visitamos no início e 

nem nesta feirinha da Rocinha. Os turistas desse grupo, também não tinham muito 

interesse em fotografar, em especial o grupo de jovens italianos, que nem sequer portavam 

câmeras fotográficas. Entretanto, interpelavam o guia com muitas perguntas e 

curiosidades. Levantaram questões como direito à propriedade das casas, registro de 

imóveis, medidas para o controle da expansão e projetos habitacionais. O guia 

demonstrou domínio sobre os mais diversos assuntos e comentou que esse grupo não era 

tão politizado, como outros que costuma receber. Em geral, segundo Leopoldo, os turistas 

que buscam os serviços da Favela Tour, já sabem que o trabalho realizado pela empresa 

é diferente dos demais, por isso, o nível dos tours, sempre são bem mais altos, onde o ele, 

como guia, passa de informador a mediador de debates e discussões acerca de diversos 

temas sociais.  

A empresa, que no início resumia-se ao Marcelo como guia e dirigindo seu carro 

particular, hoje conta uma equipe de 18 pessoas, com duas funcionárias que ajudam 

Marcelo com a parte operacional, atendendo aos clientes por telefone e e-mail, agendando 

os tours, contatando os guias, reservando o transporte etc., além dos guias “free lance”, 

profissionais credenciados, com domínio de idiomas que passam por uma rigorosa 

seleção e treinamento, antes de atuar na empresa. Apenas 5 desses 18, estão com Marcelo 

desde o início da empresa. Seus clientes são de origem estrangeira e ele salienta que não 

foca no público nacional. A faixa etária varia muito, Marcelo, como vimos nas 

recordações acima, já recebeu muitos artistas e intelectuais, engajados politicamente. Ele 

nos conta que quando começou a vender seus tours não escolheu uma faixa estaria 

específica e até hoje recebe turistas dos mais diferentes perfis.  
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Quanto à relação da empresa com os governantes, além do episódio já citado 

anteriormente, ele nos conta que sua impressão era de que no início o governo não quis 

se envolver muito e até mesmo hostilizou a atividade. Mas com o tempo tudo foi mudando 

e o mesmo passou, não só a reconhecer, como apoiar as empresas que faziam o turismo 

em favelas. No que tange às lideranças locais, segundo ele, foi necessário falar com a 

associação dos moradores de Villa Canoas, passar para eles o projeto, para operar em 

parceria com a localidade, que recebeu tudo sempre com muita boa vontade.  

Marcelo deixou claro em seu discurso: “Não quero romantizar a favela. Meu tour 

trata da realidade do local, do problema social”. Segundo ele, a favela vem se 

ressignificando e o turismo ao mesmo tempo que ajuda, atrapalha o processo de 

compreensão desse território como problema social, econômico e principalmente político. 

Antes, os tours mostravam as mazelas, hoje só o lado bom, a favela “cool”. Para ele, 

deve-se mostrar apenas a realidade, que tem dois lados, para que um dia a situação possa 

melhorar. 

 

2.2 Jeep Tour 
 

Fundada por Bela Catarina de Meireles Seabra Pinto, em 1992, ano em que a 

cidade do Rio de Janeiro recebeu a conferência da ONU sobre a preservação do meio 

ambiente, a Jeep Tour, tem como sua principal característica um veículo de tração, com 

carroceria aberta, pintura esverdeada, que é capaz de transportar mais de 10 pessoas por 

vez. Aproveitando a temática do evento, Bela se lançou no segmento do turismo, com 

passeios inspirados nos safaris africanos, pela Floresta da Tijuca, permitindo ao turista 

uma maior interação com o meio ambiente, devido às particularidades do meio de 

transporte escolhido por ela para a realização dos tours, o Jeep. Uma curiosidade, que 

descobri, em pesquisas a jornais, é que a empresa, no início de suas atividades chamava-

se Jeep Tour Ecologia e Cultura. 

Quem nos conta sua história, hoje, é seu filho Raffael Ricci, filho de Bela, que 

atualmente gerencia a empresa, que conta com mais alguns sócios. A empresária, segundo 

ele, dominava muitos idiomas e era apaixonada pela cidade, quando decidiu comprar um 

Jeep aberto para fazer passeios pela Floresta da Tijuca. Quando começou, o trajeto 

passava, em um determinado momento, pela Estrada das Canoas, atrás da favela da 

Rocinha, o que fez com que um dia, um grupo de turistas perguntasse sobre a 

possibilidade de entrarem na favela para conhecer. 
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As notícias sobre as favelas cariocas figuravam nas manchetes internacionais, com 

muitos casos de violência e referência à pobreza e ao descaso. Por esse motivo a 

curiosidade dos turistas com relação a esse território sempre foi muito grande. A empresa, 

então, não surgiu a partir do turismo em favelas, como nos conta Raffael: “Tudo foi 

acontecendo, através de uma curiosidade. Minha mãe não fez o Jeep para entrar na favela: 

aconteceu”. Por muito tempo, a marca registrada da empresa, foi motivo de hostilidade 

por parte das pessoas e até mesmo dos moradores locais, que não entendiam com bons 

olhos aqueles grupos de turistas passeando pelas ruas da favela em carros abertos, com 

suas máquinas fotográficas a 

postos.  

Quando começou, Bela 

era a responsável por quase tudo, 

vendia os tours, operava, fazia o 

guiamento e foi ela que estava no 

jeep, no dia em que a empresa 

entrou pela primeira vez na 

Rocinha. Segundo Raffael, teria 

sido durante o evento, quando o 

Exército estava realizando a 

operação de segurança da 

cidade. “Ela queria trabalhar 

com a cidade de cima para 

baixo”, diz Raffael, fazendo tour 

pelo alto, pela Floresta da Tijuca, 

pela favela da Rocinha, 

contemplando as paisagens e 

contrastes da cidade do Rio de Janeiro. Como vimos o primeiro produto não foi 

tecnicamente o tour em favelas, mas com o passar dos anos, esse foi sendo tão requisitado, 

que passou a ser o “carro chefe” da empresa por algum tempo.  

No início, Bela e seu Jeep eram toda a equipe da empresa, que atualmente conta 

com uma frota de 30 jeeps e mais de 15 funcionários efetivos, sem contar os guias que 

são contratados por tour em sistema temporário. Atualmente, o funcionário que ainda 

integra a equipe da empresa desde a fundação é um mecânico, de confiança da Bela. A 

Figura 55: Matéria publicada pelo jornal O Globo em 18 de 
fevereiro de 1998. 
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empresa foi expandindo seu ramo de atuação ao longo dos anos, com tours históricos pela 

cidade, além do tradicional circuito turístico: Pão de Açúcar e Cristo Redentor.  

 
Figura 56: Matéria publicada pelo jornal O globo em 14 de janeiro de 1999. 

Na década de 1990, a empresa foi se consolidando e figurou os jornais muitas 

vezes, de forma positiva e instigou discussões acadêmicas de forma negativa. Os jeeps da 

empresa, sempre foram objeto de polêmica. Na reportagem acima, Bela é entrevistada e 

fala um pouco do roteiro realizado pela Jeep Tour na época. Ela conta sobre o temor dos 

turistas no início do passeio e como eles vão se ambientando com o passar do tempo. Sua 

chegada à Rocinha passa pela Escola Americana e pela casa do cirurgião plástico Ivo 

Pitanguy. Para descontrair, eles encontrarão no meio do caminho um personagem, que é 

interpretado por um morador do local, que faz a “proteção” do grupo como uma espécie 

de herói. Na imagem acima e está sentado ao lado do motorista, de chapéu vermelho e 

rádio comunicador na mão.  

Quando perguntado sobre: Por que vender favela? Raffael simplifica a resposta 

dizendo que para ele é apenas mais um produto. Como contou no início, aconteceu o 

primeiro tour e assim foi se desenvolvendo, crescendo e hoje a empresa continua a inovar 

e diversificar. Ele nos conta que até hoje, eles são muito procurados quando o assunto é 

turismo em favelas, para dar entrevistas e discutir sobre questões sociais. Contudo, a 
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empresa nunca escolheu, como vemos em reportagens anteriores, a favela como principal 

objetivo de trabalho, mas sim a natureza da cidade, através do ecoturismo. A 

consequência disso, foi que ao passar pela favela, ao final do tour de floresta, esta ganhou 

mais espaço e se tornou independente, um tour novo e diferente. Isso fica ainda mais 

evidenciado na reportagem abaixo: 

 
Figura 57: Matéria publicada pelo jornal O Globo em 07 de março de 2002 

 

Contudo, a Jeep tour abraçou a ideia do turismo em favelas e trabalhou com muito 

empenho nesses roteiros por muitos anos. Para isso, foi necessária uma espécie de 

negociação com lideranças locais, para que a realização dos passeios pudesse ser feita 

com tranquilidade e segurança. Raffael não esconde o fato de ter buscado diálogo com o 

território e que a criminalidade tanto ajudou quanto atrapalhou em alguns momentos. 

Quando aconteceu a invasão do hotel Intercontinental, em 2010, por traficantes da 

Rocinha, a empresa optou por suspender as atividades e transferir seus tours para outra 

favela, já pacificada, o Santa Marta.  

A situação crítica da violência local, afastou a empresa da Rocinha por alguns 

anos e abriu negociação com outras frentes, quando a mesma migrou para a favela, 

também na zona sul da cidade, no bairro de Botafogo. Bem menor que a Rocinha e com 
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uma linda vista do Pão de Açúcar, o morro Santa Marta, entrou também para o circuito 

turístico da cidade do Rio de Janeiro.  

 

 
Figura 58: Matéria publicada pelo jornal O Globo em 25 de setembro de 2009. 

 

Na matéria acima, em entrevista ao jornal, uma das guias da Jeep Tour, Linda 

Seabra, fala que a comparação dos turistas do Santa Marta com a Rocinha era inevitável, 

pois a favela de São Conrado é muito maior e possui bancos, shoppings e etc.. Já a favela 

de Botafogo era o que ela considerava na época, mais rústica. Apesar de alguns anos 

operando na localidade, a favela Santa Marta, não fazia o perfil do tipo de tour que a Jeep 

Tour buscava apresentar, segundo Raffael. O passeio na favela não acontecia dentro dos 

Jeeps e os turistas eram obrigados a desembarcar deles logo na entrada da favela e fazer 

todo o percurso a pé, o que descaracterizava toda a proposta. 

As lideranças locais também não facilitaram as operações da empresa. Muitos 

moradores não estavam satisfeitos e alguns queriam cobrar altos valores por uma visita à 

laje de sua casa. A negociação chegou a começar, segundo Raffael, que diz ter ido 

pessoalmente ao local, propor uma parceria, mas que não obteve resultados satisfatórios. 

Tendo em vista a divergência geral e o projeto de pacificação da Rocinha com a 
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implantação da unidade de polícia pacificadora, a empresa encerrou suas atividades no 

morro Santa Marta, alguns anos depois, retomando os tours pela Rocinha. 

Não se sabe ao certo quem foram os primeiros clientes atendidos por Bela. Raffael 

tem poucas lembranças desse tempo pois ainda era criança na época em que sua mãe 

começou a trabalhar com turismo. Muitos dos folhetos e lembranças do início da empresa 

se perderam com o tempo, em especial após o falecimento de sua mãe, que costumava 

guardar tudo. Hoje a empresa atende estrangeiros e brasileiros, o tour pela favela é 

buscado por clientes de todas idades e classes sociais. Segundo ele, não há como traçar 

um perfil específico, pois a empresa sempre foi aberta a todo tipo de público, mas que 

para o tour em favela recebe muito mais turistas estrangeiros que nacionais, mas ainda 

assim costuma fazer alguns tours com brasileiros de outros estados, curiosos em conhecer 

de perto as favelas cariocas.  

Raffael nos conta que houve muitos episódios, nesses oito anos de atuação, que 

tentaram interromper os tours em favelas, em especial por parte do poder público, que no 

início era bem contrário a essa ideia. Mas com o tempo, eles foram aceitando e hoje 

apoiam o trabalho das empresas. A Jeep tour, conta, hoje, com um espaço na praia de 

Copacabana, que foi cedido pela prefeitura, para que ela comercialize seus produtos, em 

uma espécie de quiosque, onde encontrei-o para a realização da entrevista. Era novidade, 

e estava sendo inaugurado na época. A empresa já diversificou ainda mais seu campo de 

atuação e a favela é apenas mais um dos seus produtos na cidade do Rio de Janeiro. 

Em 1º de novembro de 2015, tive a oportunidade de realizar um tour pela Rocinha 

com a Jeep Tour. A nossa guia, cujo nome não irei identificar, falou bem pouco durante 

o trajeto, sua fluência no idioma não era tão boa. O tour, seguiu um percurso semelhante 

ao outro que eu já havia realizado na empresa concorrente. Contudo, nada se compara à 

sensação de estar em um Jeep aberto e notar a reação das pessoas pelas ruas te observando. 

É uma via de mão dupla, você realmente tem a interação maior com o ambiente, observa 

melhor ao mesmo tempo que é observado de perto pelos locais.  

A escolha da Jeep Tour para o passeio pela favela, ao que consegui apurar com os 

turistas, foi pela “fama”, por ser referência, quando se fala em turismo nas favelas. Hoje 

a empresa é indicada pelos recepcionistas dos hotéis e trabalha em parceria com diversas 

operadoras de receptivo, que ao receberem solicitação de passeios pela favela, fecham 

direto com a Jeep Tour. Por este motivo, ela pode ser considerada a empresa que mais 
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leva turistas à favela no Rio de Janeiro.  É muito comum ver seus Jeeps circulando pela 

zona sul da cidade, quase todos os dias da semana.  

 
Figura 59: Grupo de turistas com a Guia, durante o passeio da empresa Jeep Tour. 

 O tour começa pelo ponto mais alto, onde desembarcamos do Jeep e seguimos 

pelas vielas. A guia para em alguns momentos, no meio do trajeto, explicando sobre 

saneamento básico, falando sobre furto de energia elétrica, privacidade e etc.. Nosso 

grupo era formado por um casal israelense que estava comemorando sua lua de mel, um 

senhor idoso de origem alemã, uma inglesa e duas senhoras australianas. Todos muito 

simpáticos e cordiais, conversaram muito entre si e tinham muitas dúvidas sobre 

questionamentos sobre questões sociais e políticas. Contudo, a guia passou algumas 

informações erradas em diversos momentos, deixando os turistas incrédulos. 

As fotografias eram muitas, mas não desrespeitosas, sempre com o olhar atento às 

instruções da guia e possíveis sanções. No momento laje, visitamos um espaço bem 

estruturado para o turismo, com uma loja de souvenir onde na televisão estava passando 

o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro de 2015. A loja estava repleta de bolsas, 

chaveiros, camisetas e quadrinhos, porém, os turistas não se interessaram em comprar 

nada a não ser fotografar a vista da laje. O uso do banheiro era cobrado pelo local e foi o 

único serviço que eles utilizaram. 
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Figura 60: Vista da laje visitada pela Jeep Tour. 

  
 Tratava-se de um domingo e nesse dia acontecia uma feira livre na parte baixa da 

favela. A guia resolveu seguir com os turistas a pé, passando por dentro da feira até o 

encontro do Jeep do outro lado da Autoestrada Lagoa-Barra. A feira estava muito cheia e 

confusa, os turistas tiveram diferentes reações, dentre elas receio e incômodo, pois a guia 

mal conseguia visualizar todos e seguia à frente do grupo em passos apressados. Em um 

determinado momento, comprou em uma barraca um saco de pitangas e ofereceu a todos. 

Seguimos para a Autoestrada Lagoa-Barra, atravessamos a passarela, projetada por Oscar 

Niemeyer, onde os turistas tiraram muitas fotos. A guia mostrou os projetos sociais do 

governo que funcionam do outro lado, enquanto atravessávamos, para encontrar o Jeep 

que já estava estacionado embaixo da passarela. Foram poucas explicações e tudo muito 

superficial, apesar do interesse dos turistas ali presentes, o tour foi muito mais 

contemplativo e fotográfico. Para finalizar o passeio, a empresa levou todos à praia de 

São Conrado, onde fazemos uma parada, de aproximadamente 15 minutos, em um 

quiosque para descanso e consumo de bebidas, como água de coco. 
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2.3 Exotic Tour 
 

Para a realização dessa dissertação, a empresa Exotic Tours foi procurada diversas 

vezes, sem obtenção de retorno. Após muita insistência, a proprietária, Rejane Reis, 

respondeu por e-mail minha solicitação de entrevista, enviando alguns arquivos em 

anexo, sob a alegação de que não teria tempo disponível para pesquisas acadêmicas, pois 

recebe diversas solicitações de alunos todos os meses e não teria como atender a todos. 

Por este motivo, as informações sobre a empresa em questão, são um compilado desse 

material enviado e não seguem a mesma linha das demais entrevistadas. 

Segundo o material a que tive acesso, Rejane Reis é pós-graduada em turismo 

sustentável e fundou em 1998 um projeto social “Oficina de turismo na Rocinha”. O 

projeto consistia na capacitação de moradores em guias locais, para atuarem com o 

segmento de turismo na favela. A fundação do projeto e da empresa Exotic Tours, pelo 

que consegui compreender, aconteceram na mesma época. Ela trata a empresa como um 

projeto sustentável e, segundo reportagens cedidas pela mesma, sua empresa dá 

oportunidade aos guias formados no projeto de atuarem, além de parte do que é 

arrecadado com o tour, ser revertido ao projeto para formação de mais guias.  

Em seu discurso ela afirma: “Nossos tours são sustentáveis pois nós capacitamos 

os moradores para atuarem na comunidade. Quando você faz nosso tour, a localidade 

também ganha. A autoestima desses moradores é melhorada, quando você consome o 

nosso tour e ajuda a formar mais guias, criando novas oportunidades de emprego. Somos 

a única empresa sustentável da Rocinha, com um projeto que envolve comunidade como 

um todo. ” 

Seus guias vestem camisa amarela e seu tour, segundo o descritivo, é realizado a 

pé pela favela, visitando as vielas e a primeira parada é em uma escola local, onde o 

projeto começou. Durante o passeio os turistas conhecem um pouco do artesanato local, 

visitam uma oficina de pintura e fazem uma parada para compras no comércio da Rocinha 

que conta hoje, segundo o Rejane Reis, com mais de 6.000 lojas.  

Seus guias, capacitados pelo projeto, hoje já possuem certificação como guias de 

turismo e registro no órgão regulamentador da profissão, podendo atuar, fora da favela 

em tours pelos atrativos turísticos tradicionais da cidade. Isso, segundo Rejane Reis, é 

resultado do projeto, que sempre teve por objetivo a inserção desses jovens adultos no 

mercado de trabalho através do turismo.  
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Contudo, em pesquisa ao acervo do jornal O Globo, encontrei algumas 

reportagens que citam o nome de Rejane Reis e sua empresa, realizando outros tipos de 

tours, fora da Rocinha, dentro do 

segmento que no turismo 

conhecemos como 

“excentricidades”. Na imagem 

abaixo, vemos um turistas 

estrangeiro em uma aula de samba 

na quadra do G.R.E.S Salgueiro. A 

matéria tem como título: Macumba, 

samba e favela. E fala sobre um tour 

realizado a um terreiro no bairro de 

Pilares, onde os turistas podem 

acompanhar um ritual do 

candomblé. Segundo Rejane, eles 

tem curiosidade em conhecer mais a 

fundo o povo brasileiro.  

Ela conta, na reportagem, 

que eles ficam encantados com os 

rituais, mas só observam, em geral; 

apenas os latinos buscariam interagir 

mais, se consultando com as entidades no terreiro. A visita a um ensaio de escola de 

samba, por outro lado, faz com que todos se arrisquem mais, como podemos ver na foto 

ao lado.  

Como já remete o nome da empresa, a Exótic Tours, ao que tudo indica, não 

realizou, em toda a sua trajetória, apenas tours sustentáveis e sociais, mas buscou atender 

uma demanda por passeios de experiência, promovendo tours onde o turista poderia 

vivenciar atividades do cotidiano do carioca e/ou brasileiro. Segundo a reportagem, o guia 

da empresa nesse passeio, teria sido formado pela oficina do projeto. De qualquer forma, 

é interessante salientar, a mistura entre favela, samba e “macumba”, termo este usado 

muitas vezes de forma perjorativa para descrever as religiões de matrizes africanas, que 

formam um produto carregado de estigmas e corroboram a ideia de um país exótico. 

Figura 61: Reportagem publicada pelo jornal O Globo em 
13 de fevereiro de 2000. 
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Em outra matéria publicada pelo jornal O Globo, sobre o turismo na favela da 

Rocinha o nome de Rejane Reis é citado, em referência ao seu projeto. A matéria que 

vemos ao lado fala do número 

crescente de turistas que a 

favela vinha recebendo nos 

últimos anos e além de falar da 

Jeep Tour como referência, 

entrevistando sua fundadora 

Bela Seabra, conta sobre uma 

iniciativa local, que teria sido 

incentivada após o projeto de 

Rejane, que consitia em uma 

espécie de posto de recepção ao 

turista, implantado na entrada 

principal da favela, onde guias 

formados pelo projeto de 

Rejane estariam reunidos para 

comercializar tours por conta 

própria.  

Pois, então, podemos questionar se tal projeto continua funcionando nos dias de 

hoje, já que vemos uma movimentação por parte dos “guias locais” formados por ela, 

para que os turistas consumissem os tours diretamente deles, sem intermédio de nenhuma 

empresa. Segundo informações de moradores da Rocinha, com os quais tenho contato, a 

empresa hoje não fornece mais o curso de capacitação e Rejane Reis estaria fazendo os 

guiamentos de forma independente, contando apenas com uma guia auxiliar.  

Segundo Rejane Reis, seu tour possui muitas recomendações em guias turísticos 

internacionais, um dos comentários positivos acerca da atividade que ela desenvolve na 

favela da Rocinha, é de uma jornalista francesa, Camile Neveux, do jornal Le Figaro, que 

realizou seu tour em 2004. A empresa não é vista de forma significativa pela favela e em 

nenhuma das vezes em que estive na Rocinha vi guias de camisa amarela e nem grupos 

em que eu pudesse identificar a atuação da mesma. Contudo, a Exotic Tours ainda está 

em operação, não só pelas favelas, mas também por todos os atrativos turísticos da cidade 

do Rio de Janeiro.  

Figura 62: Reportagem publicada pelo jornal O Globo em 10 de 
dezembro de 2000. 
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2.4 Favela Adventures 
 

Zezinho da Rocinha, como é conhecido o proprietário da empresa Favela 

Adventures, morou mais de 20 anos no exterior. Segundo ele, sua mãe era americana e 

seu pai brasileiro, assim como ele que teria nascido na Rocinha, favela onde reside e sua 

empresa atua. Despois dessa experiência fora do país, ao retornar ao Brasil encontrou seu 

pai doente e o mesmo o sugeriu começar a mostrar a favela para o mundo. 

 Com o apoio da família e amigos ele decidiu começar essa empreitada, já que 

dominava muito bem o inglês, um facilitador tendo em vista que seus clientes são, como 

ele mesmo descreve, pessoas de nível superior, com educação, em geral mais velhos e 

estrangeiros. Ele relata que não costuma receber grandes grupos, mas tem clientes do 

mundo inteiro, desde Ásia e Europa até América do Norte. A faixa etária varia, mas no 

dia em que acompanhei o trabalho da sua empresa, os grupos eram compostos por jovens 

entre 20 e 30 anos.  

Seus tours são sempre a pé, os clientes encontram o guia em um local determinado 

próximo aos hotéis em Copacabana e de lá seguem de ônibus regular até a favela da 

Rocinha. O valor da passagem é pago pelo guia. Zezinho entende que por ser um guia 

local deve levar as pessoas a uma imersão completa e chegar até a favela por meio de 

transporte público, conhecê-la caminhando por suas vielas e ruas faz dessa experiência 

mais real, pois para ele essa é uma forma de fazer com que as pessoas valorizem mais a 

Favela. 

 Ele nos conta que em 2007 começou a empresa e expressa todo o seu amor pela 

Rocinha em seu corpo, onde tatuou o nome da favela e desenhos dos barracos nos braços 

e pernas. Sua profissão é DJ, por isso resolveu atrelar o turismo à música, fazendo também 

um trabalho social em sua ONG Spin Rocinha, onde oferece cursos de formação em DJ 

para jovens da favela. Segundo ele, a renda dos tours ajuda a manter esse projeto que já 

capacitou vários jovens. 

 Em sua equipe ele conta com seis guias locais, moradores da favela, e um guia de 

origem inglesa, que mora atualmente na Rocinha e trabalha como professor voluntário de 

inglês dentro da favela. Este guia teria realizado um dos seus tours e se encantado com o 

local, que decidiu então ficar no país. Sua missão é mostrar os projetos sociais existentes 

além do seu e trazer a opção de um tour realizado por aqueles que realmente conhecem 

esse território e seus habitantes. Por isso ele reclama muito das empresas de fora da favela 

que trabalham o turismo no local. Segundo Zezinho, muitos dos guias de fora passam 
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informações erradas aos turistas, não sabem o que estão falando, por isso ele resolveu 

combater essa prática criando a sua empresa e privilegiando os moradores da Rocinha 

como mão de obra. Para ele os tours que são realizados pelas empresas de turismo não 

deveriam mais existir, pois não agregam nada e passam uma falsa impressão de 

consciência social.  

 Segundo Zezinho, sua empresa começou em dezembro de 2007 oferecendo tours 

temáticos como futebol na favela, funk, churrasco e tour fotográfico. Ele nos conta que 

recebeu uma família, uma vez, onde as crianças quiseram jogar bola na favela e saíram 

realizadas, bem como um grupo de 15 ingleses que vieram também só para experimentar 

um jogo de futebol na Rocinha. São muitos casos e motivações distintas que levam os 

turistas a procurarem seus tours, mas todos sempre querendo uma interação maior do que 

apenas visitar a favela, buscando participar de alguma oficina, atividade esportiva ou 

aprender mais com seus moradores, guias locais.  

A sede da empresa é também sua casa e ONG, onde os turistas finalizam o tour 

conversando com Zezinho que conta sua história de vida, ideais e objetivos do projeto 

que administra. Ele fala que não faz isso para ser rico, no dia de nossa entrevista ele e 

pediu que eu visse como era pequena a sua casa, que, dividida em dois cômodos, abrigava 

a escola de DJ’s e seu espaço pessoal. Para ele a Favela é um amor, expresso em seu 

corpo e discurso, onde reafirma a necessidade de dar oportunidade aos moradores e 

realmente realizar projetos que venham a contribuir com a melhoria das condições de vida 

e promover a inserção dos jovens no mercado de trabalho. 

Ele ressalta que não tem muita aderência do trade turístico, já que os hotéis e 

agências não têm interesse em vender tours de empresas locais. Seus clientes, segundo 

ele, buscam as favelas para conhecer a realidade da população brasileira e raramente 

levantam alguma questão sobre o tráfico de drogas. Eles estariam mais preocupados em 

saber sobre renda média, em que trabalham os moradores das favelas, quais atividades 

realizam no seu cotidiano, como os serviços de infraestrutura básica funcionam etc.  

No dia da visita ele disponibilizou seu material gráfico, mas disse que não possuía 

um acervo de memórias e fotografias, tampouco recortes de jornais. Sua forma de 

trabalhar seria diferente e sua busca não seria por divulgação em mídias de grande 

alcance. Para a realização desta entrevista ele cobrou-me o valor cheio de um tour, sob a 

alegação de que se eu queria algo dele, que eram informações, não poderia ter sem nada 

em troca, pois o mesmo vive apenas dos rendimentos da empresa, da qual, segundo ele, 
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parte dos lucros mantém o projeto Spin Rocinha, de formação de DJ’s, para jovens da 

favela que não têm condição de arcar com os custos dos cursos oferecidos na cidade. 

Abaixo podemos ver a imagem do folheto que ele usa como divulgação, segundo Zezinho, 

desde o início da empresa: 

 
Figura 63: Lâmina de divulgação da empresa Favela Adventures. 
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 Simples e sucinto, o folheto ressalta que os tours são realizados por moradores e 

descreve como o tour que irá mostrar a verdadeira Rocinha, através da cultura, das 

pessoas e da arte local. Sua relação com a favela e lideranças locais sempre foi muito boa, 

já que ele recebeu apoio de amigos moradores para iniciar seu projeto. Contudo ele critica 

a forma como o turismo é conduzido na Rocinha e o excesso de guias e empresas de fora 

que atuam livremente pela favela, sem qualquer preparo e conhecimento. 

A entrevista e o tour foram realizados em 4 de janeiro de 2016. Nessa ocasião 

encontrei o guia Guilherme, que inclusive é aluno do curso de guia de turismo na 

instituição em que leciono, na porta de um prédio em Copacabana, próximo à estação do 

metrô Cardeal Arco verde. Dali seguimos para o ponto de ônibus, eu, Guilherme e mais 

dois turistas de origem asiática. Descemos do ônibus na parte alta da favela, praticamente 

no mesmo ponto onde os outros tours das grandes empresas param, para que os turistas 

sigam pelas vielas. O trajeto é quase o mesmo, mas ainda caminhamos pela rua principal 

e Guilherme foi apresentando o comércio, falando das lojas de rede, bancos e mercados 

que a favela possui. 

 
Figura 64: Tour realizado pela Favela Adventures. 
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Figura 65: Tour realizado pela Favela Adventures 

 
Figura 66: Vista do alto da ladeira, que é usada, no tour, como mirante. 
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Fugindo dos tours tradicionais, a Favela Adventures não leva os turistas à 

experiência laje e também não vai à feirinha de artesanato, mas mostra a favela e seu 

contraste com a paisagem natural carioca, usando um recuo numa parte mais alta de uma 

ladeira que serve como uma espécie de mirante de onde se é possível ver a praia de São 

Conrado, a favela e as montanhas. Sendo assim, ela se diferencia dos outros tours, por 

não apresentar interação com nenhum dos equipamentos turísticos da localidade. 

Durante o tour, o guia Guilherme, conta um pouco da história da favela da 

Rocinha, como ela teria surgido, o porquê do seu nome e fala de alguns projetos sociais, 

como uma escola de artes marciais, aulas gratuitas de inglês para os jovens, além da Spin 

Rocinha, que são apoiadas pela Favela Adventures.  

Depois da caminhada, os turistas são recebidos por Zezinho, em sua casa, que 

conta a eles detalhes do projeto de capacitação de DJ’s e como eles, ao consumirem seus 

tours, estão contribuindo para a manutenção da sua ONG. Quando chegam, todos os 

turistas recebem dele um brinde, uma pulseira onde está escrito I (coração) Rocinha, que 

significa: “Eu amo a Rocinha”.  O pagamento do tour é feito em espécie e diretamente a 

Zezinho, que hoje cobra em média R$65,00 por pessoa.  

Nesse momento, deixei o tour e fiquei entrevistando Zezinho, que me contou sua 

história de vida, sua origem dividida, segundo ele, entre os Estados Unidos da América e 

a favela da Rocinha no Brasil. A todo momento ele reforça sua ligação com a favela, 

contudo, muitas das vezes, o mesmo não conseguia compreender minha fala, pedindo 

para que eu repetisse, enquanto eu falava em português, ele se esforçava para responder 

em minha língua, confundindo expressões e com um sotaque americano muito forte.  

Acompanhei a chegada de outro tour, que estava sendo realizado pelo seu guia 

inglês, que mora na favela atualmente, como já havia citado. O grupo bem diversificado, 

possuía em sua maioria jovens de origem europeia e asiática. Ele repetiu o mesmo 

discurso dando ênfase à possibilidade de efetuar uma doação maior ao projeto, se fosse 

do interesse de algum deles. Nesse momento ele contou sobre algumas doações já 

recebidas por ele para distribuição na favela, como cadernos e materiais escolares.  

A Favela Adventures, possui um site bem moderno e conta com 10 guias, 

contratados por tour, que Zezinho reitera que são moradores da favela. Toda a operação 

e atendimento aos clientes é realizado por ele, que não possui nenhum funcionário, além 

dos guias. Algumas vezes ele realiza o guiamento, mas muitas vezes recebe solicitação 

de mais de um passeio no mesmo dia e horário.  
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2.5 Be a Local 
 
 A empresa Be a Local foi contatada inúmeras vezes e inicialmente obtive 

respostas, contudo nunca houve disponibilidade de tempo, por parte dos proprietários, em 

atender-me para uma entrevista. Desse modo, apenas com algumas trocas de e-mails e 

um questionário simples, respondido objetivamente pelo representante Márcio Balthazar, 

irei resumir um pouco da história dessa empresa, que atua com turismo em favelas desde 

2003. 

 A Be a Local foi fundada por Marcio Balthazar, Luiz Marcos e Mario Taborda 

com o intuito de promover uma experiência aos turistas que, mais do que observar e 

visitar, buscavam vivenciar e experimentar o modo de vida do carioca. Com o slogan: 

Don’t be a Gringo, Be a Local! (Não seja um estrangeiro, seja um local), a empresa inovou 

fazendo seus primeiros tours pela favela da Rocinha usando o serviço de transporte mais 

popular no local, o “mototaxi”.  

 Sua entrada no mercado não foi exclusivamente voltada para a favela, a empresa 

também oferecia tours a partidas de futebol e pela cidade do Rio de Janeiro. Mas a forma 

como inovou, trazendo para seus tours a experiência de usar um meio de transporte 

característico do local fez com que a procura pelos tours em favela crescesse muito e se 

destacar-se dentro do portfólio da empresa. Hoje a empresa não utiliza mais o serviço de 

moto taxi e seus tours são realizados a pé, sem nenhum transporte, jeep ou van.  

 Figura 67: Matéria publicada pelo jornal O Globo em 02 de março de 2008. 
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2.6 Brazilidade   
  

 Sheila Souza, turismóloga, é a proprietária do projeto de turismo de base 

comunitária Brazilidade, que atua hoje na favela Santa Marta. Ela nos conta, em entrevista 

realizada em maio de 2016, que sua trajetória no turismo foi muito árdua e que antes de 

tudo isso fez parte de um projeto de reforço escolar na sociedade João XXIII, onde ela 

começou a relacionar com o que entende de movimentos de base social. Em 1992, 

começou a realizar alguns guiamentos de maneira informal enquanto participava de 

alguns projetos sociais. 

 Em 2010, fez parte do projeto do governo estadual em parceria com o governo 

federal, Rio Top Tour, quando começou a realizar guiamentos de forma mais estruturada. 

No mesmo ano decidiu colocar em prática o projeto que apresentou em seu MBA na 

disciplina de plano de negócios, juntamente com sua amiga Cris. Criou nessa época o 

comitê de turismo no Santa Marta com o intuito de organizar a atividade e promover a 

discussão entre os guias locais, para que os mesmos pudessem assumir a gestão da 

atividade turística na localidade, aos moldes do que se entende por turismo de base 

comunitária.  

 Em meados de 2011 ela teve seu projeto aprovado para integrar a incubadora de 

empresas do programa Rio Criativo, Economia Criativa. Essa oportunidade ajudou Sheila 

a definir os produtos que deveriam ser comercializados, sua filosofia de trabalho, que 

consiste em conduzir o visitante como uma espécie de programa educacional sobre a 

favela, trazendo para ele questões sociais e permitindo debates e discussões críticas. Sua 

ideia sempre foi mostrar a identidade cultural da favela. 

 Segundo Sheila, a Brazilidade tem uma “pegada” mais social, pelo fato dela estar 

sempre envolvida com essas questões, seus tours costumam ser muito procurados por 

grupos de estudantes e pesquisadores das áreas de ciências sociais e afins. Sua abordagem 

é diferente das grandes empresas do turismo em favela. Sheila diz: “Não buscamos os 

turistas, eles nos encontram em nosso projeto”. Seu primeiro tour foi com um pequeno de 

turistas alemães que ela conheceu durante uma conferência em que havia participado 

anteriormente lá na Alemanha. O valor do tour da Brazilidade é de R$95,00 em inglês ou 

espanhol e R$60,00 em português.  

 Sheila preocupa-se em destinar parte do que recebe com seus tours à associação 

dos moradores e à colônia de férias que ajuda a manter as crianças entretidas e longe das 
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possibilidades ruins, no período em que estão longe da escola. Seu objetivo é distribuir 

riquezas e promover a melhoria da favela aonde reside e trabalha. E por mais estranho 

que possa parecer, Sheila afirma que seus clientes não buscam um “favela tour”, eles não 

fazem questão de ir a uma laje, para eles não faz diferença, não a procuraram para isso, 

eles querem entender melhor esse território e suas pluralidades, conhecer a questão social 

do país, é muito mais do que fotografias com a estátua do Michel Jackson. 

 Antes mesmo de 2010, ela teve muitas experiências em eventos acadêmicos, 

fóruns urbanos internacionais, aonde foi como representante do Santa Marta, para dar voz 

à favela e discutir seus problemas cotidianos, o que fez com que ela se aproximasse ainda 

mais da ideia de passar uma perspectiva diferente aos turistas, uma visão do local para o 

visitante. Segundo Sheila, eles buscam uma realidade clara, sem floreios, querem ouvir 

um depoimento que os motive, que eles guardem como experiência de vida, como uma 

conversa informal e sincera entre conhecidos. Suas perguntas são sempre sobre 

estatísticas, como era antigamente, e o que vem melhorando com o passar dos anos. “Não 

tenho o costume de fazer os moradores de coitadinhos”, disse Sheila.  

 Hoje a Brazilidade funciona apenas com Sheila e sua sobrinha Roberta como guias 

e gestoras, sua amiga Cris deixou o projeto. Seus clientes são, em sua maioria de origem 

europeia e americanos, com idades entre 20 e 75 anos, em geral são pessoas envolvidas 

com projetos acadêmicos, estudantes, professores, pesquisadores e interessados em 

questões sociais. Seus produtos são: 

 Experiência guiada, que aborda: a cultura, história, aspectos arquitetônicos e 

urbanísticos da favela;  

 Palestras, que podem ser realizadas nas instituições de ensino superior, abordando 

desde os processos de ocupação e urbanização do morro Santa Marta, até os 

impactos da pacificação da favela, que foi a primeira do Rio de Janeiro a receber 

uma UPP (Unidade de Polícia Pacificadora);  

 Turismo de base comunitária, onde além da visita o turista pode participar de 

alguma atividade na localidade;  

 Palestra com tour de experiência; que reúne teoria e vivência. Primeiro uma 

palestra no espaço acadêmico (universidade e escolas) com abordagem sobre 

aspectos urbanísticos, arquitetônicos e antropológicos do processo de pacificação 

do Santa Marta. Completando o ciclo, uma experiência guiada na favela para que 

os estudantes possam observar o conteúdo na prática. 
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 Tour educacional, que possui o formato de palestra e/ou experiência guiada para 

estudantes de graduação e pós-graduação e pode ser customizado atendendo a 

diversas áreas, oferecendo abordagens específicas sob a ótica do turismo, 

sociologia, antropologia, geografia, engenharia, serviço social, entre outros. 

A maior dificuldade do projeto de turismo de base comunitária foi e ainda é unir 

todas as iniciativas de turismo que atuam no Santa Marta em um mesmo objetivo. Há uma 

divisão de grupos, com trabalhos independentes apesar da semelhança entre as diversas 

empresas existentes na localidade e de todas pertencerem a moradores, guias locais, não 

há uma união de forças. Sheila nos conta que tentou diversas vezes por meio de reuniões 

estabelecer uma diretriz única para o desenvolvimento da atividade no Santa Marta, mas 

as opiniões divergiam demais e não foi possível levar a diante.  

Atualmente, existe uma parceria entre alguns guias locais e suas respectivas 

empresas, da qual a Brazilidade não faz parte, seguindo seu trabalho sozinha, já que a 

empresa tem um público diferenciado, em geral, eles recebem muitos estudantes, Sheila 

não alinhou seu trabalho a proposta de um quiosque para a captação de clientes e continua 

realizando seus tours mediante solicitações e agendamentos que podem ser feitos através 

do seu site.  

Para ela a UPP não foi um fator muito emblemático, pois seus tours já eram 

realizados antes da implantação, contudo ela entende que para os turistas esse projeto de 

pacificação tem um peso maior, servindo como incentivador à realização de uma visita. 

Sua proposta de trabalho mostra que é possível mudar a visão que a sociedade tem da 

favela, sua requisição por parte da academia para a participação em palestras, só 

comprova que o turismo vem para mudar o cenário marginal ao qual a favela está atrelada.  

Como turismóloga, ela sabe que o trade turístico é muito fechado e que o diálogo 

entre uma iniciativa social, um projeto de turismo local em favelas e os grandes 

empresários não acontece. Sendo assim, Sheila procura lutar pela mudança através do 

viés da educação e com seus tours mais estruturados e responsáveis. Ela acredita que está 

tentando contribuir para a transformação da imagem da favela com a fomentação da 

atividade turística. Por isso a Brazilidade, para Sheila é mais do que uma empresa, é um 

projeto de turismo de base comunitária, engajado em promover melhorias e trabalhar o 

turismo de forma responsável.  
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2.7 Favela Scene  
 

Gilson Fumaça, como é conhecido atualmente, o proprietário da empresa Favela 

Scene, teve muitos empregos até começar a empreender no turismo em favela. Nossa 

entrevista foi realizada em junho de 2016, quando ele me recebeu na Praça Corumbá para 

contar um pouco do trabalho realizado pela sua empresa. Não realizei nenhum tour com 

Gilson por falta de disponibilidade de ambos. Contudo, tenho acompanhado sua trajetória 

de perto pelo Facebook e já conheço bem o território onde atua. 

Em nossa conversa, ele conta que foi pedreiro, carpinteiro e agente comunitário 

de saúde, cargo esse que o inspirou a começar no ramo do turismo. Atuando no polo de 

saúde da Praça Corumbá, em Botafogo, atendendo aos moradores da favela Santa Marta, 

Gilson viu chegar ao morro o projeto Rio Top Tour, no ano de 2010, coordenado pela 

antropóloga Monica Rodrigues.  

O projeto tinha o objetivo de capacitar os jovens do Santa Marta para trabalhar 

com o turismo na favela. Foi criado na praça um stand de informações turísticas que servia 

como ponto de apoio ao Rio Top Tour. Como agente comunitário de saúde, Gilson 

acompanhou a implantação do projeto, o que despertou nele o interesse em participar. Em 

30 de agosto de 2010, com a presença do então presidente da república Luiz Inácio Lula 

da Silva, o projeto foi inaugurado com uma solenidade na quadra do Santa Marta, onde 

Gilson foi escolhido para representar os alunos do projeto entregando ao presidente um 

boné e uma camisa do Rio Top Tour. 

O projeto consistia em uma parceria com o colégio estadual Antônio Prado Junior, 

que possui um curso gratuito de formação técnica em turismo. Do colégio viriam 20 

alunos do módulo de formação em guia de turismo para atuar na favela com o auxílio dos 

moradores locais na forma de mediadores. Os alunos do colégio possuíam conhecimento 

em algum idioma e detinham as técnicas de guiamento, em troca traduziam para os 

turistas as histórias e curiosidades da favela que eram contadas pelos moradores locais 

durante o tour.  

Os moradores participantes do projeto receberam um treinamento pelo SEBRAE 

de capacitação em guia local e uma ajuda de custo em cada tour realizado. Um valor ainda 

muito pequeno para que os mesmos pudessem se dedicar integralmente ao turismo em 

favela, por este motivo, Gilson, por muito tempo dividiu-se entre seu trabalho como 

agente comunitário e as atribuições do projeto.  
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Seu primeiro tour como guia independente foi para um grupo de 44 dançarinos 

israelenses, chamado MIGAVE. Ele estava de plantão no centro comunitário quando um 

rapaz o abordou perguntado se ele trabalhava com turismo e explicando que precisava de 

um guia local urgentemente para atender esse grupo. Gilson cobrou R$22,00 por pessoa 

e mesmo sem falar nada em hebraico ou qualquer outro idioma, realizou o tour e assim 

descobriu sua verdadeira vocação. 

Em dezembro de 2010, Gilson deixou seu cargo de agente comunitário de saúde 

para se dedicar integralmente ao turismo, ficando disponível todo o dia no posto de 

informações na Praça. Nesse momento, ele buscou uma formação mais ampla em turismo 

e por meio do projeto reuniu-se com os outros participantes para pleitear uma vaga no 

curso do colégio estadual Antônio Prado Junior. Assim, em 2011 ele começou seu curso 

de técnico em turismo e em maio assumiu como estagiário do projeto, não mais como 

guia local, mas agora como aluno do colégio e guia de turismo em formação. O estágio 

remunerava em R$500,00 cada aluno como ajuda de custo, mais o que eles cobravam 

individualmente em cada tour.  

No final de 2012 o projeto começou a perder forças, em especial, quando a 

professora e antropóloga Monica Rodrigues deixou a coordenação. Com essa troca de 

direção, Gilson também saiu do projeto e resolveu criar sua empresa com o auxílio do 

Sebrae e incentivo de um amigo americano, Charles, que conheceu no Santa Marta. 

Começou assim a buscar sua marca e identidade através do nome da empresa. Como 

sugestão do seu amigo americano, atrelou ao seu desejo de usar a palavra Favela uma 

expressão em inglês que estava em alta no exterior, a palavra Scene, que significava “na 

moda”.  Assim surgiu a Favela Scene, que hoje trabalha com turismo de experiência e 

hospedagem na favela Santa Marta. 

A Favela Scene aposta no crescimento da demanda no segmento receptivo na 

cidade do Rio de Janeiro e na busca dos turistas por experiências mais originais e 

verdadeiras. Gilson acredita que não existe nada mais autêntico do que um morador 

apresentando a favela aos turistas e esse é o diferencial da sua empresa. Sua missão é 

promover a interação cultural, sempre com ética, profissionalismo e transparência. 

Atualmente ele possui uma sócia, Carolina Fernandes, que cuida do marketing e da 

publicidade da empresa e uma funcionária para ajudar com reservas e atendimento ao 

cliente. Quando necessário ele contrata guias no sistema free lance e tradutores para 

auxiliá-lo durante os tours. 
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Seus clientes têm as mais diversas origens dentre nacionais e internacionais. 

Contudo, em sua maioria, são os Europeus que buscam mais esse tipo de passeio, numa 

faixa etária que compreende clientes dos 18 aos 60 anos, no geral são casais sem filhos, 

grupos de amigos e estudantes. Os produtos oferecidos por ele são: tour pela favela com 

oficina de pipa, aula de percussão, churrasco na laje, tour gastronômico com aula de 

caipirinha e feijoada; aula de capoeira na favela, pernoite no hostel com tours de 

experiência, trilha para assistir o nascer do sol no mirante e palestras. 

Gilson conta que enfrentou algumas dificuldades para se inserir no trade turístico 

da cidade, em especial para ser reconhecido através do guia turístico oficial como uma 

empresa de turismo receptivo especializada em favela. Hoje a Favela Scene já possui seus 

contatos divulgados pelos órgãos públicos. Mais ainda há muito preconceito por parte dos 

moradores da cidade que não conhecem o trabalho que é realizado e ainda assim querem 

criticá-lo. A indústria do turismo ainda teria, em sua visão, uma certa dificuldade em 

aceitar um morador da favela como protagonista da sua própria história, ao invés de 

participante do cenário explorado. 

Ele explica que houve um grande trabalho de conscientização de todos da favela 

para a importância do turismo no desenvolvimento do Santa Marta. A Favela Scene tem 

uma missão social muito interessante, onde parte do seu lucro é revertido para o projeto 

de reforço escolar Casa de Mari Marta. Ele nos conta que costuma ajudar o projeto como 

forma de distribuir os recursos pela favela, fazendo do turismo um fator agregador e 

transformador para a localidade. 

Quando perguntado sobre o que mudou e se ele acha que o turismo em favelas foi 

responsável pelas transformações e ressignificações do território favela perante a 

sociedade, ele responde que muita coisa mudou. Cada dia que passa as pessoas entendem 

que na favela tem muito mais do que violência, tráfico e marginalidade. O turismo tem 

mostrado o outro lado e tendo os moradores, atuantes nesse segmento como empresário 

pode-se comprovar que existem pessoas de bem em busca de seus objetivos por meio de 

muito trabalho e empenho. Mas ele acredita que isso só não basta e que ainda há muito o 

que melhorar. 

Gilson hoje, é convidado para palestras sobre empreendedorismo, turismo em 

favelas e etc. sua história está registrada no livro: Tudo Junto e Misturado, O Almanaque 

da Favela, escrito por Mônica Rodrigues, que é vendido no quiosque onde os guias locais 

atendem.  
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2.8 Favela Santa Marta Turismo 
 
 Salete Martins, proprietária de uma barraca de açaí próximo à entrada do plano 

inclinado, entrou para o universo do turismo quando chegou ao Santa Marta o projeto Rio 

Top Tour. “Estava trabalhando quando conheci o Jarbas, representante do SEBRAE, que 

me falou sobre o projeto”, disse Salete. Foi assim que ela fez o curso de guia local, mas 

só começou a atuar na favela após seis meses da implantação do projeto. Ela nos conta 

que, dos 52 alunos inscritos, somente 18 terminaram o curso. Sua história se mistura com 

a do Gilson Fumaça, colegas no mesmo projeto, seguiram juntos ao curso de turismo no 

colégio Antônio Prado Junior, onde se formaram guias de turismo.  

 Com o fim do projeto, Salete fundou, juntamente com seu marido José Carlos a 

Rio Favela Tours e lembra que seu primeiro tour foi para um italiano que não falava nada 

de português e muito menos ela de italiano, mas eles se entenderam através de gestos e 

depois ele chegou a recomendá-la para conhecidos. Hoje a empresa chama-se Favela 

Santa Marta Turismo e pertence a Salete, José Carlos e Verônica. Quando recebem grupos 

muito grandes, chegam a contratar guias adicionais e/ou tradutores no sistema free lance. 

Seu mais novo empreendimento é um hostel, próximo ao que eles chamam de bosque, 

uma área arborizada e sem casas, no limite da favela.  

 Quando criou a empresa, seus produtos se resumiam a um tour com duas horas de 

duração em média, subindo pelo plano inclinado e descendo a favela a pé. Hoje Salete 

oferece: tour com almoço na laje, tour com “pitada” de pipa e futebol; tour com missa aos 

domingos; tour com trilha para o mirante; tour fotográfico; tour com oficina de percussão; 

tour com oficina de capoeira etc. Ela acredita que o seu diferencial é o fato de ser 

moradora do Santa Marta há muitos anos e por isso pode passar aos seus clientes todas as 

histórias da localidade com muito mais propriedade. “É nosso produto, somos guias 

moradores, no meio do tour, pode acontecer de convidarmos a pessoa para entrar em 

nossa casa”, diz Salete.  

 O projeto Rio Top Tour, para Salete, abriu um leque de oportunidades, hoje ela 

faz curso de francês e já se arrisca com algumas frases. “Sempre quis aprender idiomas, 

sempre gostei de trabalhar com pessoas”, diz Salete. “É muito gratificante para nós 

quando ouvimos que eles fizeram muitos tours pela cidade, mas que o nosso na favela foi 

o melhor”, diz José Carlos.  O perfil dos seus clientes varia muito, eles nos contam que 

possuem uma parceria com uma empresa de turismo receptivo e que por isso costumam 

receber muitos turistas australianos, mas que são os europeus em geral, que mais buscam 
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esse tipo de tour, numa faixa etária que compreende dos 18 aos 60 anos. Famílias com 

crianças também aparecem algumas vezes, ela nos conta um episódio em que recebeu um 

casal jovem com dois filhos pequenos e como as crianças se divertiram pela favela. 

 No dia da nossa entrevista, Salete recebeu a equipe de jornalismo da Rede 

Bandeirantes de Televisão, para a gravação de uma matéria sobre a movimentação na 

favela por causa das Olimpíadas. Pude acompanhar parte do trajeto com eles, no qual ela 

foi mostrando alguns pontos que costuma trabalhar em seus tours, contando histórias da 

favela e da sua vida como microempresária do turismo. A visita terminou em seu hostel, 

o mais recente empreendimento da Favela Santa Marta Turismo, onde ela mostrou um 

panorama geral da favela, vista do alto da laje que serve como espaço de convivência, 

sala de estar e refeições.  

 Salete e José Carlos acreditam que tiveram muito apoio do SEBRAE, com oficinas 

e consultorias que o ajudaram a se organizar como empresa; contudo, a indústria do 

turismo não dispensa o mesmo apoio. Muitos colegas que fizeram o curso com eles, mas 

que moram fora da favela, vêm hoje visitar o Santa Marta, mas não contratam os seus 

serviços e sobem de forma independente. “Eu sinto que faço bem o meu trabalho, não sei 

se estou inserida no trade, mas faço a minha parte e amo o que eu faço”, diz Salete. No 

Santa Marta ela diz não ter encontrado muita resistência por parte dos moradores, no 

início houve um pouco de desconfiança e o que acontece mais até hoje é a irritação com 

a fila do plano inclinado. Quando você chega com um grupo de turistas e entra na fila 

para subir alguns olham torto, soltam piadinhas e reclamam, mas nada que atrapalhe os 

tours. 

 A Favela Santa Marta Turismo, sempre que pode, contribui para os projetos 

sociais da localidade através da associação dos moradores. É importante buscar essa 

mudança e contribuir para isso, é o que acreditam Salete e José Carlos. Hoje os clientes 

buscam o tour para saber mais sobre arquitetura, como as casas são feitas, como a favela 

se desenha urbanisticamente, como as pessoas vivem, em que trabalham etc. Para eles o 

turismo ajudou muito no desenvolvimento do Santa Marta, trazendo muitas melhorias na 

qualidade de vida.  

 Com relação à UPP, para eles é indiferente, já que o projeto começou e a ocupação 

já existia, então eles acham que esse fator é importante, pois traz muitos turistas, porém 

não é determinante para a atividade que exercem hoje. 
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3. Da colonização à independência: a favela ganhou espaço no cenário turístico 
nacional. 
 
 Desde o seu surgimento, a favela sempre foi encarada como problema a ser 

combatido pelo poder público. Foram muitos os projetos para transformar este espaço em 

parte da cidade através da urbanização e higienização. Quando falo de colonização, estou 

me referindo à trajetória das empresas, que foi descrita no capítulo anterior, momento em 

que a favela passou a pertencer a iniciativa privada, na condição de produto turístico. 

Sempre dentro do discurso político e social, sua inserção na atividade turística mudou o 

seu contexto.  

 Colonizada, a favela seguiu por uns 12 anos como exclusividade de empresas de 

turismo receptivo, detentoras da exploração do espaço e pioneiras na implantação da 

atividade. Sua forma de conduzir os tours, em sua maioria, era muito superficial, com 

pontos pré-estabelecidos, através de um roteiro bem demarcado e planejado 

antecipadamente. A favela apresentada nunca foi a da realidade vivida pelos seus 

moradores. Desde o princípio, criou-se um estereótipo da favela e do favelado, que se 

encaixavam bem a proposta do turismo – em resumo, que fossem vendáveis. 

 O discurso sempre foi baseado na premissa de que neste espaço era possível 

encontrar a essência do carioca, a autêntica cultura local e o modo de viver característico 

do brasileiro, trabalhador das classes mais baixas. Tal estratégia ajudou a valorizar a 

favela e o “favelado”, dando a ele uma identidade mais nobre. Foi atribuída à favela, 

também, o berço do samba e dos craques de futebol, tudo isso na tentativa de minimizar 

a imagem de um território marginal, reduto de violência, miséria e degradação.  

 Mas não seria tão fácil manter tudo isso, o morador em seu lugar de ator, na 

grande encenação turística, sem participar e receber os benefícios gerados pela atividade. 

Com o tempo, foi-se percebendo que os moradores locais poderiam participar de forma 

mais ativa nesse processo. Seu lugar de receptor de turistas e contemplado por projetos 

sociais não lhe agradava mais. Mesmo que alguns acordos fossem arranjados, ainda eram 

poucos os que se envolviam com turismo, através de pequenos comércios, aluguel das 

lajes como mirantes e produção de artesanato para feirinhas locais.  

 Nesse momento, teve início o que podemos compreender como processo de 

independência, uma brincadeira com os termos históricos, que faço para enfatizar o 

momento em que começam a surgir os projetos de capacitação de guias locais e as 

primeiras empresas de moradores. Isso tudo foi um marco, uma espécie de divisor, e 
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continua sendo, já que ambos coexistem no mesmo segmento e território, confrontando-

se sobre quem tem mais direito sobre o produto em questão.  

 Vimos no capítulo anterior alguns exemplos das muitas empresas que hoje atuam 

no turismo em favelas. O conflito entre empresários da favela é algo intrigante e não 

muito divulgado. Há uma “troca de farpas” através de panfletos, slogans e descritivos dos 

passeios em seus portais de divulgação na internet. O momento é de disputa pela 

demanda, que eles, em sua maioria, entendem ser a mesma para todos. Mas podemos 

observar, nas descrições de cada um, que há uma diferença entre os turistas que procuram 

o serviço das agências grandes e os que preferem os guias locais.  

 Os locais costumam atender mais jovens e turistas que viajam de forma 

independente, sem utilizar os serviços de uma agência de viagens e sem o intermédio de 

uma operadora de turismo. Já as grandes empresas têm seus clientes, em sua maioria, 

oriundos das parcerias com as empresas do setor. Eles costumam atender hotéis da orla 

da zona sul e turistas que desejam o conforto de um passeio com transporte incluído.   

 Produtos iguais e formas distintas de trabalhar, são os pontos em comum e 

diferenças entre as empresas hoje. Contudo, ainda é o território onde atuam o fator 

principal do desenvolvimento dessa atividade turística. E nesse quesito, vimos no 

primeiro capítulo que sua formação e desenvolvimento foram muito conturbados e 

sempre figuraram os jornais e revistas de todas as épocas. As primeiras incursões 

aconteceram de forma esporádica, com os mais diversos intuitos, desde recenciamento, 

compreensão do espaço, higienização e simples curiosidade.  

 Foram muitos os ilustres visitantes, nacionais e estrangeiros, que buscaram 

desbravar a favela, ainda não descoberta pela indústria do turismo. Seus relatos e 

impressões foram devidamente fotografados e registrados. Alguns transformaram-se em 

crônicas, outros em filmes e hoje já temos novelas que fazem da favela o cenário da trama 

principal como: “I Love Paraisópolis” e “Salve Jorge”, ambas veiculadas na emissora de 

Televisão Rede Globo. O pouco que se sabe sobre a favela do passado, é graças à coragem 

dos seus primeiros visitantes em subir o morro para conhecer essa parte, até então 

considerada obscura da cidade.  

 Com o passar dos anos a intensidade e importância dos visitantes às favelas 

aumentou e o que vimos no primeiro capítulo foi que esse espaço se tornou obrigatório 

nos roteiros de todos os famosos, políticos e religiosos que vinham conhecer a cidade do 

Rio de Janeiro. Não havia a possibilidade de um visitante ilustre não fazer um pequeno 
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tour ou participar de algum evento em uma favela, seja ela na zona sul, norte ou oeste. 

Foram muitos shows de samba, rodas de capoeira e artistas locais, para recepcionar os 

visitantes especiais e mostrar um pouco da cultura local.  

Mas quando falamos de turismo em favelas, devemos também compreender o 

território em sua totalidade e sua relação com esta atividade. A favela dos anos 2000 pode 

ainda ter muito das particularidades da década de 1920, mas não podemos definir esse 

espaço como homogêneo e nem estabelecer que ali vivem apenas os pobres e menos 

favorecidos, como expressa o estereótipo mencionado anteriormente. A população das 

favelas tornou-se tão plural, que é possível encontrar celebridades, estrangeiros e 

empresários que, apesar da sua condição financeira permitir que residam em partes nobres 

da cidade, escolhem habitar os morros cariocas. São inúmeros relatos sobre o fenômeno 

de gentrificação que esse território vem sofrendo ao longo dos últimos 10 anos. Em 

favelas como o Vidigal, por exemplo, um aluguel de uma casa simples custa em média 

R$ 2.500,00, mesmo preço que pode ser encontrado em apartamentos no subúrbio da 

cidade. 

 O turismo teve, sem dúvida, grande participação no processo de ressignificação 

das favelas na cidade do Rio de Janeiro. Como acompanhamos no primeiro capítulo, a 

visitação as favelas, da forma como era feita, desde o seu início na década de 1920, até o 

estabelecimento de valor e a transformação em produto na década de 1990, não teria 

contribuído tanto para esta transição de problema social para produto da moda, se não 

fosse a valoração desse espaço através da atividade turística. Ao cobrar pelo passeio, 

houve uma mudança de paradigma, que deixou para trás o processo de slumming. A favela 

produto não tinha apenas o apelo filantrópico: ela entrou para o patamar de 

experimentação, através da vivência da realidade, para os interessados em imergir nesse 

espaço, promovendo uma certa sensação de pertencimento.  

 O turismo mudou: o que antes se resumia a fotografias bonitas para um álbum, já 

não funciona mais. É preciso mergulhar na história, sabores e hábitos cotidianos da 

população do local visitado em busca de “autenticidade”. E o turismo em favelas, na 

verdade, seus empresários, souberam muito bem como oferecer para esse novo turista o 

produto sob medida para as suas expectativas. É o que observamos em todos os tours, de 

todas as empresas que foram citadas. Algumas mais, outras menos, todas tentam 

proporcionar uma experiência “autêntica” ao turista, seja com uma visita a uma ONG, a 

uma oficina de pipas, um almoço com comida típica ou um pernoite em um hostel dentro 



 
 

74 
 

da favela. Todos querem suprir essa enorme vontade que o turista tem de se sentir no 

lugar do outro, ao menos uma vez, durante sua viagem.  

 Se repararmos, na pesquisa histórica apresentada no primeiro capítulo, é 

exatamente isso que buscavam Luiz Edmundo, João do Rio e Marinetti, como tantos 

outros. Eles queriam satisfazer sua curiosidade e experimentar o cotidiano da favela, suas 

dificuldades, além de conhecer seu povo. Hoje, paga-se pelo tour valores que variam de 

R$ 50,00 até R$ 120,00 (entre 15 e 37 dólares, ao câmbio de julho de 2016), preço que 

não espanta o enorme público nem satura o mercado, que vem crescendo com a abertura 

de novas empresas, nos últimos 10 anos, destinadas a vender o turismo nas favelas 

cariocas.  

 Mas nem tudo são histórias positivas, já que, hoje, há uma clara divisão entre 

moradores e empresários externos. Pudemos acompanhar, nas narrativas do capítulo 

anterior, o desenrolar desse processo. Ambos comercializam o mesmo produto, com o 

mesmo viés, dentro da máxima de ajudar a localidade, através de parte do valor 

arrecadado com os tours. Contudo, pouco se vê de mudanças efetivas que tenham sido 

resultado desses auxílios prestados por todos aqueles que vivem dessa atividade. Os 

projetos financiados são sempre pequenos e pontuais, ainda que haja uma vontade de 

fazer o bem em contrapartida pelo que recebem, é irrelevante se considerarmos o tamanho 

e número de habitantes das favelas cariocas.  

 Nessa clara divisão, os empresários moradores lutam fortemente para combater a 

exploração das empresas externas, em uma espécie de campanha de valorização do guia 

local, como forma de realização de um tour mais autêntico e responsável. Por outro lado, 

as grandes empresas investem pesado em divulgação e possuem parcerias com as grandes 

operadoras de turismo, o que lhes dá de vantagem um fluxo contínuo de turistas durante 

todos os meses do ano, volume este duplicado nos meses de alta temporada. Uma 

concorrência quase desleal com as pequenas iniciativas locais, como das empresas que 

vimos no morro Santa Marta.  

Mas há espaço para as duas vertentes nesse mercado de favela e turismo. O público 

que busca esses passeios é muito diverso, indo dos turistas tradicionais, que preferem um 

passeio que inclua transporte confortável que os busque e deixe de volta na porta do seu 

hotel, aos mais descolados, que estão dispostos a encontrar o guia em um local 

previamente combinado e seguir a pé pela favela.  Para tanto, há favelas de todos os tipos: 
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umas para serem conhecidas a pé, outras de veículo motorizado. A questão é que o 

produto final tem sua diversidade dentro do mesmo contexto.  

O turismo ajudou a construir uma nova favela, derrubar barreiras e incrementar as 

opções de lazer da cidade. Não foi só o turismo receptivo que se beneficiou do avanço 

dos tours na favela. O próprio carioca começou a consumir esse produto, através de festas 

e shows realizados nas quadras locais, além dos restaurantes e bares com vistas 

panorâmicas e eventos gastronômicos que foram surgindo e crescendo junto com a 

atividade turística. De um espaço evitado, passou a ser frequentado por jovens de classe 

média e da alta sociedade carioca e de outros estados do país. A moda da favela que o 

turismo inventou cresceu e se consolidou para todos, locais e turistas, brasileiros e 

estrangeiros.  

Quanto aos tours, o que pude observar é a semelhança de roteiros e discursos, 

entre todos eles. A Rocinha, por ser grande, mostra o contraste entre os barracos e as 

grandes lojas de rede, bancos e mercados. É um bairro sem planejamento, que mescla 

casas, prédios e moradias precárias. Já o Santa Marta é quase como um pequeno 

condomínio, um pouco desordenado, mas bem estreito e fácil de ser percorrido por 

completo em apenas um dia. A Vila Canoas fica na divisa com condomínios de alto 

padrão, parece com uma pequena vila e temos a impressão de que unem-se a favela da 

Rocinha em algum ponto.  

Em relação aos guias, a diferença entre os moradores locais e os guias de fora é 

sem dúvida a interação social. Os locais fazem questão de cumprimentar os moradores, 

vizinhos e amigos durante o passeio, falam dos lugares que frequentam e mostram sua 

casa ou de parentes. Os guias de fora seguem um roteiro mais engessado, como um script 

pré-definido, mas ainda assim, pela recorrente atividade desempenhada, também 

conhecem moradores locais e interagem algumas vezes, mostrando segurança e 

conhecimento do território.  

O discurso é sempre sobre problemas sociais, pouco se fala de história da 

formação da favela visitada com dados precisos, privilegiando a história de vida de alguns 

moradores ao invés do local. Por vezes parece faltar o que dizer, não sei se por tratar-se 

de descrições de lugares e serviços comuns, mas nenhum dos tours acrescenta muito no 

quesito histórico.  

Contudo, ainda nos falta compreender as muitas iniciativas que foram surgindo 

nesse segmento ao longo dos últimos anos. Por isso, é que devemos tratar também, das 
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outras histórias que não contamos no capítulo anterior, daquelas que por falta de tempo 

hábil e pelo recorte do tema, não foram retratadas com tantos detalhes, mas que são 

igualmente importantes na construção da trajetória das agências de turismo nas favelas 

cariocas.  

 

3.1. Expandindo territórios: Outras favelas e novas empresas. 

 Dentro da pesquisa de empresas atuantes para elaborar a cronologia do favela tour, 

encontramos uma infinidade de iniciativas, dentre projetos de turismo de base 

comunitária, microempreendedores e empresas locais, que vêm trabalhando, de forma 

exclusiva ou em paralelo o turismo nas favelas já consolidadas na zona sul e também em 

outras partes da cidade.  

 No Santa Marta, em Botafogo, o número de microempresas que atuam com 

turismo no local é extenso. Em dois dias de pesquisa, além das três retratadas no capítulo 

anterior, conheci ao menos mais quatro empreendedores locais. Cada um deles com uma 

empresa diferente, explorando ao mesmo tempo o mesmo território. Alguns formaram 

uma parceria, atuando em sistema de rodízio para a captação de clientes em um quiosque 

na entrada da favela. Outros, possuem uma demanda muito grande, que conquistaram 

através de parcerias e por isso trabalham de forma independente, como Thiago Firmino, 

misto de DJ profissional e guia local.  

Ele fundou a empresa Favela Santa Marta Turismo, que conta com guias bilíngues 

e já foi registrado por diversos canais, como jornais, revistas e televisão. Thiago possui 

uma agenda muito cheia e por incompatibilidade de horários não conseguimos conversar 

diretamente, mas ele já participou de eventos internacionais na Colômbia, onde ajudou a 

traçar as diretrizes para o desenvolvimento do turismo em favelas no país. Seus grupos 

de turistas são sempre grandes. No dia em que estava no Santa Marta, Thiago guiava, com 

2 auxiliares, mais de 40 pessoas.  

Após a inauguração do teleférico, em 7 de julho de 2011, pela então presidente do 

Brasil, Dilma Rousseff, o Complexo do Alemão começou a se estruturar para fazer desse 

modal de transporte um atrativo turístico para desenvolver a atividade na localidade. 

Apesar da implantação de uma unidade de polícia pacificadora nas favelas que formam o 

complexo, sua amplitude dificulta um controle efetivo. O complexo é uma junção de 

várias favelas que passam por muitos bairros da cidade como Bonsucesso, Del Castilho, 

Engenho da Rainha etc.  
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No início, presenciei grandes grupos de turistas estrangeiros desembarcando de 

ônibus executivos no Shopping Nova América, próximo ao Complexo. O centro 

comercial servia como ponto de apoio para os tours pela Favela, que foi amplamente 

divulgada pela mídia, de forma positiva, através da novela já citada, “Salve Jorge”, da TV 

Globo, cuja personagem principal residia no morro. Mesmo assim, a favela não obteve o 

mesmo sucesso que as demais da zona sul. Segundo reportagem publicada pela UOL 

notícias, por Hanrrikson de Andrade, em 05 de julho de 2015, sua distância dos principais 

atrativos turísticos da cidade, culminando com uma oferta precária de transportes públicos 

e também os episódios recorrentes de violência urbana fizeram do Alemão um caso de 

fracasso.  

Apesar disso, ainda é possível encontrarmos algumas empresas e iniciativas locais 

que continuam trabalhando o turismo nesse complexo de favelas. As empresas que ainda 

anunciam tours pelo Alemão são: a Rio 40 Graus turismo, que cobra R$ 140,00 por pessoa 

e oferece transporte até o local, guia credenciado e ingressos para o teleférico, inclusos 

nesse valor; e a Bambui Tour, que não informa em seu site como realiza o tour e nem 

valores, mas apresenta fotografias de grupos de turistas que já vivenciaram essa 

experiência. As empresas: Turismo no Alemão e Turismo de Experiência no Alemão, que 

não possuem site, apenas páginas no facebook, aparentam não receber mais turistas desde 

2015. As páginas destas empresas estão paradas e aparentam ser de iniciativas locais. 

Na favela da Providência, reconhecida como a primeira do Rio de Janeiro, as 

tentativas de consolidação do turismo são infindáveis, mas ainda não há uma 

movimentação tão substancial como na Rocinha e no Santa Marta. Segundo (FREIRE-

MEDEIROS & MENEZES, 2008), a patrimonialização do morro da Providência, que 

transformou este território em museu a céu aberto e patrimônio da cidade do Rio de 

Janeiro, surgiu junto com a ideia de valorizar a favela para inseri-la no circuito turístico. 

Para isso foram construídos mirantes, placas de sinalização foram instaladas e 

havia um projeto para a colocação de dois telescópios e um mapa físico de 360 graus que 

permitisse uma visão comparada do crescimento de cada ponto da cidade, que pode ser 

observada do alto do morro. O projeto teve início em 2007, na gestão do prefeito César 

Maia, que também construiu a cidade do samba, para abrigar os barracões das 

agremiações carnavalescas, em uma área próxima ao morro da Providência. (MENEZES, 

2008) 



 
 

78 
 

Para divulgar esse projeto a indústria do turismo a Riotur, órgão do governo 

responsável pelo turismo na cidade do Rio de Janeiro, convidou um empresário do ramo 

para conhecer o museu e sugerir a ele esse novo produto que combinaria uma vista ao 

morro da Providência com a cidade do samba. Nesse dia, as prefeituras, juntamente com 

a associação dos moradores, providenciaram uma limpeza e embelezamento do local. 

Contudo, apesar dos esforços para “vender” essa localidade como atrativo turístico, no 

meio da visitação aconteceu um tiroteio, um confronto entre traficantes e policiais na 

parte mais baixa do morro. Dessa forma, a dúvida sobre a segurança dos tours, mostrou 

como seria inviável estabelecer um produto que pudesse ser operado diariamente sem a 

necessidade de negociação prévia com “os poderes locais”.  (MENEZES, 2008) 

 Mesmo assim, a favela ainda conta hoje com esse museu a céu aberto, que elucida 

a história de sua formação, além de estar registrada como atrativo turístico no site de um 

dos maiores guias de viagem do mundo, o Lonely Planet. Ele informa os horários de 

funcionamento do seu teleférico, outro projeto recente, que surgiu com o intuito de dar 

mais mobilidade para os moradores e uma opção de atrativo para o turismo.  

O guia turístico explica que o passeio de teleférico tem acesso pela estação Central 

do Brasil e descreve também a linda vista do alto do morro, salientando que é importante 

visitar o lugar acompanhado de um morador local, que conheça bem a região. Atualmente, 

não temos empresas de turismo atuando na localidade, que ainda sofre com os episódios 

de violência constantes apesar de já possuir uma unidade de polícia pacificadora, os 

conflitos entre traficantes e policiais são constantemente noticiados nos jornais.  

No morro do Vidigal, próximo à Rocinha, entre os bairros do Leblon e São 

Conrado, também na zona sul da cidade, o turismo tem um viés mais ecológico e 

ambiental. A favela fica no início da trilha para o Morro Dois Irmãos, que é muito 

explorada pelas agências de turismo de aventura. A trilha leva ao alto do morro, de onde 

é possível contemplar toda a orla do Leblon e Ipanema, além da Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Contudo, no quesito favela tour, o Vidigal é mais conhecido pelos hostels e restaurantes. 

Lá está um dos bares mais badalados da cidade, O Bar da Laje, que cobra em média R$ 

40,00 por pessoa de couvert artístico, fora o que for consumir, para participar dos eventos 

que eles realizam no local, como roda de samba, feijoada etc.  

São poucas a iniciativas de tours que caminham pelo interior da favela 

apresentando pontos de interesse, como ocorrem nos outros lugares. A empresa Favela 

Experience, cujo proprietário é Adam Newman, americano que mora no morro do Vidigal 
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e oferece tours não só ali, como também no Santa Marta e na Rocinha. Sua empresa 

oferece serviços de aluguel de casas na favela, inserção em trabalhos voluntários e 

experiências gastronômicas. Eles não informam o valor do tour em seu site. Já a Crux 

Ecoaventura oferece tours pelo morro por R$ 240,00, incluindo uma visitação ao projeto 

social da empresa Centro de Montanha Vidigal. A empresa também não se restringe ao 

Vidigal e em seu portfólio oferece o Santa Marta como opção de tour.  

Segundo a reportagem publicada pelo jornal O Globo em 22 de abril de 2015, o 

morro da Babilônia possui mais de 20 albergues, que cobram uma diária média de R$ 

100,00. Na reportagem, há uma entrevista com Alexandre Gentille, que teria criado um 

ano antes uma empresa chamada Favela Living, que oferecia experiências no morro da 

Babilônia, como oficinas de confecção de pipas, jogos de bolinha de gude com as crianças 

da favela e almoço preparado por um morador do local. Contudo, não encontrei nenhuma 

informação concreta em sites e mídias sociais sobre a existência desta empresa. Por este 

motivo, acredito que ela não esteja mais em operação.  

O morro possui um ótimo projeto de sustentabilidade, já que fica localizado nos 

limites da Área de Proteção Ambiental da Babilônia. Essa localização atrai muitos turistas 

interessados em conhecer a dinâmica de uma favela “verde”, preocupada com o meio 

ambiente. Os passeios turísticos são gerenciados pela união dos moradores através da 

CoopBabilônia, que treinou guias da favela para atuarem nos tours. Além das trilhas pela 

unidade de conservação, a favela foi uma área militar e possui resquícios de edificações 

construídas durante a 2º Guerra Mundial, o que faz dos tours, além de ecológicos, também 

histórico-culturais.  

Sendo assim, a Babilônia, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro do 

Leme, não oferece um passeio focado em conhecer a favela, mas sim voltado ao turismo 

ecológico, muito parecido com o perfil adotado pelo Vidigal. Por ser gerido por uma 

iniciativa local, não recebe empresas de fora e também não tem uma divulgação tão 

efetiva, que lhe proporcione o mesmo fluxo turístico das favelas consolidadas, como 

Rocinha e Santa Marta.  

Apesar do grande sucesso do filme “Cidade de Deus”, de Paulo Lins, lançado em 

2002, contando a história do surgimento dessa favela, na zona oeste da cidade do Rio de 

Janeiro, o turismo não se desenvolveu no local. Houve algumas tentativas de empresas 

grandes e já consolidadas, contudo sem sucesso, nenhum projeto foi à frente. A favela 

emprestou sua imagem para ajudar na promoção dos outros tours em favelas pela cidade, 
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os turistas que viram o filme, buscaram na Rocinha a favela retratada pelo cinema. Com 

isso, não há turismo, nem empresas interessadas em desenvolver uma das mais famosas 

favelas da cidade do Rio de Janeiro.  

A cidade do Rio de Janeiro, por sua formação geológica, é cercada de morros, o 

que faz dela um grande vale rodeado de favelas. Quase todos os bairros da cidade 

possuem algum tipo de ocupação irregular, o que permitiria uma diversidade de roteiros 

em favela em todos os cantos do Rio. Contudo, o turismo na cidade restringe-se à zona 

sul da cidade, composta pelos bairros mais nobres, todos eles próximos ou banhados pelo 

mar. Nos últimos 40 anos, a cidade se estabeleceu como destino de “sol e praia”, onde as 

belezas naturais foram privilegiadas em detrimento da sua história.  

O segmento cultural ainda vem crescendo e se solidificando, com manifestações 

artísticas ligadas à música e à dança, através do samba. O morro, a favela em si, se 

relaciona com esse estilo musical famoso mundialmente, em especial pelas apresentações 

no período do carnaval. Isso só fortalece a ideia de autenticidade da favela, como exemplo 

da cultura carioca e do povo brasileiro. Nessa premissa é que o turismo em favelas vem 

expandindo-se numa busca incessante de se reinventar para sobreviver à ampla 

concorrência atual. 

Como vimos, há muitas empresas que atuam fortemente nas favelas, dedicando-

se a promover experiências aos turistas. Uma atividade que começou timidamente e foi 

duramente hostilizada, hoje tornou-se independente e conta com a iniciativa local, não só 

como atores, do cenário favela, mas também como protagonistas da sua história, como 

empresários. É uma atividade sem previsão de término e com mais adeptos a cada dia que 

passa. O favela tour de Marcelo e Bela, virou um fenômeno dentro do turismo nacional.  

Ninguém jamais poderia imaginar que as despretensiosas visitações ao morro da 

favela de 1920, dariam origem ao turismo de massa que hoje, em 2016, leva milhares de 

turistas às favelas cariocas. Mas há quem acredite que tudo isso pode acabar se o programa 

de pacificação das favelas fracassar. Ainda assim, é importante ressaltar que o turismo 

surgiu bem antes da implantação desse projeto, que admitimos ter colaborado para a 

consolidação da favela como produto, porém, os conflitos internos e a violência urbana 

ainda têm uma forte influência na demanda turística.  

Decerto não sabemos como a atividade vai se desenrolar nos próximos anos, em 

especial após o grande evento dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Sem dúvida, o segmento 

ainda se encontra em uma linha crescente, com muitos investimentos e novos negócios e 
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mesmo que o caos urbano se estabeleça nos próximos meses e/ou anos, o interesse dos 

turistas em uma experiência autêntica vai continuar existindo e, quem sabe, o público que 

busca as favelas não seja redirecionado ao subúrbio da cidade.  
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