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Neste artigo analisamos a experiência turística de visitantes estrangeiros2 na fa
vela Santa Marta, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Buscamos identificar 
o perfil do turista, os agentes envolvidos na realização dos [Dues, as impressões a 
respeito da visitação e o modo como os turistas avaliaram não apenas os equipa
mentos turísticos presentes na localidade, mas tambéln a própria experiência no 
reality touro 

O artigo dialoga com reflexões apresentadas em oportunidades prévias por 
dois dos autores (Freire-Medeiros, 2007; 2009; Menezes, 2009) e com outras 
pesquisas que vêm sendo realizadas sobre o tema da conversão das favelas cariocas 
em destino turístico. A despeito de possíveis divergências Eeóricas e de recortes 
empíricos particulares, os diversos pesquisadores partimos da constatação comum 
de que a favela carioca [Ornou-se pane constitutiva da imagem estereotípica do 
"pacote Brasil". 

Se a hegemonia da Rocinha como favela turística era inconteste até bem pou
co tempo (Freire-Medeiros, 2009), hoje o Santa Marta aparece como um forte 
concorrente ao título. Enquanto a primeira se consolidou no mercado turístico a 
despei[O da resistência dos vários governos, o Santa Mana como atração surge jus-

I Este artigo utiliza dados de uma pesquisa mais ampla desenvolvida no âmbito da FGV sob a 
coordenação de Luís Gustavo Barbosa e Bianca Freire Medeiros. A coleta de dados. supervisionada 
por Márcio Grijó. ocorreu entre 23 de março e 14 de maio de 2011. perfodo no qual contamos 
com a colaboração dos pesquisadores Martin Ossowicki e Bruno Mibieli, que supervisionaram 
a autoaplicação de questionários pelos turistas � em inglês. francês ou espanhol -. de domingo a 
domingo, até a conclusão da amostra de 400 entrevistas. Os autores agradecem a colaboração de 
Laura Monteiro e André Coelho em todas as fases da pesquisa. 

2 Tal recorte de pesquisa se justifica porque, embora seja perceptível o incipiente crescimento da 
presença de brasileiros, a imensa maioria do público que visita a comunidade é composta de turistas 
estrangeiros, que têm acesso à favela através de agências que trabalham quase exclusivamente com 
esse perfil de clientela. 
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tamente como produto de uma política pública dos governos em seus três níveis 
no âmbito do programa "Rio Top Tour, o Rio de Janeiro sob um novo ponto de 
vista". A inauguração do programa, em agosto de 2010, contou com a presença do 
presidente Lula, do governador Sérgio Cabral e do prefeito Eduardo Paes. Oficial
mente, a intenção é criar roteiros turísticos nas favelas com UPP e estimular que 
os turistas façam passeios com os próprios moradores, que estão participando de 
cursos para se tornarem guias locais'. Em que medida ral projero foi bem-sucedido 
é matéria de forte controvérsia entre moradores, comerciantes e guias locais. 

A Favela Santa Marta, localizada em uma encosta extremamente íngreme do 
bairro de Borafogo, começou a se formar no final dos anos 1930. Por décadas, os 
moradores da localidade riveram que enfremar uma série de dificuldades para re
sistir às ameaças de remoção e conquistar serviços básicos e infraestrutura mínima 
para seus locais de moradia. No entanto, ao longo dos mais de setenta anos de 
existência, muitas transformações ocorreram na paisagem e na estrutura socioe
conômica da favela. Sua composição demográfica se tornou mais heterogênea - à 
migração original dos municípios do próprio Estado do Rio e de Minas Gerais, 
nos anos 1930 e 1940, se seguiram novos fluxos das regiões Norte e Nordeste do 
país. Os antigos barracos precários de tábua e zinco foram paulatinamente sendo 
substituídos por alvenaria, com dois ou mais andares, e os caminhos de pedra 
deram lugar às escadarias. (Grupo Eco" 2011). 

A partir, sobretudo, dos anos 1980, o Santa Marta ganhou destaque na mídia 
devido aos constantes conflitos envolvendo diferentes facções de traficantes arma
dos - que disputavam o domínio do território e o monopólio da venda de drogas 
- e a polícia carioca - que vez ou outra fazia incursões militarizadas no morro. 
Todavia, a partir de 19 de dezembro de 2008, o Santa Marta passa a ganhar ou
tra visibilidade nos meios de comunicação nacionais e internacionais, agora não 
mais em virtude dos conflitos armados, mas sim como exemplo paradigmático da 
retomada do monopólio da força pelo Estado através de um "novo" modelo de 
policiamento de perfil comunitário, representado pela implementação da primei
ra Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). 

Por ter sido a primeira experiência da Secretaria de Segurança dentro desse 
novo perfil de polícia comunitária, o morro se tornou referência para as favelas 
que vieram a ser posteriormente "pacificadas". Atualmente, quase todas as perso
nalidades e artistas internacionais que visitam a cidade do Rio de Janeiro - como 
a cantora Madonna - acabam visitando o Santa Marta e andando no bondinho 
da favela. O plano inclinado foi construído há dois anos para facilirar o desloca
mento dos moradores pela favela, e agora vem sendo compartilhado pelos turistas 
que visitam o morro cotidianamente. 

3 O governo estadual teria ainda aberto lima linha de crédito para reforma de quiosques, formação 
de cooperativas de arresãos e Oluras atividades locais, visando estimular o empreendedorismo local. 

4 Fonte: htcp:II\VWW.grupoeco.org.br/htmI. Acessado em 05/01/2011. 
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. 
Entre �s atrativos turísticos que existem no morro, destacam-se a belíssima 

vista e o mlran.t� com a estátua de Michael Jackson, feita em homenagem ao astro 
do pop, ,

�ue VISitou a favela em 1996 para gravar parte do clipe " They don't care 
about us .

. 
Na ép�ca, a gravação foi considerada uma afronta ao governo _ para 

gravar o clipe, MIChael Jackson e Spike Lee teriam pedido autorização ao trafican
te Marc1l1ho VP -, porém, nos últimos anos o fato foi ressignificado e é utilizado 
pelo poder público como modo de atrair turistas à favela. 

2. O PERFIL DO TURISTA ESTRANGEIRO EM NÚMEROS 

. Quas� metade da amos�ra é formada por turistas europeus, seguidos por via)aIltes resldent�s nas Amétlcas. ?utra peculiaridade é o predomínio de anglófo
nos en�re os palses com maIOr numero de representantes na amostra, com 130/0 de australIanos, � 20/0 

.
de ingleses e 10,40/0 de norte-americanos, seguidos, em quarto lugar, por tUrIstas Israelenses, com 7,1 %. 

GRÁFICO 1 - TUIUSTAS ESTRANGEIROS SEGUNDO A REGIÃO DE RESlDtNCIA (EM %) 
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A idade média dos entrevistados é de cerca de 40 anos, um perfil relativamen
te maduro, embora a metade dos visitantes esteja na faixa mais jovem _ de até 
32 anos. Sob o ponto de vista ocupacional, ao olharmos para as extremidades, 
observa-se que 19% dos visitantes são estudantes e outros 11 % da amostra são 
representados por aposentados e pensionistas. 

. 
Algumas evidências da especificidade do perfil desse tipo de turista podem ser 

Ilustradas pelo elevado grau de instrução, visto que 61,4% possuem nível superior 
completo e outros 11,40/0 são pós-graduados; e, adicionalmente, pela renda fami-



GRINGOS NO SANTA MARTA: OUEM SÃO, O QUE PENSAM E COMO AVAliAM A EXPERI�NCIA TURíSTICA NA FAVELA 

liar, viSto que 28,4% estavam na faixa entre cinco e 10 mil reais mensais e OUtros 
28% acima desse patamar. 

Cerca de 86% dos turistas estavam visitando o Rio de Janeiro pela primeira 
vez, a imensa maioria à lazer) acompanhados de seus respectivos cônjuges ou na
morados (29%), com amigos ou em grupos de excursão (cerca de 22% cada) e, 
geralmente, hospedando-se nos tradicionais bairros da Zona Sul, com predomi
nância especial de Copacabana, seguido em muito menor medida por Botafogo, 
Leblon e Ipanema. 

Um indicativo indireto de que a visitação turística em favela vem se conso
lidando como uma importan te marca da imagem da cidade, ainda mais consi
derando a concorrência de outras atrações mais tradicionais como o Cristo Re
dentor, o Pão de Açúcar e as praias) é que mesmo um período muito CUrto de 
permanência na cidade (até três dias) não foi fator impeditivo para a escolha de 
visitação à favela por 27,5% dos turistas. 

A CONSTRUÇÃO DA FAVELA COMO DESTINO TURíSTICO 

Chama a atenção que, embora para a maioria esmagadora dos Visitantes, 
95,50/0, o tour pelo Santa Marra represente uma experiência nova, mais da meta
de afirmou ter conhecimento de pessoas que já visitaram favelas anteriormente. 
Assim como já havia sido constatado no caso da construção da Rocinha como 
destino turístico (Freire-Medeiros, 2009), aqui também o "boca a boca" parece 
cumprir um papel fundamental. Há uma disposição evidente, por parte dos tu
ristas, de buscar respaldo para sua decisão na experiência prévia de seu círculo de 
contato mais Íntimo, Nesse sentido, não surpreende que as principais referências 
tenham sido a de parentes e amigos, como se observa no gráfico a seguir. 

GRÁFICO 2 - CONTATO COM PESSOAS QUE JÁ VISITARAM ALGUMA FAVELA (EM %) 
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Quando questi01�ados a respeito da existência de favelas ou áreas pobres e 
segregadas em sua Cidade ou país de origem, a maior pane dos entrevistados 
58,2%, "reconheceu" a existência desses tipos de localidades, mas apenas 28,3o/

� 

afirmaram já tê-las visitadoS, Reafirma-se, portanto, a importância daquilo que 
Urry (1992) chama de "exotização do lugar", processo que se constrói tanto pelos 
distanCiamentos geográficos, quanto culturais. Dito de outro modo: as distâncias 
que separam o estrangeiro da favela carioca, assim como as referências midiáticas 
q

, ue te
,�
ldem � es�e[acularizar esses territórios, garantem que esta possa ser "exoticlzada e resslgllIficada como atração turística, 

GRÁFICO 3 - RECONHECIMENTO DA EXIST�NCIA DE ÁREAS SEGREGADAS 
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_
te

,
�tamos explorar: de forma incipiente, a hipótese de que o 

grau de exotlzaçao das favelas carIocas vana conforme a origem dos turistas, 
Observe-se que as barras azuis representam o reconhecimento da existência de 
áreas pobres e segregadas em seus países ou cidades, e a área vermelha a porcenta
gem daque�es que os visitaram, A ide ia é que quanto menor a congruência entre 
o reconheCImento e a efetiva visitação dessas áreas, em seus países de residência, 
maior o grau de "exotização" da favela carioca. Nesse sentido, a exotização do 
Santa Marta, em tese, seria mais pronunciada entre os turistas do continente 
americano, mas menos relevante para os turistas da Europa Ocidental. 
� . Dito de outra forma, esses turistas - que visitaram efetivamente alguma área segregada em sua 
CIdade ou país de origem - perfazem 15,8% do total da amostra. 
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MEIOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE O TURISMO EM FAVELA 

Na seção anterior, tentávamos inventariar alguns dos possíveis condicionantes 
da escolha da favela como destino de lazer e de turismo. Verificamos a impor
tância da comunicação "boca a boca" como um primeiro atalho informacional a 
ilustrar a possibilidade de adentrar tais territórios, marcados eminentemente por 
signos estigmatizantes. 

GRÁFICO 4 - PRINCIPAIS MEIOS DE ACESSO A INFORMAÇOES 

SOBRE TURISMO EM FAVELAS 
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Mas é possível perceber, igualmente, que a decisão de visitar a favela deve-se 
em larga medida à intermediação de empresas ou instituições que têm interesse 
comercial na experiência, agências de viagem e hotéis representando 44,3% do 
total. Meios mais descentralizados de divulgação, impressos ou eletrônicos, não 
possuem um peso tão significativo. Ainda assim, os diferentes meios de informa
ção ou propaganda exercem pesos distintos conforme o local de residência do 
turista. Para os viajantes provenientes da Europa Oriental e do Oriente Médio, 
as agências de viagem foram o principal canal de intermediação da visita à favela. 

Partindo da pressuposição de que o tipo de informação adquirida ou recebida 
sobre favelas, ou sobre a experiência turísticas nelas, é de fundamental importância 
para a tomada de decisão sobre a realização do passeio, podemos ainda inventariar 
a plausibilidade de uma segunda hipótese - de que esta informação é cotejada com 
as referências acerca do binômio segurança/violência na cidade do Rio de Janeiro. 

Dito de uma forma mais concreta, um segundo filtro usado pelos turistas diria 
respeito as suas percepções sobre o grau de risco oferecido pela cidade, e em casos 
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específicos - dado que para alguns turistas a "violência" é componente necessário 
e desejado no pacote (Freire-Medeiros, 2009) -, a informação de que essas áreas 
não estão sob o controle do tráfico. Há, portanto, a suposição, também válida, 
de que para certo número de turistas a presença do tráfico não é um fator inibi
dor, sendo, ao contrário, um componente atrativo que confere especificidade à 
experiência. Os dados quantitativos apresentados a seguir nos permitem explorar 
e qualificar melhor essas hipóteses. 

SEGURANÇA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Embora a criminalidade violenta na cidade do Rio de Janeiro seja aborda
da com frequência nos mais variados meios de comunicação, de forma geral os 
turistas estrangeiros têm declarado uma visao mais positiva do que negariva em 
relação à segurança da cidade. Aqui, cabe uma inferência: dada uma antecipação 
emoldurada pela violência espetacularizada dos canais midiáticos, a experiência 
da cidade empírica acaba por se revelar menos dramática. Já não surpreende que 
42,80/0 dos entrevistados considerem, em graus variados, a cidade como segura. 
Os 27,80/0 que manifestaram uma avaliaçao negativa ainda assim optaram por 
visitar a favela. Portanto, para esses últimos, a sensação de insegurança em relação 
à cidade nao foi encarada como fator impeditivo à visitaçao turística da favela. 

GRÁFICO 5 - PERCEPÇÃO DO GRAU DE SEGURANÇA DA CIDADE 

DO RIo DE JANEIRO (% DE RESPOSTAS vALIDAS) 
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A distribuição percentual apresentada no gráfico 4 permanece robusta inde
pendentemente do fato de o turista estar visitando a cidade pela primeira vez ou 
não. Outras variáveis como tempo de permanência na cidade e sexo também não 
parecem afetar a percepção sobre segurança. Por sua vez, fato de certa forma COI1-

traintuitivo, cerca de 500/0 dos turistas provenientes da América do Norte, Europa 
Ocidental e Oceania expressaram que se sentem seguros na cidade, contra cerca 
de 25% daqueles provenientes de países da América Latina, da Europa Oriental e 
Oriente Médio, justamente as áreas com maiores indicadores de violência. 

Quando perguntados, ainda como forma de aferir a percepção e a importância 
do quesito segurança na decisão de visitação à favela, 57,2% dos turistas decla
raram desconhecer a existência de um policiamento diferenciado na favela Santa 
M,arta. Dos que conheciam, 18,1 % apontaram essa informação como irrelevante 
e apenas 24,70/0 dos turistas consideraram que o policiamento diferenciado teria 
influenciado, de alguma forma, na escolha da favela como destino turístico (ver 
última barra do gráfico a seguir). 

Esses são dados de suma importância. O projeto das Unidades de Polícia Pa
cificadora (UPPs) vem sendo apresentado pelo Governo do Estado como a prin
cipal "arma" para combater o "problema da violência" na cidade que sediará a 
próxima Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016. Se a imprensa e 
o Governo do Estado, via de regra, tratam a instalação das UPPs como um mo
mento fundacional e primordial do desenvolvitnento da atividade turística nas 
favelas do Rio de Janeiro, a pesquisa indica que a preocupação com a segurança 
não é central para a maior parte dos turistas que visita o local. 

GRÁFICO 6 - CONHECIMENTOIINFWtNCIA DO POLICIAMENTO 
DIFERENCIADO SOBRE A DECISÃO DE VISITAR A FAVELA, SEGUNDO A 

PERCEPÇÃO DO NfvEL DE SEGURANÇA DA CIDADE' 
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6 A legenda na parte esquerda do gráfico indica o nível de percepção sobre a segurança na cidade e 
a legenda na parte direita indica se o respondcnte conhece ou não o policiamento diferenciado e, 
adicionalmente, se tal fato influenciou muito ou pouco na decisão de visitar a favela. 
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Somente uma ínfima minotia dos turistas, os 4,50/0 que consideraram a cidade 
«muito insegura", apresentou maior propensão a se informar sobre a nova forma 
de policiamento e a considerá-Ia como relevante na opção pela visita à favela. 

A INTERMEDIAÇÃO DOS GUIAS PROFISSIONAIS 

Um terceiro filtro, com previsíveis impactos nas percepções e, consequente
mente, nas respostas dos turistas, diz respeito a quem conduziu o tour e à forma 
como foi realizada a visita. O tipo de discurso produzido, na fase de convenci
mento e durante a condução do passeio, pode ser apreendido apenas indireta
mente, por meio de pistas obtidas com a análise dos dados. Não é factível des
cobrir, portanto, quais as percepções do turista são anteriores a esse processo que 
chamamos de intermediação. Cabe, então, como primeiro passo, a identificação 
de quem conduziu a visitação. 

Embora seja óbvio o quase monopólio das agências de turismo nesse mercado, 
pois foram responsáveis por quase 60% do acesso guiado à favela Santa Marta, 
não deixa de ser notável que o contato com terceiros - membros da comunidade, 
guias de ONG ou do Top To", - tenha viabilizado a ida de outros 25% e que, 
adicionalmente, outros 11 % tenham circulado na favela por conta própria. 

Há atualmente pelo menos três tipos de guias atuando na favela: os guias exter
nos contratados por agências privadas, guias externos independentes e moradores 
que atuam como guias locais. Além disso, há ainda estagiários do curso de turismo 
do Colégio Estadual Prado Júnior, que recebem uma bolsa do governo no âmbito 
do Projeto Rio Top Tour. Os estagiários não guiam turistas pela favela, mas atuam 
como monitores locais em uma tenda localizada à entrada da favela, fornecendo 
informações para os visitantes que chegam ao morro por conta própria. 

Existe uma tensão entre esses diferentes atores, pois os guias locais não con
sideram justo que "pessoas de fora" ganhem dinheiro "eXplorando a favela" com 
o discurso de que o turismo promove o desenvolvimento local. Os moradores 
que trabalham com turismo no morro julgam que eles têm mais competência 
e legitimidade para guiar os turistas, pois conhecem a história e a cultural local. 
Os donos de agências argumentam que não é possível contratar moradores do 
Santa Marta como guias, pois faltaria qualificação adequada e, especialmente, o 
domínio de línguas estrangeiras. Adicionalmente, afirmam que contratam alguns 
moradores para auxiliar os guias externos quando é agendado um elevado número 
de turistas em um n1esmo tour. Essa contratação, no entanto, não é vista de forma 
positiva pelos guias locais, já que eles recebem muito pouco e têm que trabalhar 
como simples "ajudantes de guias". 

Para tentarem escapar dessa "dependência" e quebrar o monopólio das agên
cias, vários jovens da favela - depois de já terem feito um curso de monitor de 
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turismo local oferecido pelo Governo do Estado - estão estudando diversos idio
mas e se qualificando para obter o registro oficial da Embratur. Além disso, um 
grupo de guias locais está tentando organizar uma cooperativa que pode vir a 
atuar como uma agência de turismo local . 

GRÁFICO 7 - PRINCIPAlS FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DOS TURISTAS NA FAVELA 
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PERCEPÇÕES E JUSTIFICAÇÕES ACERCA DA 
ATIVIDADE TURíSTICA EM FAVELAS 

Guade ONG Outro 

Parte expressiva dos periódicos de maior circulação internacional já publicou 
artigos que expõem ou incitam debates em torno da pertinência ética de se fazer 
das favelas pontos de atraçao turística. Nesta seção do questionário, buscávamos 
justamente confrontar os turistas com as percepções polêmicas usualmente asso
ciadas ao turismo em áreas de pobreza. No questionário ofertamos aos turistas um 
conjunto de afirmações, com opções de escala de intensidade, para que expres
sassem seu grau de concordância ou discordância com cada uma delas, tal como 
listado no gráfico 7. 

A contrapelo das acusações de voyeurismo e exploração da desgraça alheia que 
recaem sobre os que consomem e vendem os tours em favela, os turistas estrangei
ros "concordaram muito" que a visitação têm como principal motivação conhecer 
diferentes estilos de vida. Há também a aposta na capacidade do turismo em tra
zer desenvolvimento econômico e benefícios sociais ao local (somando as opções 
concorda muito e pouco), embora, como veremos à frente, o valor gasto pelos 
turistas na favela tenha sido irrisório, o que poderia ser indicativo de que a resposta 
funcionou muito mais como um mecanismo de "autojustincação" da visitação, 
dada a questão ética, do que a expressão de uma crença objetiva. 
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No mesmo sentid�, �ma das. afirmações que obteve maior rejeição foi justa

n:ente a de que as agencIas estanam lucrando com a miséria da população . Adi
CIOnalmente, outra assertiva de caráter negativo, a de que a visita teria um efeito 
del�tério sobre � image� .

dos moradores, também foi bastante rejeitada pelos 
tunstas estrangeIros em VISita ao Santa Marta. 

GRÁFICO 8 - PERCEPÇOES SOBRE O TURISMO EM FAVELAS 
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Fonte: Elaboração própria 

1. A visita traz benefícios sociais à favela. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Alguns turistas se comportam como se estivessem em um zoológico de 
pobre. 
A visita traz desenvolvimento econômico. 
A visita denigre os moradores. 

As pessoas têm como motivação principal conhecer estilos de vida. 
Operadoras de turismo lucram com a miséria da população. 
As fotografias são tiradas sem qualquer preocupação com a privacidade 
dos residentes. 

Por fim, as duas afirmativas em que ocorreu a maior divisão de opll1lOes 
re�er�am-se à avaliação do comportamento dos "outros turistas" durante o pas� 
�elO

. 
� favela. Nesse ponto, ao que parece, os turistas apresentam boa justificativa 

mdlvldual para legitimar a visitação à favela, dados os efeitos positivos sobre a 
comullldade e � crel�ç� de que a atividade não denigre a imagem dos moradores. 
Em contrapartida, dlflgem o exercício crítico aos "outros visitantes", que agiriam 
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como se estivessem em um "zoológico" e pelo fato de desconsiderarem a privaci_ 
dade dos moradores quando do registro fotográfico" 

Por um lado, sabemos que os turistas observam na prática o comportamento 
dos pares durante a visita, mas, por outro, não temos informações para avaliar que 
mensagens são transmitidas pelas agências sobre os "ganhos sociais" do turismo. 
Mas como ter algum grau de certeza de que essas nossas inferências são minima
mente coerentes, de que em alguns casos as respostas expressam consistência em 
relação a crenças e percepções e não apenas autojustificações? 

Pois bem, dados de uma amostra complementar, de uma pesquisa realizada 
no âmbito deste mesmo projeto, com 450 turistas estrangeiros no aeroporto do 
Galeão, nos possibilitam melhorar a visibilidade do quadro" Ocorre que as inter
pretações positivas sobre desenvolvimento econômico e social, além do desejo ex
presso por conhecer outros modos de vida, também são compartilhadas por este 
turista, que não visitou nenhunla favela durante a sua estadia na cidade - o que 
nos permite descartar com certa segurança a hipótese de auto justificação, ao menos 
em relação a esse conjunto de afirmações? Por outro lado, vale observar que mais 
de 2/3 dos turistas que não visitaram favelas tendem a ser muito mais críticos 
do que os visitantes do Santa Marta no outro conjunto de questões. Expressam 
concordância sobre o caráter explorador das agências de turismo e com relação ao 
comportamento dos turistas - por meio da associação com um safári. 

EXPECTATIVAS VERSUS REALIDADE: CONFIRMAÇÃO 

DE ESTEREÓTIPOS OU READEQUAÇÃO COGNITIVA? 

Como outra forma de apreendermos as percepções dos turistas sobre a favela, 
apresentamos aos respondentes uma lista equilibrada com palavras negativas e 
positivas, selecionadas a partir da literatura acadêmica sobre o rema (Rolfes 2009; 
Rolfes et aI., 2007), e solicitamos que escolhessem quatro opções que melhor re
presentassem suas expectativas sobre a favela e, adicionalmente, em um momento 
seguinte, outras quatro opções que definissem o que é a favela Santa Marta'" 

7 Verificamos que aqueles oriundos da América Latina tendem a expressar maior vontade de 
conhecer ourros estilos de vida e, ao mesmo tempo. são os mais crentes acerca dos benefícios sociais 
e econômicos desse tipo de atividade, se comparados aos Europeus da amiga porção ocidental e aos 
residentes na América do Norte. 

S Para evitar inAuenciar o resultado, vários carrões foram apresentados aos entrevistados, com 
diferentes ordenamentos das palavras com base em sorteio aleatório. Na pergunta solicitamos aos 
turistas que numerassem no cartão quatro opções sobre o que "esperavam encontrar na Favela". Na 
verdade, havíamos pedido que marcassem quatro opções, por ordem de importância, mas como o 
questionário era autoaplicado, cerca de 1/3 da amostra marcou apenas um "X" sem hierarquizar a 
importância relativa entre eles. Para evitar viés na análise, decidimos considerar todas as respostas 
com o mesmo peso. 
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o objetivo p�r �rás dos doi� diferentes enunciados consiste em comparar, embora de forma nao Ideal, o conjunto de representações preconcebidas (ou pré-ad-qUlfldas) pelo tunsta sobre o cotidiano e a vida na f:avela com a ult" al" -. .  ''' ' ,  . , enor av laça0 mtermedtada pela experlencla tunstlca propriamente dl"ta 
tal co 

" "d d . ' mo lesuml o no qua ro a seguIr. 

T AnELA 1 - AsPECTOS CONCEITUAIS ACERCA DA PERCEPÇÃO SOBRE A FAVELA 

EXPECTATIVA DEFINIÇÃO 

Antes de visitar a favela Avaliação posterior 

Mediada por preconcepções e informações Avaliação Com base na experiência real da 
adquiridas pela mídia, por panfletos de visitação,yossivel

.
n�el1[e imcrmediada pelo guia 

propaganda da atração, por operadoras de e pelo tipo de VISitaçãO e pela interação com 
tlIrismo, etc. moradores. 

-Fonte: Elaboraçao própria 

No
. 
gráfico 8, �omparamos a posição relativa dos itens mais mencionados pelos tunstas nos dOIS momentos. Embora a pobreza tenha sido a palavra mais evocada, permanecendo na primeira posição em ambas as formulações da pergunta, deve-se destacar que �� quadro ge.ral a experiência turística teve um impacto esmaga�oramente pOSltlVO �obre

. as l�pressões dos visitantes a respeito da favela. Isso pOlque, quando os tUrIstas Idenun.cam os atributos que definem "o qu ' S M "( " e e o  anta _ arta em oposlçao � favela genérica que ele (raz com� representação), as mençoes aos aspectos nega
.
uvos tendem a diminuir. Os atributos positivos, por sua vez, passam a ser menCIOnados com maior frequência. 
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GRÁFICO 9 - COMPARAÇÃO ENTRE EXPECTATIVA E AVALIAÇÃO 
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Fonte: Elaboração própria 

As impressões associadas a atributos negativos, como "
.
desordem" e

. 
"sujeira", 

caem da segunda e terceira posições para a nona e sétima, respectIvamente. 
((Desenvolvimento", em segundo lugar, e "solidariedade" e "alegria", em segui
da, passam a ser as categorias positivas mais relevantes na definição da vida no 
Santa Marra9. 

Esta forma de representar os dados se, por um lado, ajuda a selecionar e a 
resumir os mais importantes, de outro, oculta a magnitude das mu�anças: Então, 
no gráfico 9, organizamos as palavras em ordem de�rescente, a �ar:lr da dlf�rença 
do número absoluto de menções entre a expectatIva e a avallaçao postenor. A 
unidade de análise é o número de mençõeslO de cada categoria. Assim, a categoria 
I<tranquilidade" foi a que apresentou a maior magnitude de mudanç�, seguida 
das palavras desordem, desenvolvimento, pobreza e violência. Essas senam as re
presentações que teriam sofrido maior mudança cognitiva causada pelo contraste 
entre as preconcepções e a experiência real de visitação. 

9 "Tranquilidade", embora tenha sido objeto de pouca expectativa inicial dos visitantes, assumiu a 
quinta posição na definição da favela. 
10 Como o questionário foi auroaplicado, na verdade, quando usamos a palavra "menção" estamos 
nos referindo às palavras assinaladas no questionário. 
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GRÁFICO 10 - COMPARAÇÃO ENTRE EXPECTATIVA E AVALIAÇÃO SOBRE A FAVELA 
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Fonte: Elaboração própria 

I 

50 100 150 200 250 300 350 

• 
Essa comparação nos permite verificar que a percepção anterior sobre desor-

dem, pobreza e violência, COIUO elementos constituintes da favela, diminui quan
do, no segundo momento, pedimos para o entrevistado definir a favela Santa 
Marra. A diferença de menções nos dois momentos, portanto, nos dá indicações 
sobre o sentido da mudança (se positivo ou negativo) e sobre sua magnitude. 

Assim como no caso dos township tours da Africa do Sul (Rolfes, 2009), "po
brezà' é o item mais cirado, tanto no que se refere às expectativas quanto nas 
definições a respeito da situação que o turista de fato presenciou. Contudo, nota
-se que ocorre uma redução bastante clara de uma percepção da favela como um 
espaço exclusivamente de pobreza e de fatores que remetem a essa condição. O 
mesmo pode-se dizer em relação ao "desespero", ao "tráfico de drogas", à "opres
são" e à suposta existência de "pedintes". Dos itens considerados de feição mais 
negativa, somente a ((sujeira" e as "moradias precárias" não apresentaram grande 
variação, compondo de maneira coerente a imagem da favela que os turistas tra
zem consigo e a que levam depois do passeio. Nota-se também que os aspectos 
que envolvem uma dimensão mais cultural da favela, exemplo do ((samba" e da 
"capoeira", foram muito menos citados na definição sobre o que foi visto do que 
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nas expectativas, mostrando que nesse ponto não foram contempladas as anteci
pações feitas pelo visitante. 

De maneira geral, podemos dizer que o turista que visita o Santa Marta volta a 
seu país de origem levando uma imagem mais complexa e positiva da favela, fato 
que vai ao encontro da visão dos moradores, expressa em entrevistas em profun
didade, de que a presença na favela ajuda a minorar e a reverter o estigma oriundo 
da cobertura midiática. 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA TURlsTICA DO SANTA MARTA 

"Pobreza" é a categoria que mais mobilizou tanto as expectativas quanto a 
definição da favela Santa Marta, ao mesmo tempo em que, a partir da experiên
cia vivida, houve um descolamento e a efetivação de uma construção imagética 
mais positiva da favela. Essa combinação difusa de fatores pode ajudar a explicar 
que 39,3% dos respondentes tenham considerado que a experiência superou as 
expectativas e outros 39,80/0 tenham respondido que as atendeu em parte. Apenas 
5,20/0 dos turistas demonstraram algum grau de descontentamento com a expe
riência turística. 

GRÁFICO 11 - MENÇOES DOS TURISTAS ESTRANGEIROS SOBRE OS DOIS 
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Fonte: Elaboração própria 
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Ao estimularmos a seleção de dois pontos altos da visitação, os itens que mais 
chamaram atenção dos turistas foram relativos aos aspectos físicos da favela, a 
arquitetura do local e a vista da cidade, seguido em terceiro lugar. pelo conhe
cimento sobre projetos sociais. Um pouco mais de um quarto dos respondentes 
escolheram as opções relacionadas ao contato com os nativos - a hospitalidade e 
a interação com os residentes. 

Nesse caso, pode�se pressupor que o modo pelo qual o turista acessa a favela 
- com ou sem guia, com guia da comunidade ou de agência - influencia a forma 
pela qual ele emprega seu tempo, por exemplo, ao observar a vista ou na visita a 
um projeto social. Mas não se resume a isso) como se pode perceber no discurso 
de uma das guias locais entrevisradas e, também, n10l'adora do Santa Marta: 1<0 
meu público, ele é um público interessado, ele não vem aqui para se entreter, mas se 
desfizer de preconceitos ( . .) " 

A tabela a seguir, cruza as duas dimensões acima expostas. Os dados de cada 
célula, para efeito de simplificação, são expressos como a diferença em pontos 
percentuais em relação à média. As células vazias expressam diferenças que não 
são expressivas, definidas arbitrariamente como uma diferença menor do que três 
pontos percentuais em relação à média. Por exemplo, em média 27,5% dos turis
tas mencionaram como pontos altos da visitação a "interação com os membros 
da comunidade". Na tabela 3, essa interação acontece de forma mais significativa 
entre aqueles que são guiados por membros da comunidade (I4 pontos percen
tuais acima da média). 

TABELA 2 - CRUZAMENTO DAS MELHORES IMPRESSOES DA FAVELA POR TIPO DE GUIA 

Membro da 
Guia de 

Guia TOr 
Média Sem guia 

comunidade 
agência de TOUR 

viagem 

Conhecimento sobre a 55,9% 
arquitetura da favela 

-12 -13 9 

A vista da cidade 41,1% 15 -8 
A estátua de Michael Jackson 12,4% 13 
A hospitalidade dos residentes 24,8% -11 
da favela 

Interação com os membros da 27,5% 14 -5 comunidade 

CO
�
l�ecimento sobre projetos 34,9% -8 

SOCiaiS 

Fonte: Elaboração própria 
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Os turistas que foram por conta própria tenderam a valorizar mais a vista da 
cidade e o mirante do Michael Jackson, A arquitetura da favela foi mais mencio
nada quando a visitação foi orientada por guias do Rio Top Tour. Por sua vez) 
nenhum tipo de guia afetou de forma mais pronunciada e significativa a menção 
a projetos sociais. Obviamente, esses dados devem ser vistos com certa cautela por 
envolverem um mix não identificável de expectativas individuais dos turistas com 
o tipo de percurso e ênfase dada pelos guias durante a visitação. 

Ao mesmo tempo, dado curioso, os turistas da América L1tina tendem a men
cionar em menor proporção a hospitalidade e a interação com membros da co
n1ll11idade do que todos os outros turistas, principalmente se comparados com os 
turistas da América do Norte, que mais valorizaram essa última dimensão. Os tu
ristas latino-americanos foram também os que menos mencionaram a arquitetura 
da favela (apenas 32%, contra 55,9% da média dos turistas e 68% dos europeus), 
No entanto, esses turistas valorizavam, em maior proporção) como ponto alto do 
passeio, o conhecimento acerca de projetos sociais. 

Ulna importante informação disponível nesta pesquisa, apresentada no gráfi
co a seguir, diz respeito à visão que o turista estrangeiro tem sobre infraestrutu
ra, equipamentos e serviços turísticos disponíveis no Santa Marta. O principal 
destaque fica por conta da maior nota conferida à segurança, com média de 7,9, 

seguida pela boa avaliação do trabalho dos guias turísticos, que obtiveram a se
gunda maior nota. fu atrações turísticas receberam avaliações bem modestas. fu 
notas mais baixas entre todas foram dadas aos dois itens que estavam relacionados 
diretamente ao consumo, ou seja, bares e a venda de produtos locais, reflexo em 
parte da pouca oferra de produtos, motivo mais mencionado pelos turistas. 

� 
" .� 
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GRÁFICO 12 - NOTA MÉDIA ATRlBUrDA PELOS TURISTAS À INFRAESTRUTURA, 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURfSTICOS DlSPONIVEIS NO SANTA MARTA 
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Fonte: Elaboração própria 
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A despeito da importância reconhecida e da relevância do comércio de produ
tos dentro dos locais turísticos, somente 36,60/0 dos respondentes efetuaram algu
ma compra durante o tour na favela. Em todos os casos, a quantia gasta foi muito 
pequena: 61,40/0 deles gastaram apenas cinco reais e somente 7,1 % tiveram gastos 
superiores a vinte reais. Ao mesmo tempo, menos de 100/0 deles compraram algu
ma lembrança ou artesanato, ou seja, algum tipo de artigo produzido diretamente 
pelos moradores, Os turistas justificam que não lhes foi oferecido nenhum pro
duto ou, ainda, que não viram lojas durante a visita. Embora a conjunção desses 
indicadores reforce a ideia de precariedade da estrutura turística no Santa Marra, 
parte lnaior do problema pode ser creditada à forma COlno são organizados e con
duzidos os tours, especificamente pelas agências. Segundos alguns comerciantes, 
os guias locais costumam conduzir os turistas a pontos de comércio locais, ao 
contrário do que fazem os guias terceirizados das agências, para os quais a favela 
é um ponto de passagem entre outras atrações a serem visitadas no mesmo dia. 

Há, portanto, um desafio sério a ser enfrentado. Se a intenção é tornar o 
empreendimento turístico sustentável, de forma que se reverta realmente em be
nefícios econômicos e sociais para a comunidade, é preciso investir em estratégias 
que estimulem o consumo na favela. 

ATRIBUTOS VALORIZADOS NA EXPERI�NCIA TURíSTICA 

Neste tópico, com intuito de melhorar nossa compreensão sobre a valoração 
dos turistas e suas expectativas em relação à visitação) listamos diversos atributos 
e instamos os turistas a classificá-los segundo o grau de importância que presumi
velmente teriam para a "otimização" da experiência turística. 
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GR ÁFICO 1 3  - IMPORTÂNCIA DE ALGUNS ATRIBUTOS PARA A OTIMIZ AÇÃO 
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Fonte: Elaboração própria 

1, Ter mais informações sobre a história da favela 

2.  Visita a creches 

3, Apresentação de grupos de música/dança 

4, O contato com lideranças locais 

5. Visita à casa de um morador 

6. Visita a projetos sociais 

7. Construção de banheiros públicos 

8. Visita à escola de samba 

Entre os itens listados, o que mais se destacou na opinião do turista estrangeiro 
foi a necessidade de obtenção de mais informaçães sobre a história do local, com 
73,6% assinalando-a nos dois mais elevados graus da escala de importância (ex
tremamente e muito importante). Essa demanda, por outrO lado, vai ao encontro 
de umas das principais reivindicaçães dos próprios moradores do Santa Marta: 
a de contar, por eles mesmos, a história da favela. Em entreVistas em profundi
dade, os moradores reclamam que recebem un1 tratamento descontextualizado e 
desrespeitoso por parte das agências de turismo, pois são apresentados como uma 
"favela genérica", ou seja, são retratados por meio de material de divulgação que 
também é utilizado em outras favelas. 
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Outro exemplo sintomático, expresso por uma moradora e guia local: "ah, 
aqui você tem a 'laje do Michael' ( . . . ) ali era um ambulatório, eu trabalhei ali ( . . .  ) 
O Salvador fala isso também: 'poxa, acabaram com o Oedé que era um cara que 
participava de mutirão aqui e tal'. Mataram a história. Aí se você não sabe disso, 
você vem, você traz a pessoa aqui e fala do Michael, que esteve aqui, como se fosse 
a coisa mais importante que teve no Santa Marta. Foi um evento, mas o Oedé foi 
realmente uma pessoa que nurcou, mais isso daí morreu, Mataram a história. » 

A visita a projetos sociais foi considerada o segundo irem mais relevante para 
a otimização da experiência turística no Santa Marra, com cerca de 660/0 das res
postas concentradas nas escalas extremamente e muito importante. Esse é outro 
ponto subaproveitado pelos operadores de turismo na favela, e também objeto de 
queixa dos moradores, dado que na prática apenas 113 dos turistas havia conside
rado os projetos sociais como um dos pontos altos da visitação. 

A outras opções - que envolvem temas muito distintos, como apresentação de 
grupos de música/dança, visita à escola de samba, contato com lideranças locais. 
visita à casa de morador e construção de banheiros públicos - foram atribuídos 
graus de importância relativamente medianos. Tal classificação pode indicar que 
os turistas, de certa forma, não faziam distinção e hierarquização tão clara entre 
eles. Por sua vez, a possibilidade de visitação a creches não foi tão bem acolhida 
pelos respondentes, sendo bem valorado por apenas 32% deles. 

Interessante observarmos que a visitação à casa dos moradores, um tema di
retamente ligado à questão da privacidade, embora tenha sido o segundo item 
menos valorado, ainda sim, conseguiu arregimentar 42,70/0 de turistas que con
sideraram a opção como relevante. Apenas 1 0,60/0 consip.eraram que essa não era 
uma atração necessária! 

Perguntamos-lhes, também, sobre a possibilidade de se hospedarem na favela, 
obtendo resposta positiva de 27,8% deles. Nesse caso, a principal ênfase recaiu 
sobre a possibilidade de interação com os residentes ou a expectativa de vivenciar 
uma experiência diferente. Isso corrobora os achados anteriores, no sentido de 
que, para um segmento razoável de turistas, um dos motes da ida à favela é o 
contato e a interação com outrOS estilos de vida. 

Entre os motivos mais alegados para rejeitar a ideia de se hospedar na favela -
72,2% dos turistas -, a maioria destacou a falta de conforto, seguido en1 menor 
medida pela dificuldade de comunicação, o medo e a falta de privacidade, Por 
sua vez, uma quantidade expressiva dos turistas que atribuíram algum grau de 
importância à visita a casa de moradores como forma de "otimizar" a experiência 
turística alegaram que o motivo para não se hospedar na favela seria a falta de 
privacidade! 
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RECOMENDAÇÃO DA VISITA A AMIGOS E O 

POTENCIAL DE VISITAÇÃO A OUTRAS FAVELAS 

De maneira geral, a experiência turística foi encarada positivamente pelos visi

tatHeS do Santa Marta, tanto que 78,3% deles havialn considerado que a visitação 

havia atendido as suas expectativas. O turismo em favela envolve temas como po

breza, segurança e questões éticas, fatores que o colocam como uma experiência 

turística distinta daquela vivenciada em roteiros mais tradicionais. Seria plausível 

supormos que os visitantes poderiam ser mais cautelosos na recomendação desta 

opção a amigos e parentes próximos. No entanto, não é isso que acontece, fato 

que reforça o potencial boca a boca de divulgação desse tipo de turismo. A maior 

parte dos respondentes, 57,20/0, considerou ser "muito provável" a recomendação 

da visita a parentes e amigos e outros 25,9% um pouco provável, ao passo que 

apenas 16,80/0 apresentaram uma posição neutra ou negativa em relação ao tema. 

Entretanto, apesar da experiência ter sido considerada positiva para a maior 

parte dos turistas, a visitação a outras favelas do Rio de Janeiro não aparece como 

uma opção factível para 56,1 % deles. No entanto, não negligenciáveis 27,5% dos 

respondentes manifestaram interesse futuro em conhecer outras favelas, sendo as 

mais citadas a Rocinha e a Cidade de Deus, localidades com grande circulação na 

mídia internacional. 

3 .  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visitar o Rio de Janeiro, definitivamente, não significa mais apenas conhecer 
o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e as praias. Como mostra a pesquisa, tem 
crescido cada vez mais o número de turistas que - mesmo passando uma curta 
temporada na cidade - reservam parte do seu tempo para ter a experiência de co
nhecer uma favela carioca. A decisão de fazer um tour em favela, na maior parte 
das vezes, é influenciada pela indicação de alnigos ou parentes que já fizeraln esse 
tipo de passeio. 

Elnbora a imagem das favelas cariocas que circula internacionalmente esteja 
associada à criminalidade violenta, de forma geral, os turistas estrangeiros têm 
declarado que não encaram a sensação de insegurança como fator impeditivo à 
visitação turística em favelas. E, ao contrário do que se podia imaginar, a maior 
parte dos turistas que visita o Morro Santa Marta não é atraída pela presença de 
uma Unidade de Polícia Pacificadora no local. Isso porque é grande o número de 
turistas que simplesmente desconhece que a favela tem, há três anos, Ulll tipo de 
policiamento diferenciado. Recentemente, o projeto vem assumindo nova roupa
gem, exelnplificada na construção da marca "UPP Social", um projeto que teria 

RIO DE JANEIRO: UM TERRITÓRIO EM MUTAÇÃO 

a função de "promover o desenvolvimento social, incentivar o exercício da cida
dania, derrubar fronteiras simbólicas e estitntJar a integração das favelas ao resto 
da metrópole". Talvez esse "braço social" venha a dar visibilidade diferenciada ao 
produto turístico "favela pacificada". 

Os turistas estrangeiros, contrariando em parte as acusações de voyeurismo e 
exploração da desgraça alheia que recaem sobre eles, apontam que o que mais os 
atrai a visitar a favela é o desejo de conhecer diferentes estilos de vida. Além disso, 
anrmam acreditar que o turismo tem capacidade de trazer desenvolvimento eco
nÔl11ico e benefícios sociais para o morro. No entanto, assun1em consumir muito 
pouco dentro da favela - cerca de cinco reais - devido a pouca oferta de produtos 
como lembrança, artesanato ou qualquer outro tipo de artigo produzido direta
mente pelos moradores. 

O desejo dos turistas de ter acesso a mais produtos turísticos e à história da 
favela coincide com a vontade de muitos moradores de produzir souvenirs e criar 
um folheto que conte as origens e tradições do Morro Santa Marta. No encan
to, essas demandas de turistas e moradores vão de encontro com o formato de 
tour oferecido, atualmente, por agências turísticas na localidade. Isso porque, os 
passeios que agências comercializam na favela tem um período de tempo e um 
roteiro preestabelecidos que não privilegiam formas de encontro entre moradores 
e turistas - seja para venda e consumo de produtos, seja para interação e troca de 
experiências entre os diferentes grupos sociais. Por isso, muitas lideranças comu
nitárias criticam a atuação de agências de turismo no Santa Marra, apontando 
que elas desrespeitam a privacidade dos moradores, não valorizam a cultura local 
e lucram com os tours sem dar qualquer retorno para a favela. Essas lideranças 
apontam que a solução para esse dilema seria o governo apoiar e incentivar, cada 
vez mais, de maneira concreta, o turismo organizado e promovido pelos próprios 
agentes locais em vez de agentes externos. 

Independente dessas significativas disputas - que os turistas parecem desco
nhecer - sobre os rumos que o turismo em favelas deve tomar, a experiência 
turística tem um impacto bastante positivo sobre as impressões dos visitantes a 
respeito da favela. Após o passeio, os turistas apontam que passam a achar a favela 
mais tranquila, desenvolvida e solidária, e menos desordenada e bem menos vio
lenta do que imaginavam que era antes de fazer o touro Se antes de visitar o Santa 
Marta os turistas consideram a favela basicamente como um território da pobreza 
e da violência, após o tour eles voltam para seus países de origem levando uma 
imagem bem mais complexa e positiva do morro. 

Em resumo. é possível dizer que o Santa Marta passou a disputar com a Roci
nha - considerada uma das maiores favelas da América Latina -, tanto na mídia 
como no trade turístico, a imagelll da favela mais visitada da cidade e a mais 
conhecida internacionalmente. Além de possuir várias "atrações", é considerada 
hoje a favela mais segura do Rio de Janeiro. A experiência turística é encarada de 
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forma tao positiva que a maior parte dos visitantes afirma que é "muito provável" 
a recomendação do tour em favelas a parentes e alnigos, Portanto, garante-se as
sin1 a continuidade da propaganda "boca a boca" que vem promovendo a favela 
como um dos destinos turísticos mais atrativos da "cidade maravilhosa", 
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