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Resumo
O artigo é parte de pesquisa sobre turismo de base comunitária, mobilidade urbana e ambiente
em favelas da zona sul do Rio de Janeiro, apresentando estudo de caso sobre a favela do
Morro da Babilônia. O turismo em favelas teve maior destaque a partir de novas políticas
públicas relacionadas aos grandes eventos esportivos ocorridos no Rio de Janeiro, como a
Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Em meio a grandes
investimentos em infraestrutura urbana e de uma política de segurança representada pela
implantação das Unidades de Polícia Pacificadora a partir de 2008, as favelas passaram a ser
parte de uma politica de transformação da imagem do Rio de Janeiro, tendo o turismo como
um dos elementos utilizados. O caso estudado mostra a relação entre ambiente, favela e
turismo comunitário nessa favela, através da participação de cooperativa de moradores, a
CoopBabilônia.
Palavras-chave: turismo em favelas, turismo de base comunitária, Rio de Janeiro,
CoopBabilônia, ambiente.

Slum Tourism: Communitarian participation in the Babilônia
Hill
Abstract
This paper is part of a wider work of research on community-based tourism, urban mobility and
the environment in slums located in Rio de Janeiro's South Side, and presents a case study on
the slum found in Babilônia Hill. Tourism in slums has been gaining more prominence as a
result of public policies aimed at the big sports events that took place in Rio de Janeiro such as
the 2014 World Football Cup and the 2016 Olympic and Paralympic Games. Amidst significant
investments made in the urban infrastructure and a security policy that saw the implementation
of the Police Peace Corps from 2008, the slums were included in the policies aimed at
transforming the image of Rio de Janeiro, tourism being one of the elements in such an effort.
The case at hand in our study shows the relation between the environment, the slum and
communitarian tourism in this slum, focusing on the participation of a dwellers' cooperative
named CoopBabilônia.
Keywords: Slum Tourism, Community-based tourism, Rio de Janeiro, CoopBabilônia,

environment
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1 Introdução
Esse artigo é parte de pesquisa em andamento sobre turismo de base comunitária,
mobilidade urbana e ambiente em favelas do Rio de Janeiro, desenvolvido no
Laboratório de Urbanismo e Meio Ambiente LAURBAM do Programa de Pósgraduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio de Janeiro PROURB FAU UFRJ. O estudo vem sendo realizado em
cinco favelas da zona sul carioca: Babilônia e Chapéu Mangueira, Cantagalo Pavão
Pavãozinho, Santa Marta, Vidigal e Rocinha. São comunidades com grande
movimentação turística, seja em visitação ou em hospedagem, situadas em morros
próximos a praias, com exceção de Santa Marta, e que tem a paisagem e a relação
com os tradicionais bairros turísticos como um dos maiores motivos para o interesse
reforçado em sua visitação. A pesquisa mapeou lugares de hospedagem, os albergues
em geral chamados de hostels, praças, parques e trilhas ecológicas, e bares e
restaurantes destinados aos turistas, além de buscar identificar as organizações não
governamentais locais que trabalham com turismo, e também levantar quem são os
guias locais.
O trabalho se desenvolve a partir de autores que lidam com turismo e cidade, como
Urry [1990] e Judd e Fainstein (1999), que trazem estudos sobre a relação entre
mobilidade urbana, turismo e cidade como referenciais para se pensar essa relação
que o turismo vem desenvolvendo com questões urbanas da contemporaneidade. O
estudo do turismo em favelas, mesmo relativamente recente, vem suscitado o
interesse de pesquisadores tanto no Brasil, como Freire-Medeiros (2013, 2009, 2007,
2006), Moraes (2016, 2014, 2013, 2010), Menezes (2012) e Fagerlande (2017a,
2017b, 2017c, 2016, 2015). Mesmo fora do país o tema é presente, também pela
expansão do chamado turismo de pobreza em áreas do chamado Global South.
Autores como Steinbrink, Frenzel e Koens (2012) e Steinbrink (2013) trazem um amplo
panorama de como o tema está presente em diversos países do mundo, e passaram a
interessar pesquisadores por conta dessa presença global, de sua importância e
possibilidades do turismo em relação à geração de renda, empoderamento e
necessidade de ser tratado com ética, em especial em locais como as favelas. Beeton
(2006) fala da importância do desenvolvimento comunitário através de ações como o
turismo, mas sempre com possibilidades de ganhos efetivos para os moradores.
O turismo de base comunitário tem no livro de Bartholo, Sansolo e Burstyn (2009)
importante referência e estudos de caso em comunidades como Santa Marta tem sido
objeto de trabalhos de Carvalho (2016, 2013a, 2013b) e de Rodrigues (2014) que fala
do Projeto Rio Top Tour. O desenvolvimento do turismo e a criação do Museu de
Favela no Cantagalo Pavão Pavãozinho, registrado por Pinto, Silva e Loureiro (2012)
mostram a relação da comunidade com os processos do turismo.
Organizações como o SEBRAE tem tido também importante papel no apoio ao
desenvolvimento de atividades geradoras de renda, com ajuda não somente na
estruturação de empreendedorismo como na divulgação, como ocorre com trabalhos
como o Guia de Favelas (SEBRAE, 2015).
O trabalho da pesquisa tem sido realizado com pesquisa tanto na bibliografia
tradicional, em guias relacionados ao turismo em favelas e em sites de hospedagem,
para o mapeamento dos albergues nas favelas, como booking.com, tripadvisor,
facebook, brazilian.hostelworld.com e reservehotelonline.com.br, além de visitação ás
comunidades, com uma relação direta com os moradores e empreendedores, e

também contatos com as organizações locais que trabalham com o turismo. No caso
do Morro da Babilônia foi fundamental o contato direto com a CoopBabilônia,
responsável tanto pelas atividades de reflorestamento e criação de trilhas ecológicas
como pela organização e treinamento dos guias locais.
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Turismo em favelas

O turismo em favelas aparece de maneira organizada no Rio de Janeiro a partir de
1992, com a visitação da Rocinha promovida durante a Eco 92 (Rio Conference on
Environment and Sustainable Development) (FREIRE-MEDEIROS, 2009). Trata-se de
atividade relacionada ao turismo de pobreza, cujas origens remontam ao século XIX,
em que áreas pobres de Londres passaram a ser visitadas pela elite, em atividades de
filantropia, mas com interesse em conhecer o diferente (SEATON, 2012). Logo essas
atividades de visitação foram levadas para Nova York, com a visitação dos bairros de
imigrantes, como chineses, italianos e outros, que desenvolveram esse processo para
geração de renda (SEATON, 2012).
A partir dos anos 1970 a África do Sul passou a ter essas atividades ligadas às áreas
habitadas pelos negros, durante o regime do apartheid (STEINBRINK; FRENZEL;
KOENS, 2012). Na atualidade Freire-Medeiros traz a ideia de que a favela é mais um
dos lugares de interesse para os viajantes relacionadas a sua imagem, que é
transformada em mercadoria e incorporada ao que se tem para ver nas cidades como
o Rio de Janeiro (FREIRE-MEDEIROS, 2009). O turismo em locais de pobreza tem
como sua principal justificativa a ideia de geração de renda para seus habitantes, em
locais sem outras possibilidades. Como o turismo é em geral uma atividade
potencialmente invasiva, é necessário um controle adequado (STEINBRINK,
FRENZEL E KOENS, 2012). O turismo em favelas, ou lugares semelhantes, mas com
outras denominações, se espalha por países como Brasil, África do Sul, Índia, Egito,
Tailândia, Indonésia, Filipinas, Quênia, Namíbia, México, Argentina e outros
(STEINBRINK; FRENZEL; KOENS, 2012). No Brasil o Rio de Janeiro é onde ele tem
maior desenvolvimento, com interesse especial pelas favelas da Zona Sul carioca.
O aumento da visitação das favelas cariocas teve uma forte relação com as mudanças
que a politica de pacificação das UPP trouxe, ainda que provisoriamente, para essas
comunidades. A ideia de uma nova imagem da cidade “pacificada” (DE TOMMASI;
VELAZCO, 2013) possibilitou o desenvolvimento do turismo em favelas (CARVALHO;
SILVA, 2012), com investimentos de empreendedores locais e externos, como no caso
dos albergues (FAGERLANDE, 2017b). O aumento do “empreendedorismo” nessas
favelas tem sido considerável, no que De Tommasi e Velazco chamam de “difusão do
capitalismo nas periferias” (DE TOMMASI; VELAZCO, 2013). Dessa maneira uma
política pública teve efeito em atividades privadas de turismo, e também no estímulo à
formação de guias de turismo, criação de trilhas ecológicas, além de bares e
restaurantes. Se por um lado o turismo tem reforçado a ideia da participação e do
empreendedorismo nas favelas, elas passam a ser consideradas mercadorias, como
vem ocorrendo nas cidades em geral (RIBEIRO; OLINGER, 2012). A possibilidade de
que o turismo reforce um processo de “expulsão branca” ou gentrificação, que pode
ser ocasionado pelas obras públicas nas favelas estudadas é trazido ao debate por
Pearlman (2016).
A visitação nas favelas, com a criação de locais de hospedagem e a criação de
festivais, concursos e eventos tem sido estimulada por essa situação de interesse
gerado pelas novas possibilidades de acesso que a chamada “segurança” trouxe às

favelas pode explicar eventos como os Jardins Suspensos da Babilônia, ocorrido no
Morro da Babilônia em 2016.

Figura 1: Jardins Suspensos da Babilônia
Fonte: Foto do autor, 2016

A presença de albergues teve grande crescimento entre 2008 e 2016 (FAGERLANDE,
2017c). Trabalhos de mapeamento mostram que favelas como Babilônia Chapéu
Mangueira apresentam 17 unidades em 2016, enquanto outras favelas pesquisadas
como o Vidigal tinham 35 albergues, o Cantagalo Pavão Pavãozinho 21, a Rocinha 10
e Santa Marta 3. Essas foram as favelas consideradas mais turísticas da cidade, para
terem estudadas através da presença de albergues, de acordo com Fagerlande
(2017c).
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O turismo de base comunitário em favelas

Se a Rocinha, pioneira no turismo em favelas (FREIRE-MEDEIROS, 2009) ainda tem
a visitação como uma de suas maiores atrações, seja pelo pouco desejado jeep-tour
ou por agências locais e de fora da comunidade, o número de albergues ali existente é
menos significativo do que em outras favelas pesquisadas. A participação de agentes
locais foi muito debatida em um 1º Congresso de Turismo de Base Comunitária de
2015, realizado na Biblioteca parque ali existente, e que mostrava o grande interesse
nesse tema e como o poder público a nível municipal e estadual incentivava a
iniciativa, dentro de um projeto ocupação das favelas iniciada pelo projeto das UPP’s
(riomaissocial.org, 2015).
O Turismo de Base Comunitário (TBC) surgiu no Brasil dentro de um programa do
Ministério do Turismo, lançado em 2006, relacionado ao desenvolvimento de

atividades de geração de renda e desenvolvimento econômico e social em regiões
pobres, rurais e em unidades de conservação (RODRIGUES, 2014).
Mielke e Pegas (2013) falam que turismo de base comunitária (TBC) não é um
segmento, e sim uma metodologia, que busca trazer melhorias de condições de vida a
comunidades que optam por utilizar essa estratégia. Ele tem sido utilizado desde os
anos 1980 como uma ferramenta para redução de pobreza (MIELKE; PEGAS, 2013),
e utilizado em áreas relacionadas à proteção ambiental, ou em lugares com
comunidades rurais, quilombolas ou indígenas, por exemplo. Mielke e Pegas (2013)
mostram que entre 2008 e 2011 o Ministério do Turismo do Brasil aportaram recursos
para esse programa sem, no entanto, obter necessariamente resultados. Muitas vezes
as atividades se relacionam a oferta de produtos, agrícolas no caso de comunidades
rurais, ou artesanato, em comunidades quilombolas ou indígena.
Rodrigues (2014) fala que no Rio de Janeiro foram contempladas até 2013 três ações
em favelas, a do projeto Morrinho, na favela do Pereirão, em 2008, a Tecendo Redes
de Turismo Solidário no Cantagalo e, 2009 e em 2010 o projeto Rio Top Tour, na
Favela Santa Marta. Rodrigues define assim o que é TBC
Por TBC entende-se todo projeto ou ação que reverta para o coletivo
da comunidade, não incluídas ações empreendedoras isoladas, ainda
que sejam desenvolvidas em áreas carentes e que sejam voltadas
apenas para um grupo, ou indivíduo e sua famílias como é comum
em favelas, hoje (RODRIGUES, 2014, p.32).

Dessa maneira a intenção do programa foi que as comunidades fossem beneficiadas
diretamente pelas atividades propostas, no caso que o turismo nesses lugares
pudesse reverter em geração de renda direta às populações ali residentes, seguindo o
que falam Steinbrink Frenzel e Koens (2012) sobre como deveria ser o turismo em
áreas de pobreza e favelas.
Se em 2004 não interessava ao governo divulgar a imagem das favelas cariocas,
como mostra o exemplo da vinda de Michael Jackson à favela Santa Marta, em que o
governo repudiava a filmagem (MORAES, 2016), em 2010 os mesmos governantes
lançavam o programa Rio Top Tour, em que o turismo local era estimulado (MORAES,
2016; RODRIGUES, 2014). A atual postura da prefeitura em 2017, em que as favelas
desapareceram do novo mapa de turismo da cidade distribuído pela Riotur mostra as
variações das políticas públicas com relação não somente ao turismo em favelas, mas
em relação à presença das mesmas na cidade (ZARUR, 2017)
A implantação do programa Rio Top Tour ocorreu dentro do projeto de ocupação das
favelas, não somente pelas forças policias da UPP, que ali havia tido sua primeira
unidade instalado em 2008 (RODRIGUES, 2014), mas como uma iniciativa que
buscava trazer alternativas econômicas para essas comunidades, sempre esquecidas.
Dessa maneira o momento, mesmo que com interesse de melhorar a imagem da
cidade para os grandes eventos esportivos que viriam mais tarde, o apoio ao turismo
comunitário surge como um forte elemento de propaganda, o que a presença do
governador e do presidente da República na inauguração o programa demonstra.
O projeto piloto do Rio Top Tour foi idealizado como uma transposição para as favelas
do conceito de turismo de base comunitário, como alternativa dea geração de renda
para a população local (RODRIGUES, 2014). Buscou-se envolver os moradores em

atividades ligadas ao mercado do turismo, em atividades como qualificação de guias
locais, incentivo a novos empreendimentos geradores de renda, em um envolvimento
de cerca de 200 moradores nesse processo (RODRIGUES, 2014). Para isso trouxe
ideias e sugestões como a colocação de placas que indicassem a proibição de
fotografias de moradores, uma das primeiras solicitações dos moradores, e que é um
dos principais elementos invasivos do turismo em pequenas comunidades.
Esse interesse governamental se refletiu na presença do SEBRAE em iniciativas de
empreendedorismo em favelas (MORAES, 2016) que se refletiram na criação de uma
rede de guias e empreendedores locais relacionadas ao turismo em favelas, o Con Tur
– Conexão Turismo, e que entre 2014 e 2015 teve atuação em atividades como
publicações relacionadas a atividades do turismo em comunidade, como Guia das
Comunidades (SEBRAE, 2015).

Figura 2: Circuito de Visitação / MUF
Fonte: Foto do autor, 2014

Um dos maiores exemplos de implantação do turismo de base comunitária em favelas
cariocas ocorreu no Cantagalo Pavão Pavãozinho, com o Museu de Favela (MUF),
ONG criada em 2010 com o apoio da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO) com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (MORAES,
2010). A partir de uma demanda de moradores locais, foi estruturado projeto que
incluiu o turismo como uma das atividades para a criação do MUF, tendo como
objetivo a geração de renda para a comunidade, e buscando elaborar roteiros e

planejamentos que incluíssem a comunidade local em um processo que já existia por
ali, mas de forma mais organizada (MORAES, 2010). Um dos roteiros mais bem
estabelecidos é o Circuito das Casas telas, que apresentam murais de grafites sobre
as casas dos moradores, representando a história e a identidade local (PINTO; SILVA;
LOUREIRO, 2012). Ainda há o roteiro ecológico, com a visitação da mata no alto do
morro, com visão panorâmica da Lagoa, do mar e das montanhas da zona sul carioca
(FAGERLANDE, 2016).
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O turismo de base comunitário na Babilônia Chapéu
Mangueira

No caso do Morro da Babilônia a organização local responsável pela implantação de
projetos
de
participação
comunitária
é
a
CoopBabilônia
(http://coopbabilonia.blogspot.com.br/, 2017), o que mostra a importância de o turismo
ter relação com seus moradores, reforçando o conceito de turismo de base
comunitária. A participação de moradores da favela sempre teve uma forte
organização de luta, inicialmente pela própria existência, por estar em um morro
limítrofe de área militar. Os moradores contam que muitas vezes foram ameaçados de
expulsão, e a união em torno dessa luta por certo fortaleceu o espírito de busca de
organização por melhores condições, o que se reflete em uma observação da
presença de diversos projetos urbanísticos ali realizados.

Figura 3: Mirante na Babilônia
Fonte: Foto do autor, 2016

Alguns dos espaços criados pelos projetos urbanos na favela tem se tornado parte do
roteiro turístico criado pelos guias locais, como é o caso do mirante, de onde se vê boa

parte do bairro de Copacabana e a praia. Nessa parte da favela, em mata próxima
também tem ocorrido evento chamado Jardins Suspensos da Babilônia, o ultimo em
novembro de 2016, em que artistas são convidados para criação obras nesse local. Ali
ocorrem debates e um fim de semana de eventos que trazem grande número de
pessoas para o local, sendo organizado por um casal de moradores locais, ele de
família da favela e ela francesa.
Nos anos 1980 a presença constante de riscos ambientais, como deslizamentos e
principalmente incêndios levou a população local a solicitar à prefeitura do Rio de
Janeiro que iniciasse um processo de reflorestamento das áreas de cume do morro,
então devastadas, mas que foi iniciado e não teve continuidade (CARVALHO, T. L. G.,
2016). A falta de atitude do poder público fez com que a comunidade se reunisse para
arrecadação de verbas e apoio para continuar o projeto iniciado anteriormente. E em
1989 os moradores da Babilônia e Chapéu Mangueira se uniram a moradores de
Botafogo através da ALMA – Associação de Moradores da Lauro Muller e do Shopping
Rio Sul, também afetados pelos incêndios, para a chamada Luta pelo
Reflorestamento, que resultou na frente Pró-Cidadania Ambiental (MORAES, 2013).
A prefeitura passou a se empenhar mais em questões ambientais, criando em 1994 a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, iniciando uma maior participação e
conhecimento dos problemas do local, Dentro desse processo o poder público propôs
a criação de Área de Proteção Ambiental, que em 1996 seria regulamentada como
Unidade de Conservação da APA do Morro da Babilônia por Decreto Municipal 14.874
(MORAES, 2014; CARVALHO, T. L. G., 2016). A participação local foi reforçada com a
criação, em 1997, da Cooperativa de Trabalhadores em Reflorestamento e Prestação
de Serviços da Babilônia Ltda (CoopBabilônia). Dessa maneira a atuação passou a ter
maior apoio oficial, e em 2001 a parceria com o poder público e com o Rio Sul resultou
no apoio financeiro deste ao pagamento das iniciativas da CoopBabilônia no
reflorestamento. Esse apoio foi resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) resultante de uma construção irregular de garagem do Rio Sul, com a multa
sendo paga nessa ação comunitária por 4 anos. O resultado positivo para todos e para
a cidade, inclusive em termos de propaganda positiva para o shopping resultou na
continuidade do patrocínio, mesmo após o fim do prazo de pagamento previsto no
TAC (CARVALHO, T. L. G., 2016).
O turismo no local passou a ocorrer a partir da criação da APA (FREIRE-MEDEIROS,
2006), com sinalização sendo feita a partir dos anos seguinte, trazendo um conceito
de sustentabilidade ambiental e social, pela relação direta com a comunidade nesse
trabalho. O apoio oficial pela Secretaria Especial de Turismo estadual e pelo Ministério
do Turismo em 2008 trouxe a possibilidade de capacitação de guias locais para os
guiamentos pelas trilhas da APA, que em 2009 se tornaria APARU, Área de Proteção
Ambiental e Recuperação Urbana Cotunduba São João, passando a se estender
desde a citada ilha ao cemitério São João Batista (MORAES, 2013)
O reconhecimento dos trabalhos continua, e em 2014 o prefeito Eduardo Paes
transformou a área em Parque Municipal da Paisagem Carioca, valorizando a
preservação e seus atributos para a visitação. O turismo comunitário é um dos fatores
importantes para a preservação da trilha, com projetos liderados pela CoopBabilônia
nesse sentido. Além de equipes de moradores locais trabalharem no plantio e
manutenção das matas, há acompanhamento técnico de um engenheiro florestal que
destaca a importância do trabalho permanente. O presidente da Cooperativa cita

outros projetos como o “Andando na Trilha”, para oficializar os circuitos do ecoturismo,
utilizando as trilhas usadas para o reflorestamento (CARVALHO, T. L. G., 2016).

Figura 4 :Morro da Babilônia antes de 1995
Fonte: http://liverio.wordpress.com, 2017

Figura 5: Morro da Babilônia em 2016
Fonte: http://www.sbecotur.org.br, 2016

A organização da cooperativa é centralizada na Escola Tia Percília, antiga líder
comunitária local e mãe do atual líder da CoopBabilônia. Ali, ao lado da organização
do projeto de reflorestamento, se organizam as visitas guiadas, e é demonstrada a
importância da visitação, não somente à trilha, mas à favela e os resultados dessa
interação com os moradores, através de atividades de ensino ás criação, tanto
tradicional como ambiental (CARVALHO, T. L. G., 2016). O conjunto de trilhas, além
da presença da flora e fauna, apresenta pontos de atração, como vistas panorâmicas
da cidade e a presença de antigas ruinas de fortificações de defesa da entrada da baia
de Guanabara, com casamatas, ruinas de antigos paióis que mostram a antiga
ocupação do local para o uso militar (www.coopbabilonia.com, 2017).
O mapa abaixo (Figura 6) mostra a relação entre o morro, o Rio Sul e as favelas, e os
pontos de visitação histórica das ruinas da ocupação militar. Além de trazer
rendimentos para a comunidade com relação ao turismo ecológico, o processo de
reflorestamento trouxe ganhos ambientais evidentes, pois de acordo com relatos de
moradores a preservação da mata local, junto com as obras de urbanização que ali
foram feitas trouxe segurança para todos, com o fim de deslizamentos e problemas em
momentos de chuvas da cidade. A barreira vegetal da mata preservada também tem
forte participação na limitação do crescimento da favela nessa direção, apesar de o
mesmo não poder ser sentido no local onde se realiza o evento dos Jardins
Suspensos da Babilônia, que por ser mais escondido tem assistido um crescimento da
construção e ampliação de residências.
Todo esse processo ocorrido no morro traz uma forte relação com a preservação
ambiental, e Fortunato e Castro (2010) falam da importância da educação ambiental
nas favelas, para a diminuição de conflitos socioambientais e do turismo nesse
processo, para a ressignificação de identidades e a construção de uma sociedade
sustentável, como ocorre no Morro da Babilônia. A estrutura ali existente, em que a
CoopBabilônia, juntamente com o poder público representado pela prefeitura e pelo

Ministério Público, e também com a participação da iniciativa provada através do
Shopping Rio Sul mostra como essa relação pode ser sustentável.

Figura 6: Mapa da trilha ecológica Babilônia Chapéu Mangueira
Fonte: LAURBAM sobre Google Maps, 2016

Legenda
1 Acesso Morro da Babilônia; 2 Mirante de Copacabana; 3 Acesso Vila Militar; 4
Acesso Rio Sul; 5 Antigos Paióis de Explosivos; 6 Casamatas; 7 Mirante Rio Sul; 8
Mirante do Telégrafo; 9 Pedra do Urubu; 10 Mirante da Praia Vermelha
Moraes (2013) fala que a principal atração dessa favela é exatamente a união de
favela com meio ambiente e ecologia, no que ela chama então de favela ecológica. A
participação da comunidade relacionada ao tema é presente ainda em projetos como o
Favela Orgânica, visando evitar o desperdício de alimentos, e em todos eles se
percebe a importância da participação e da organização da comunidade, no caso
através da CoopBabilônia.
A presença de albergues dentro da favela se relaciona com essas atividades,
reforçando o turismo ligado aos moradores. Mesmo que parte desses
empreendimentos seja de pessoas vindas de fora, a possibilidade de ganhos para o

pequeno comércio local cresce como mostra a presença de bares, como o Bar do Davi
e o Bar do Alto2, ambos de empreendedores locais.
O mapeamento dos albergues foi realizado no período entre 2008 e inicio de 2017,
mas nota-se que o movimento de funcionamento é irregular, com fechamento e
aberturas constantes, e que a insegurança após o término dos Jogos Olímpicos e a
deterioração da situação econômica e falências das UPP tem trazido grave
insegurança para o turismo em favelas, refletido em uma situação de fechamento de
albergues (FAGERLANDE, 2017c).

Figura 7: Mapa do conjunto de favelas Babilônia Chapéu Mangueira, com localização dos
albergues
Fonte: Desenho do autor sobre Google Maps, janeiro de 2017

Legenda:
1 - Le House; 2 - Toninho House; 3 - Lisetonga Hostel; 4 - Aquarela do Leme Hostel; 5
- Casa Babilônia; 6 - Chill Hostel Rio; 7 - Babilônia Rio Hostel; 8 - Mar da Babilônia; 9 Hostel Carioquinha; 10 - Jardim da Babilônia; 11 - Vera Rufino/ Rufino Hospedagem;
12 - Hostel Brasil Afro in Favela; 13 - Pousada Estrelas da Babilônia; 14 - Green
Culture Eco Hostel; 15 - Abraço Carioca Favela Hostel; 16 - Chapéu do Leme
Guesthouse; 17 - Favela Inn Hostel3

5

Considerações

O turismo em favelas tem se colocado como uma nova fronteira para o
desenvolvimento dessas atividades, cada vez mais presentes na vida urbana, em todo
2

O Bar do Alto em junho de 2017 estava fechado, por motivos pessoais do proprietário.
Alguns dos albergues mapeados estavam fechados em maio de 2017, após o final do mapeamento utilizado no
artigo.
3

o mundo. O Rio de Janeiro tem a primazia das atividades de maneira estruturada
desde 1992, com seu inicio na Rocinha. Se por um lado as atividades eram em geral
organizadas por agências externas às comunidades, tanto na Rocinha, como nas
outras favelas onde o turismo foi se desenvolvendo, o aumento do interesse público a
partir do projeto do Turismo de Base Comunitária de 2006, originalmente um projeto
federal para comunidades rurais ou em áreas de conservação pelo país se adequou
às necessidades do turismo em favelas.
O interesse no turismo de favelas, impulsionado pelos projetos relacionados aos
eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e
Paralimpicos de 2016, com as obras de mobilidade urbana inclusive em favelas e o
projeto de segurança pública com as UPP’s, fez com o que o poder público incluísse o
turismo nas favelas em sua agenda, como mostra a participação governamental no
projeto Rio Top Tour, desenvolvido na Favela Santa Marta a partir de 2010, na
primeira comunidade a receber uma UPP, em 2008.
Mesmo com a participação da comunidade nessas atividades o poder público não deu
continuidade ao projeto ou o estendeu a outras favelas, como previsto inicialmente.
Mesmo assim o alcance da possibilidade de que a comunidade fosse a responsável
pelo processo do turismo local trouxe para outras favelas o interesse em buscar o
turismo comunitário como uma possibilidade de geração de renda e participação dos
moradores de maneira mais acentuada, com um empoderamento para uma nova
relação com o poder público. O caso do Museu de Favela, no Cantagalo Pavão
Pavãozinho mostra isso, em, que o turismo e a visitação relacionada com a identidade
dos moradores buscando reforçar os laços locais, para que os processos de possível
expulsão branca ou gentrificação trazidos pela valorização com as obras públicas
sejam minimizados.
No caso do Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira é importante entender como um
processo em que a participação da comunidade em lutas de manutenção da própria
comunidade e da defesa das matas próximas, inicialmente por motivos de risco de
incêndios e deslizamentos, conseguiu seus objetivos através da possibilidade de juntar
agentes comunitários, públicos e privados em torno de um interesse comum, como foi
o caso da parceria entre a Prefeitura, o Rio Sul e a ALMA e a CoopBabilônia, que fez
surgir o projeto comunitário de reflorestamento e posterior criação do Parque Municipal
da Paisagem Carioca em 2104.
Esse projeto de reflorestamento com o apoio dos moradores trouxe forte estimulo ao
turismo local, e a organização da cooperativa pode ser utilizada para se ter um turismo
com guias da comunidade, trazendo não somente um sentimento cada vez maior de
pertencimento como ganhos evidentes de geração de renda para seus habitantes, e
reforçando através da visitação a visibilidade da favela e de seus moradores.
Outros projetos ligados às possibilidades da favela, como o dos Jardins Suspensos da
Babilônia, realizado por moradores da favela em conjunto com grupos externos, e a
própria presença de albergues na favela mostra um grande potencial do turismo ali, e
o interesse e a real participação dos moradores nesse processo com ganhos para
todos. A atual posição do poder público retirando de mapas turísticas as áreas de
favelas, relacionado à falência do projeto de segurança da UPP’s indica um futuro
pouco promissor para as atividades do turismo de favelas, mas as possibilidades
levantadas pela participação comunitária traz ainda a esperança de que os habitantes
locais sempre buscarão possibilidades de mudança para o lugar em que moram.
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