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Turismo e favela: reflexões sobre ética e fotografia 
Tourism in favela: reflections on ethics and photography 

 

Palloma Menezes* 

 

RESUMO 
Relatos de viajantes das primeiras décadas do século XX revelam que visitar favelas cariocas 
não é uma prática recente. Contudo, nunca houve um número tão grande de pessoas 
interessadas em conhecer as favelas como há atualmente: apenas a Rocinha recebe cerca de 
2500 turistas por mês levados por uma das oito agências que disputam acirradamente o 
mercado local. Como o ato de visitar pontos turísticos no mundo contemporâneo está 
intimamente ligado à prática de fotografar, sustento que nunca houve tamanha produção, 
reprodução e difusão de imagens da favela como existe nos dias de hoje. Neste artigo enfoco 
as representações da favela presentes nas fotografias que os turistas levam da Rocinha. Para 
essa pesquisa, analisei cerca de 700 fotos postadas em 50 fotologs criados por turistas de 
várias partes do mundo que visitaram a Rocinha nos últimos anos. A análise quantitativa das 
imagens dos fotologs revelou que depois das casas, os moradores da favela são o aspecto mais 
fotografado pelos turistas. Neste artigo trato, então, especificamente das fotos que os turistas 
tiram dos moradores da Rocinha. Isso porque acredito que a prática de fotografar pessoas 
necessite de uma análise mais cuidadosa, que examine as relações sociais, as questões éticas e 
as diversas polêmicas aí envolvidas. 
 
Palavras-chave:  Turismo.  Favela.  Rocinha. 
 
 
ABSTRACT 
Travellers’ narratives in the first decades of the twentieth century reveal that visiting  favelas 
in Rio de Janeiro is not a recent practice. On the other hand, it has never been as massive as it 
is nowadays: Rocinha welcomes about 2500 tourists a month led by one of the eight agencies 
that dispute the local market. Based on the fact that visiting tourist locations  in the 
contemporary world is closely connected with the practice of photographing, I suppose that 
we never had before such great production, reproduction and diffusion of favela images as 
nowadays. In this article I focus on the representations of the favela displayed by the 
photographs that tourists produce while in Rocinha. For this research, I analyzed about 700 
photos posted in 50 photoblogs created by tourists who had visited Rocinha in the last years. 
The quantitative analysis of the images indicates that the aspect which mobilized the tourists 
the most was the edifications and, after that, the inhabitants of favela themselves. So, in this 
article I analyze, specifically, photos that tourists take of Rocinha’s inhabitants. I do it 
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because I believe that the practice of photographing people needs a more careful analysis, one 
that examines social relations, ethical questions and controversies which abound. 
 

Keywords:  Tourism.  Favela.  Rocinha. 

 

 

 

Introdução 

 

Em setembro de 2006, devido a uma lei1 sancionada pelo Prefeito César Maia, a favela 

da Rocinha tornou-se ponto turístico oficial da cidade do Rio de Janeiro. Passados quatro 

meses, o novo governador do Estado do Rio, Sérgio Cabral Filho, anunciou que graças a um 

convênio realizado em parceria com o Governo Federal, será disponibilizado um investimento 

de cerca de 72 milhões de reais para a realização de obras de infra-estrutura na Rocinha, que 

incluem a abertura de ruas, a construção de creches, de casas e, inclusive, de uma pousada na 

parte alta da favela. Além, de melhorar as condições de vida dos moradores e controlar o 

crescimento da favela, essa iniciativa visa também incentivar o turismo na localidade. 

Apesar de o turismo nas favelas cariocas ser divulgado no mundo todo através da 

Internet e ter ganhado bastante destaque nos principais jornais do Rio de Janeiro nos últimos 

anos, devido aos fatos citados acima, muitos cariocas desconhecem sua existência. Até o ano 

de 2004, quando tive a oportunidade de começar a trabalhar em um projeto de pesquisa sobre 

Cultura de Viagem no Rio de Janeiro2, eu era uma dessas pessoas que ignoram o fato de que 

as favelas são, hoje, umas das atrações turísticas mais consumidas na “cidade maravilhosa”. 

Na verdade, até então eu jamais havia colocado os pés em uma favela.  

Passados alguns meses de pesquisa, no entanto, subi em um jipe verde-musgo de uma 

agência de turismo em direção à Rocinha para observar os guias, os turistas3, os moradores e 

tentar buscar respostas para algumas perguntas. Umas das principais questões que me 

instigavam eram: que representação da favela os turistas constroem a partir do tour pela 
                                                
1 Lei nº 779/2006 elaborada pela vereadora Liliam Sá, do PL . 
2 Sob orientação da Professora Doutora Bianca Freire-Medeiros. A partir de fevereiro de 2005, a pesquisa se 
propôs a investigar especificamente a “construção da favela como destino turístico”.  
3 Quando utilizo aqui o termo turistas, estou me referindo especificamente àqueles que fizeram ou farão turismo 
na favela. É importante deixar isso claro, visto que “já não se pode fazer referência ao turismo no singular, mas 
apenas a práticas de viagem cada vez mais diversificadas”. (Carneiro e Freire-Medeiros, 2005) 
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Rocinha? Que relações os turistas, moradores da favela e guias de turismo estabelecem 

durante o passeio? Quais são os limites e alcances dessa experiência que torna a pobreza uma 

mercadoria turística? Quem realmente se beneficia com o turismo na favela?  

Ainda que não tivesse resposta para todas essas questões naquele momento já tinha 

percebido que, apesar de ser algo novo para mim, o turismo na favela definitivamente não era 

uma novidade. Relatos de viajantes que visitaram o Rio de Janeiro nas primeiras décadas do 

século XX, como, por exemplo, o do embaixador espanhol José Casais, revelaram que visitar 

as favelas cariocas é uma prática antiga: 

 

Y yo quise conocer el Morro. Hay cerros en la capital que gozan de mala 
fama, pero cuando uno los visita se convence de que de malo solo tienen 
eso: la fama... Yo fui a los morros de día y de noche y solo tuve que 
cruzarme con gentes educadas que al pasar me saludaron amablemente. 
(Casais,1940:25-6). 

 

Contudo, nunca houve um número tão grande de turistas interessados em visitar essas 

localidades como há agora. Nos últimos anos, a Rocinha tem recebido cerca de 3000 

visitantes por mês, levados por guias particulares e oito agências4 que disputam acirradamente 

o mercado local. Como destino turístico, a Rocinha5 já se encontra tão consolidada que, para 

atenderem aos diferentes tipos de visitantes, as agências têm oferecido serviços cada vez mais 

diversificados. Um turista pode, por exemplo, escolher conhecer a localidade a pé, de van, de 

jipe ou de moto, de dia ou à noite, com refeição incluída ou não, ciceroniado por guias 

estrangeiros ou por moradores do local. Durante o passeio os visitantes, que são em sua 

grande maioria estrangeiros, podem inclusive adquirir produtos by Rocinha, como camisetas e 

quadrinhos, ou mesmo fazer doações para “projetos sociais” da favela.  

Segundo Freire-Medeiros (2006), “o produto turístico favela” pode ser interpretado 

como uma “zona de contato”. Essas zonas, que são um conceito proposto por Mary Louise 

                                                
4 Todas as oito agências que vendem tours para Rocinha têm site, que geralmente contém descrição dos passeios, 
comentários dos turistas que já participaram e indicações de como o turista deve se comportar durante o tour. 
Quase todos incentivam o turista a levar máquina fotográfica, dizendo por exemplo: “Don’t worry and bring 
your camera!!!” ou “You're welcome to bring your camera or VCR”.   
5 Depois que a Rocinha passou a figurar entre os roteiros oficiais da “Cidade Maravilhosa”, moradores de outras 
favelas, como Babilônia, Prazeres e Providência, vêm tentando se organizar para explorarem, de diferentes 
maneiras, os “potenciais” turísticos das localidades em que vivem. Em 2005 foi inaugurada a “Pousada 
Favelinha", no Morro do Pereirão. O Projeto Favela Receptiva, em Vila Canoas – que propõe que turistas se 
hospedem na cada de moradores da favela - também começou em 2005. E, mais recentemente (maio de 2006), 
foi anunciado que “a favela do Vidigal vai ser aberta à visita de turistas” (Freire-Medeiros, 2006). 
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Pratt, estariam entre a idéia de esfera pública como “espaço de crítica livre dos 

constrangimentos da igreja e da corte”, descrita por Habermas, e a opressão completa e brutal 

da voz subalterna. 

 
As zonas de contato são “espaços sociais onde culturas díspares se 
encontram, se chocam, se entrelaçam uma com a outra, freqüentemente em 
relações extremamente assimétricas de dominação e subordinação”, de onde 
paradoxalmente emergem possibilidades outras de representação de si e do 
outro. Pensar a favela que o turismo inventa como uma zona de contato 
permite-nos entendê-la como território físico e simbólico no qual camadas 
discursivas se acomodam em múltiplas representações: representações sobre 
a favela e seus habitantes formuladas pelos turistas, representações dos 
turistas formuladas pelos moradores, representações da favela formuladas 
pelos moradores para os turistas -- numa espiral contínua de representações. 
(Freire-Medeiros, 2006). 

 

 Desenvolvendo uma metodologia que me permitisse entender essa espiral de 

representações que a experiência do turismo na favela envolve, percebi que poderia – além de 

fazer trabalho de campo e realizar entrevistas com donos de agências, guias de turismo, 

moradores da favela e turistas – utilizar as fotografias que os turistas tiram durante o tour 

como uma importante fonte de dados. Analisei, então, 710 fotos postadas em 50 fotologs6 de 

turistas que visitaram a Rocinha. Segundo Susan Sontag (1981): 

 

Embora num certo sentido a câmera efetivamente capte a realidade e faça mais do 
que apenas interpretá-la, a fotografia constitui uma interpretação do mundo, da 
mesma maneira que a pintura ou o desenho”. (Sontag, 1981). 

 

 Ao analisar os fotologs, busquei entender que interpretação do mundo estava presente 

nas fotografias que os turistas tiram durantes tours pela Rocinha. Como minha intenção era 

captar as representações da favela presentes nas fotografias, comecei separando os aspectos da 

favela que apareciam como elemento central das fotos.  

 Divididos em grupos gerais, os aspectos da Rocinha que os turistas fotografam são: as 

casas (205 fotos), os moradores (150), as ruas (84), a infra-estrutura da favela (61), a vista da 

                                                
6 A definição de fotolog ou blog não é consensual. Mas costuma-se denominar Blog um registro cronológico e 
freqüentemente atualizado de opiniões, sentimentos, fatos, imagens ou qualquer outro tipo de conteúdo que o 
autor queira disponibilizar na Internet para que qualquer pessoa, conhecida ou desconhecida, tenha acesso. A 
maioria das pessoas tem utilizado os blogs como diários virtuais. Uma das vantagens das ferramentas de em blog 
é permitir que os usuários publiquem tanto textos como imagens sem a necessidade de saber como são 
construídas páginas na Internet, ou seja, sem conhecimento técnico especializado.  
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Rocinha (43), bichos e plantas (43), o comércio (38), aspectos relacionados ao turismo (38), 

paredes da favela (37) e atividades relacionadas à cultura e lazer (11).  

 Como podemos notar acima, a análise quantitativa das imagens dos fotologs revela 

que depois das casas, os moradores da favela são o aspecto da Rocinha mais fotografado pelos 

turistas. Embora pudesse refletir acerca de vários aspectos que o estudo das fotografias suscita 

resolvi tratar, neste artigo, especificamente das fotos que os turistas tiram dos moradores da 

Rocinha, pois acredito que a prática de fotografar pessoas necessite de um estudo mais 

detalhado e uma análise mais cuidadosa, já que não abarca apenas a produção de 

representações, mas também a interação humana, as relações sociais, as questões éticas e 

diversas polêmicas. 

 

Imagens dos moradores da Rocinha  

 

  O primeiro dado que notei em campo e pude comprovar a partir da análise 

quantitativa das fotos de moradores é que as crianças são muito mais fotografadas que os 

adultos. Dentre as 150 fotos de crianças nos 50 sites que analisei, apenas 25 têm o foco nos 

moradores adultos e/ou idosos da favela. Isso quer dizer que os turistas que postaram suas 

fotos nestes sites fotografaram seis vezes mais crianças do que adultos7.  

 

                                                
7 Segundo Marcelo Armstrong, dono da agência Favela Tour “é uma condição imposta aos clientes do FAVELA 
TOUR a proibição de fotografias de pessoas, outras que não as crianças – fato que poderia justificar em parte o 
maior número de fotos destas em relação as fotos de adultos – da escola, ou eventualmente alguns dos artistas 
que expõem seus trabalhos na primeira parada da Rocinha.” 
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 A maioria das pessoas que aparecem nas fotos são negras, como o homem8 e as 

crianças9 das fotos acima. Isso poderia se justificar pelo fato de grande parte da população da 

favela realmente ser negra. Mas talvez também tenha relação com o fato de os turistas 

preferirem clicar pessoas que estejam enquadradas no estereótipo de “favelado” que é “preto e 

pobre”. Uma moradora chegou a contar sobre um episódio em que turistas não quiseram tirar 

fotos do filho dela por ele ser branco: 

 

“Uma vez quando meu filho era mais novo, quiseram tirar foto dele, mas 
quando eu cheguei com ele eles não quiseram, porque eles queriam 
negrinho. Às vezes acham diferente, mas tem que saber que é uma mistura 
de tudo. O meu pai é nordestino e a minha mãe também, mas eu não tenho 
nada a ver com meu pai. Meu pai é moreno de cabelo ruim e eu sou loura de 
olhos claros.”10 

 

 Outra característica das fotos que os turistas tiram dos moradores é que grande parte 

delas são retratos 11. Definir retrato fotográfico não é uma tarefa fácil. John Tagg, em seus 

estudos sobre representação fotográfica, afirma que "o retrato é um signo cujo objetivo é tanto 

descrever o indivíduo, como inscrevê-lo em uma identidade social" (Tagg, 1988). Essa 

identidade social que as fotos dos turistas mostram é de um pobre alegre, que está quase 

                                                
8 http://www.flickr.com/photos/fabiovenni/320554164/ 
9 http://www.flickr.com/photos/garethidavies/150310869/ 
10 Trecho de uma entrevista com uma moradora da Rocinha, realizada por Juliana Farias e Lídia Medeiros, em 
fevereiro de 2007. 
11 Apesar do retrato acima ser em preto e branco a grande maioria das fotos tiradas por turistas são coloridas. 
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sempre sorrindo. Quase não há fotos de pessoas emburradas ou mal encaradas nos fotologs 

que mostram a Rocinha.  

 Gerar a circulação dos retratos dessa população, até então não muito retratada, é 

também uma maneira de divulgar imagens que permitam aos moradores dessas áreas se 

reconhecerem e se identificarem. Isso porque, se até então boa parte da população de favelas 

não se reconhecia na representação que circula pela mídia dos “favelados” como atores 

sociais freqüentemente associados à violência armada, agora vários dos moradores passam a 

se reconhecer nessas novas imagens produzidas pelos turistas. É interessante notar que vários 

moradores me contaram que já receberam fotos que os turistas tiraram deles e mandaram 

através das agências. Todas essas pessoas mostraram se sentir valorizadas através da produção 

e circulação dessas fotografias que as exibem como indivíduos bonitos e sorridentes.  

 Quando estamos falando de fotografar pessoas não podemos ignorar as questões éticas 

que essa prática envolve. Muitos intelectuais rotulam o turismo na favela como um 

“zoológico de pobre” no qual os moradores seriam fotografados como animais acuados e 

indefesos. No entanto, a percepção que tive em campo não foi bem essa. Os moradores não 

parecem estar tão indignados por estarem sendo olhados e/ou fotografados. 

 A maior parte dos moradores com os quais falei diz não haver problema algum no fato 

de os estrangeiros fotografá-los. Os poucos que afirmaram não gostar das fotos justificaram 

uma timidez ou até mesmo vergonha relacionada ao fato de ser fotografado em qualquer 

situação e não necessariamente um incômodo relacionado com a idéia de o fotógrafo ser um 

turista de outro país.  

 Algumas “lideranças” comunitárias, como representantes de associações de 

moradores, reclamam que os turistas deveriam pedir autorização para tirar fotos das pessoas. 

E dizem que, na verdade, essa seria uma falha das agências que não orientariam seus clientes 

dizendo exatamente o que pode ou não pode ser fotografado. Outras questionam o que os 

turistas farão com aquelas imagens, temendo que fotos tiradas de jovens – meninas com shorts 

curtos, por exemplo – pudessem ser utilizadas para fins escusos.  

Enfim, o que percebi durante o meu trabalho de campo foi que os limites éticos 

relacionados ao turismo na favela, e especialmente à questão das fotografias, estão sendo 

ainda construídos e negociados.  
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Imaginemos a seguinte situação: se um turista fizer uma doação para uma creche que 

está visitando na Rocinha e durante essa visita ele quiser tirar fotos das crianças que estão 

tomando banho, por exemplo, ele pode?  

Na opinião de alguns moradores parece não haver problema, o importante é que a 

doação seja feita12. Já na opinião de outros, esse tipo de atitude é considerado inaceitável e 

deve ser combatida. Em uma creche que é diariamente visitada por turistas que fazem o tour 

com a agência “Exotic Tour”, a coordenadora proibiu que os turistas fotografem as crianças – 

alegando que as mães não gostam que seus filhos sejam clicados por estranhos.  

Pensemos agora em uma outra situação: se um turista quiser tirar fotos do interior da 

casa de um morador, ele pode? Um dia eu estava realizando entrevistas na Rua 1 e tive a 

possibilidade de presenciar a seguinte situação: enquanto o grupo dele comprava souvenirs, 

um turista atravessou a rua e começou a subir a escada de uma casa. A dona da residência, 

que trabalha num bar ao lado, viu a cena e foi atrás dele para ver o que ele pretendia fazer. 

Logo que ela se aproximou, ele ficou apontando para cima e tentando explicar que queria 

subir. Quando chegou na porta da casa dela, ele rodou a fechadura tentando entrar e viu que a 

porta estava trancada. Colocou, então, uma nota de dez reais na mão dela para que o deixasse 

entrar.  

Passados poucos minutos a moradora atravessou a rua toda feliz para contar para a 

amiga – que por sorte minha era a pessoa que eu estava entrevistando – que o turista tinha 

dado dez reais para tirar foto da casa dela. A outra opinava dizendo “tem que pagar mesmo, 

quer entrar na casa então tem que pagar”. E a dona do bar dizia “nossa se todo dia aparece um 

gringo desse eu estou feita, deixo tirar foto do meu filho e tudo!”.  

Uma outra moradora que estava perto afirmou que por ela nem precisa pagar nada para 

fotografar sua casa: “se algum turista quiser tirar foto da minha casa, é só não reparar por que 

está em obra lá. Não ia me sentir invadida nem incomodada, desde o instante que deixem eu 

me produzir para as fotos, está tudo ótimo!” 

 

                                                
12As agências costumam incentivar os turistas a fazerem doações a creches ou escolas que visitarem na favela. 
Em seu site, a agência a Jeep Tour, por exemplo, avisa os turistas que: “para visitar a creches, escolas ou 
associação de moradores, são necessárias doações feitas diretamente aos locais visitados”. 
(http://www.jeeptour.com.br/roteiros5.htm) 



  
 

����������	��	
�����	 �����	 ��	�	 ��	�	 ��	�����	

	

����	����	

�

���

� ����	�
���
������� �� ����	�
���
������� �� ����	�
���
������� �� ����	�
���
������� ��
������������������������������

�������������	�
�����	�����������������	�
�����	�����������������	�
�����	�����������������	�
�����	�������� �	����� ���������	�
����	����� ���������	�
����	����� ���������	�
����	����� ���������	�
�������

 
 

Embora essas declarações relativizem a idéia de que os moradores estariam 

incomodados com a presença dos turistas e indefesos em relação às fotos, não podemos deixar 

de levantar algumas outras questões: se alguém chegasse no país de origem de um desses 

turistas querendo tirar uma foto do interior da casa dele, será que ele permitiria de bom grado? 

Se uma pessoa oferecesse dinheiro para tirar foto do local no qual ele vive, será que ele 

aceitaria ou se sentiria invadido e ofendido? Essas são perguntas para as quais eu não tenho 

uma resposta. Todavia, acredito que sem pensarmos nesse tipo de questão, não conseguiremos 

entender a complexidade que envolve as interconexões existentes entre a fotografia e o 

turismo na favela. 

 

Representações da favela: o que muda depois do tour pela Rocinha? 

 

 Se tivesse que responder exatamente qual representação da favela os turistas 

constroem a partir do tour pela favela, não teria uma resposta única e fechada. No entanto, 

poderia afirmar que o resultado de minha análise parece indicar que a representação que os 

turistas passam a ter após o passeio é muito mais complexa e multifacetada do que a que eles 

tinham anteriormente. 

 As entrevistas que realizei com 30 turistas mostram que grande parte das pessoas, 

antes de visitar a Rocinha, tinha uma imagem da favela associada estritamente à pobreza e à 
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violência. Quando questionei o que estes estrangeiros esperavam encontrar na Rocinha, e se 

realmente encontraram o que esperavam, obtive basicamente as seguintes respostas: 

 
“No, it didn’t match my expectations. It was not as poor as I was expecting, 
people were well dressed with MP3 players, mobile phones etc and I 
certainly didn’t imagine this would be the case. The houses were also far 
sturdier than I was expecting – I thought that people would live in places 
which were really makeshift but they seemed like proper, well built houses.”  

 

 Muitos turistas disseram que esperavam encontrar muita pobreza, violência e pessoas 

tristes. Mas, após o tour, afirmaram que as condições de vida na favela não são tão ruins 

quanto imaginavam que fossem. Há um diálogo claro aqui entre as referências midiáticas e a 

experiência de contato físico: alguns destacaram que a opinião prévia que eles tinham da 

favela era baseada no que mostram os documentários e artigos de jornal sobre o tema. 

Todavia é importante notar que várias pessoas falaram que a “realidade” da Rocinha é muito 

mais interessante do que aquilo que é mostrado na mídia.  

 

“I tried to keep an open mind.  I expected to see poverty and evidence of 
crime and drug gangs.  Maybe I expected the inhabitants to show curiosity 
in the tourists but they didn’t.  I suppose it didn’t match my expectations 
because I had seen similar poverty or worse in other parts of South America.  
If anything, I was impressed by the favelas and the resilience of the 
inhabitants. It confronts the stereotypes and myths of the favela that people 
believe in.  It shows the reality of life in the favela.  It is not always like the 
film “City of God”.  It is not all guns, drugs and violence, although that is 
partly true.  It shows the favelas in the context of Brazilian society.  For 
example, the possibility of rich and poor living side-by-side, the corruption 
of the police, the failures of Brazilian governments to tackle the housing 
problems of the favela dwellers and the importance of the favelas as a source 
of cheap labour that fuels the continuous expansion of Brazilian cities.” 

 

 Nas respostas acima fica claro que após o tour há uma mudança na percepção dos 

turistas em relação ao que é uma favela. Essa transformação da representação das favelas 

também pode ser percebida nas imagens que eles postam nos fotologs nas legendas e textos 

que são divulgados nesses sites. Quando perguntei diretamente a eles se a sua visão sobre o 

que é favela havia mudado após o tour, a grande maioria respondeu que sim:  

“Totally, it changed from being a sad, scary place to be, to an incredible community 
that has it's serious problems but that survives in the way it knows how, with 
laughter and friendships, music and painting.” 
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 Contudo, acho importante lembrar que estas novas percepções não resultam apenas do 

olhar subjetivo de cada indivíduo. A forma como o passeio é organizado propicia a 

construção coletiva de um novo olhar do turista sobre a favela. Olhar que começa a ser 

influenciado pelas agências antes mesmo dos turistas saírem de casa – quando as pessoas 

entram nos sites para terem idéia do que conhecerão ao chegar no Rio de Janeiro – e que é 

direcionado durante todo o tour pelos guias, que dizem o que vale a pena ou não ser visto, os 

lugares nos quais se deve permanecer por mais ou menos tempo, o que deve ou não ser 

registrado pelas câmeras fotográficas, etc. 

 Da mesma forma que a percepção que os turistas têm da favela muda durante o tour, 

muda também a representação que eles têm dos moradores da Rocinha. As entrevistas que 

realizei e a análise das imagens dos fotologs pareceram indicar que a experiência do turismo 

humaniza os moradores da favela, que deixam de ter sua imagem exclusivamente associada à 

marginalidade e criminalidade e passam a ser vistas como “pessoas normais”.  

“Western media tends to depict favelas as nothing more than havens for drug 
dealers, gun crime and gang warfare. These tours enable people like us to 
see that there is so much more to these places including normal honest 
people just struggling to live.” 

  

Considerações finais 

 

 
  

 Um grande número de fotografias tiradas pelos turistas durante o tour, como essas 

duas que podemos ver acima13, enfocam rostos sorridentes, pessoas que parecem estar felizes 

                                                
13www.flickr.com/photos/simontrancart/185434004/ ;  www.flickr.com/photos/94211922@N00/322673600/ 
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e de bem com a vida. Acredito que esse tipo de imagem, sem dúvida, contribui para a 

consolidação de uma representação mais complexa da favela que difere daquela que circula na 

mídia e mostra os moradores da Rocinha, por exemplo, apenas como atores ou vítimas de atos 

violentos. 

Todavia, penso que talvez seja importante questionar até que ponto esse tipo de 

construção social – que algumas agências14 de turismo vendem para os turistas – do morador 

de favela como alguém que vive “feliz e sambando” apesar das adversidades não é tão 

estereotipada quanto a construção do morador de favela como pobre sofredor ou bandido que 

a mídia costuma vincular. Até que ponto dizer que a favela é linda e que as pessoas vivem 

alegres e sorridentes não é tão redutor quanto afirmar que a favela é um gueto de pobreza e 

criminalidade? 

 Outra pergunta que acredito que seja fundamental levantarmos é: quem se beneficia 

com a construção dessa nova representação da favela a partir do tour? Os próprios moradores, 

as agências, os turistas?  

Alguns moradores acreditam que ao visitar a Rocinha e ver que na favela não tem só 

bandido, como pensavam anteriormente, os turistas poderiam se sensibilizar a ajudar mais a 

“comunidade”.  

 Os turistas, por sua vez, parecem acreditar que só de estarem visitando o local, já 

estariam de certa maneira ajudando. Isso porque, a maioria entende (erroneamente) que o 

dinheiro pago pelo passeio ajudaria diretamente os moradores da favela.15.  

 As agências dizem cumprir seu papel contribuindo para um aumento da auto-estima 

dos moradores – que seria gerado pela presença dos turistas na localidade16 –, incentivando os 

                                                
14 Tenho em mente que não podemos falar do turismo na favela como uma experiência única, nem das agências 
como se fossem todas iguais. Cada uma delas vende um roteiro diferente – além de utilizarem meios de 
transportes diferentes e terem concepções diferentes do que deve ou não ser mostrado e/ou falado para os turistas 
– o que, em conseqüência, gera uma percepção diferenciada do que é a  Rocinha. Apesar de não ter apresentado 
nesse trabalho as singularidades dos tours de cada agência – pois acredito que somente a análise dessas 
singularidades já renderia uma outra monografia – quero deixar claro que não ignoro e existência delas e o 
importante papel que elas cumprem na construção da visão do turista sobre o que é uma favela.  
15 “The downside was that the money spent on the tour did not chiefly go towards the people who live in the 
favela - I was not given an answer when asked how much of the profits are used to benefit the people, but  told 
that the awareness of tourists via the tour provides more donations to the causes of the people.  If I had known 
this before the trip I would have investigated other companies that donate some of their profits”. 
16 Sobre essa questão da auto-estima ver Freire- Medeiros (2006). 
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turistas a fazerem doações e ajudando, eventualmente, algumas creches ou escolas17. Mas, 

efetivamente, não encontrei evidências de que há algum tipo de negociação entre moradores e 

agências sobre o que cada uma das partes pode e/ou deve ganhar com o turismo. Assim, como 

afirma Freire-Medeiros (2006), “na maioria das vezes as favelas não usufruem em pé de 

igualdade dos benefícios que o turismo gera”. Logo, seria necessário “definir novas 

estratégias para que os capitais suscitados pelo turismo sejam reinvestidos na própria favela 

não pela via da caridade, como acontece, mas como resultado da participação dos moradores”.  

  Entendo que talvez seja necessário questionarmos, ainda, até que ponto visitar apenas 

a parte mais bonita e urbanizada da Rocinha – apenas uma agência leva os turistas para 

visitarem a Roupa Suja, parte considerada mais pobre e precária da favela – e terminar o 

passeio com uma parada em uma laje para ver a vista para o mar não é uma estratégia das 

agências? Estratégia que talvez vise fazer os turistas saírem felizes e aliviados do passeio, 

com a consciência tranqüila de que aqueles pobres não vivem tão mal e que eles, como bons 

cidadãos, fizeram o que podiam fazer para ajudar aquela população – que estaria limitado a 

pagar pelo passeio (que na visão deles teria renda revertida para favela), visitar uma creche e 

no máximo comprar algum souvenir ou fazer uma doação. 

 Acredito que o sucesso da Rocinha como destino turístico talvez se deva em parte à 

capacidade que os guias tem de conseguir, através do discurso e do percurso escolhido para 

mostrar a Rocinha ao turista, transformar a imagem que os estrangeiros tem da favela. Fazer a 

Rocinha ser vista como sendo mais bonita – já que vários outros aspectos da vida na favela 

são mostrados durante o passeio – menos pobre e violenta do que parecia ser antes, talvez seja 

uma estratégia que agrade tanto aos moradores – que já estão cansados de só ver circular na 

mídia uma imagem negativa da favela e dos “favelados” – quanto aos turistas que saem do 

                                                
17 A agência Favela Tour, por exemplo, faz doações regulares que ajudam a manter a Ong Parati, localizada em 
Vila Canoas. No site da agência é dito que : “Arriving in Vila Canoas, visiting the "Para Ti" community school. 
This social project is partly financed by the tour. Besides regular classes, the school teaches local kids initial 
computer skills and the art of making handcrafts that can also be purchased by the visitor.” 
(http://www.favelatour.com.br/program_ing.htm).  
Já a agência Exotic Tour ajuda uma creche e desenvolve um projeto chamado “Oficina de Turismo da Rocinha”. 
No site da agência há as seguintes informações: “Rejane Reis is the coordinator of the workshop which trains 
local youngsters as guides to take you on this unique tour. Your visit will help a local school as well as create 
work opportunities within the community”. 
(http://www.favelatourismworkshop.com) 
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passeio acreditando que conheceram a favela “real” e não apenas o lado ruim mostrado nos 

filmes e reportagens. Como afirmou um dos donos da agência Jeep Tour18: 

 

“O grande objetivo do passeio da favela é saber se a imagem que chega lá 
fora condiz com a imagem que a gente sabe que é real; porque lá fora só 
chega imagem que é violento, enquanto na realidade não é isso (...) violento 
é em toda parte do mundo, qualquer canto é violento. A favela é uma 
sociedade dentro de uma sociedade, e é isso que a gente quer mostrar. A 
idéia do passeio é mostrar para os turistas que não é essa a imagem de uma 
favela; são pessoas, moradores, trabalhadores, enfim, tem toda uma estrutura 
(...) A minha visão é: que eles [os turistas] vão checar se realmente a 
imagem que eles têm lá fora é essa.(...) O ponto principal da venda da favela 
é você tentar tirar o máximo do lado ruim dela” 

 

 Além disso, imagino que talvez para os turistas seja menos incômodo pensar que as 

pessoas na favela não são tão pobres nem têm uma vida tão ruim, do que ter que refletir 

“sobre o modo como os seus privilégios [o dos turistas] se situam no mesmo mapa que o 

sofrimento deles [o dos “favelados”] e podem – de maneiras que talvez prefiram não imaginar 

– estar associados a esse sofrimento, assim como a riqueza de alguns pode supor a privação de 

outros” (Sontag, 2003).  

 Suponho ainda que seja mais confortável para os turistas guardar em suas memórias e 

em seus álbuns de retrato – sejam eles virtuais ou reais – fotos bonitas de um lugar exótico, do 

que fotos que mostram o lado triste de se viver nas favelas.  Isso porque, como afirma Sontag 

(2003):  

 

Recordar é um ato ético, tem um valor ético em si mesmo e por si mesmo 
(...) Insensibilidade e amnésia parecem andar juntas (...) Existe injustiça 
demais no mundo. E recordar demais (vendo e revendo fotos que retratem as 
dificuldades pelas quais os moradores da favela passam diariamente) gera 
rancor. Fazer as pazes significa esquecer. Para reconciliar-se, é necessário 
que a memória seja imperfeita e limitada. Se o objetivo (dos turistas, por 
exemplo) é ter espaço para viver a própria vida, então é desejável que o 
registro de injustiças específicas (como a desigualdade social e violência que 
atingem os “favelados”) se dilua em uma compreensão mais geral de que os 
seres humanos de toda parte cometem coisas horríveis uns contra os outros 
(e que conseqüentemente o turista como individuo não tem nenhuma 
responsabilidade sobre isso e não posso fazer nada a respeito). 

 

                                                
18 Entrevista realizada em 2005 por Bianca Freire-Medeiros na sede da Jeep Tour.  
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 As duas fotos abaixo apresentam sínteses imagéticas do que seria a vida na favela, a 

primeira19 tirada por um turista durante um tour sintetiza a alegria de uma moradora que tem 

um sorriso estampado no rosto, a outra, produzida pelo fotógrafo Marcos Tristão20, sintetiza a 

dor de uma mãe que acaba de perder uma filha que foi atingida por uma bala perdida durante 

um conflito entre policiais e traficantes do Morro dos Macacos. Ao fazer essa comparação, 

meu intuito não é colocar essas imagens como opostos, ou apresentá-las de forma maniqueísta 

– como o lado bom que deve ser mostrado e o lado ruim que deve ser escondido ou vice-versa 
21– mas apenas dizer que esses são dois lados de uma mesma moeda: dois lados do cotidiano 

da vida na favela.  

 

 

 
  

 Será que ambos estão sendo mostrados durante os tours pela favela? Será que ambos 

estão entrando na percepção que os turistas constroem do que é a vida na Rocinha? Será que 

mostrar as marcas da violência presentes nas paredes da favela – como fazem praticamente 

                                                
19 http://www.flickr.com/photos/fabiovenni/320554154/in/set-72057594105393344/ 
20 Esta fotografia foi publicada na capa do jornal O Globo dia  6 de março de 2007 e posteriormente recebeu 
destaque em várias revistas semanais – como “Época”- e até mesmo programas de televisão –  como 
“Fantástico”. 
21 Cabe ressaltar aqui que há toda uma literatura que discute sobre o impacto que as fotos podem gerar nas 
pessoas que as vêem. Alguns afirmam que elas poderiam servir como um tratamento de choque, fazendo as 
pessoas reagirem em relação a realidade retratada nas fotografias. Outros afirmam que na ,mesma medida que 
criam solidariedade, as fotos também atrofiam a solidariedade. E essa atrofia seria gerada pela superabundância 
de imagens que tornariam as pessoas mais insensíveis ao impacto das fotos. Sobre essa discussão ver Sontag 
(1997; 2003).  
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todos os guias –, é suficiente para fazer os turistas entenderem as marcas que a violência deixa 

nas pessoas, nos moradores que são alvos tanto de bandidos quanto de policiais? 

 Apesar de não ter respostas para muitas das questões que levantei acima, acredito que 

pensar nelas seja importante para entendermos não apenas os benefícios dos tours pela favela, 

mas também as limitações dessa experiência. Ao contrário do que muitas vezes reproduz o 

senso comum, não concordo que a visita à Rocinha seja feita apenas para os turistas verem os 

pobres e reforçarem os estereótipos que têm dos “favelados”.  

 Tenho convicção de que, como tentei mostrar neste artigo, ao passearem pela Rocinha 

os turistas constroem uma representação muito mais complexa e multidimensional da favela 

do que aquela que possuíam antes. Todavia, isso não quer dizer que outros estereótipos – 

como, por exemplo, o do “pobre feliz” ou o da favela como “comunidade” – não acabem 

surgindo a partir da visita. E, penso que isso aconteça devido, principalmente, a dois fatores. 

O primeiro é a limitação de tempo do passeio que impede que os estrangeiros tenham um 

conhecimento mais aprofundado. E o segundo é a barreira da língua que não lhes permite 

interagir com os moradores sem a intermediação dos guias de turismo.  

 Em decorrência dessas duas barreiras, a do tempo e a da língua, a experiência do 

turista acaba sendo, em muitos casos, puramente visual. E o contato entre os estrangeiros e a 

população nativa acaba acontecendo, quase exclusivamente, através das lentes das câmeras 

fotográficas. O ato de fotografar, na maioria dos casos, se torna um dos poucos momentos nos 

quais turistas e moradores interagem de alguma forma.  
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