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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos socioeconômicos gerados 

pela operação do meio de hospedagem caracterizado como hostel na favela do Vidigal, 

Rio de Janeiro e busca compreender a escolha dos turistas por meios de hospedagem 

extra hoteleiros localizados em favelas, além de verificar se o hostel estudado atende às 

necessidades de hóspedes e do morador local. Para isso, realizou-se pesquisa 

bibliográfica e de estudo de caso visando descrever conceitos e diferentes percepções 

dos atores envolvidos. O trabalho realizado foi desenvolvido em caráter exploratório, 

tendo em vista que, para coletar dados, entrevistou-se o proprietário e funcionários do 

meio de hospedagem selecionado como objeto de estudo. Estes, por sua vez, relataram 

suas experiências no que se refere ao papel desempenhado pelo meio de hospedagem 

escolhido. Desta forma, a amostra foi intencional, pois o escolhido representa o “bom 

julgamento” da população. O estudo caracteriza- se ainda como fenomenológico, pois 

preocupa-se com a descrição direta da experiência tal como ela é, constituindo-se em 

um importante elemento no processo de construção do conhecimento, sendo 

amplamente empregado em pesquisas qualitativas. O resultado da pesquisa identificou 

que a opção por este meio de hospedagem relaciona-se ao fato do interesse dos 

hóspedes em visitar os pontos turísticos do Rio de Janeiro e ficar próximo à Zona Sul do 

Rio de Janeiro, assim como pela vista das praias. Aliado a sua localização, os hóspedes 

pagam diárias mais acessíveis em relação aos hotéis de luxo. Esta relação hóspede X 

Meio de hospedagem promove o turismo social, colaborando com o desenvolvimento 

da comunidade local e beneficiando os moradores. Destaca-se, ainda, a questão da 

segurança, pois devido ao fluxo turístico na comunidade, foi implantada no local uma 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), o que teve contribuiu para impulsionar o 

turismo na comunidade. Dessa maneira o hostel trouxe benefícios de forma positiva 

para a comunidade e para os hóspedes oferecendo conforto, segurança, serviços e boa 

visibilidade da favela para turistas. 

 

Palavras-chave: Meio de Hospedagem; Favela do Vidigal; Hostel; Segurança; Turismo 

Social. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyse the socio-economic impacts caused by the operation 

of hosting means characterized as Hostel in slums of Vidigal, Rio de Janeiro and seeks 

to understand the choice of for hosting tourists hostel located in slums, and the Hostel 

studied meets the needs guest and local resident. For this, there was literature and case 

study to describe concepts and different perceptions of the actors involved. This work 

was developed in exploratory way, given that, to collect data, interviewed the owner of 

the hosting medium selected as an object of study. Thus, the sample was intentional 

because the choice is the "good judgment" population. The characterization study is still 

as phenomenological as concern with the direct description of the experience as it is, 

being an important element in the construction of knowledge, being widely used in 

qualitative research. This, in turn, reported their experiences regarding the role played 

by hosting means chosen. The result of the survey identified the interest of tourists to 

visit the sights of Rio de Janeiro and stay close to the South Zone of Rio de Janeiro, and 

staying in the Vidigal favela by the view of the beaches and thus paying is cheaper 

compared to luxury hotels. In addition, promoting social tourism collaborating with 

local community development and benefiting the residents safely because through 

tourism in the Vidigal community be endorsed by tourists was introduced the system of 

Pacifying Police Units (UPPs) which took the initiative to help to boost tourism in the 

community. Thus, the Hostel has benefited positively to the community and guests 

offering comfort, safety, services, employees, and good visibility of the slum for 

tourists. 

 

Keywords: Tourism; Slums of Vidigal; Hostel; Security; Social Tourism; Hosting. 
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1. INTRODUÇÃO 

   

 O turismo é um fenômeno complexo e transformador. Ao longo do tempo, 

modificou-se, construindo uma rede de setores dependentes desta prática. Desta forma, 

(YOUELL, 2002) estabelece que os quatro elementos essenciais da indústria do turismo 

são os seguintes: as destinações, as atrações turísticas, os meios de transporte e o setor 

de hospedagem/catering. Complementam-na as operadoras e os agentes de viagens, que 

atuam como intermediários ao oferecer e disponibilizar pacotes de produtos e serviços 

turísticos para os viajantes, o que o remete a um importante ingrediente para o 

desenvolvimento econômico para grande parte dos países, principalmente para países 

em desenvolvimento. No Brasil, esta realidade não é diferente. 

 A cidade do Rio de Janeiro é um destino conhecido e valorizado, mundialmente, 

pelos seus atrativos turísticos naturais, tais como praias e montanhas, transformando a 

localidade em um dos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo. 

Concomitante, o Rio de Janeiro possui um passado de extrema relevância para a história 

do país, já que foi, no período colonial, capital do vice-reino, sede da monarquia 

portuguesa. Tais fatos são facilmente percebidos em suas ruas, arquitetura e acervos de 

museus, relíquias que são resquícios dos diferentes períodos da história (MELO, 2008).  

Estes acervos contribuem para que o fluxo turístico da cidade não apenas mantenha-se, 

mas dê continuidade ao seu crescimento. Entretanto, a quantidade deve ser 

acompanhada pela melhoria da qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos 

turistas, influenciando, diretamente, em sua competitividade.   

O Rio de Janeiro foi a cidade que mais melhorou a sua nota, de 78,5 para 

81,1, no Índice de Competitividade do Turismo Nacional 2015 – 

levantamento feito pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Sebrae e a 

FGV. No ranking, que avalia os destinos mais competitivos do país, o Rio 

subiu duas posições e, agora, ocupa o segundo lugar na lista. (SindRio, 2015, 

p. 6) 

 Na cidade onde o turismo é praticado há muito tempo, o Favela Tour atua em 

várias comunidades carentes, como na Favela São Conrado, na Vila Canoas, no Morro 

Santa Marta, Rio das Pedras, Complexo do Alemão, Morro da Babilônia e na Vila 

Cruzeiro. Contudo, o destino de visitação mais numerosa é a Comunidade da Rocinha 

chegando a 2,5 mil visitantes ao mês (O GLOBO, 2006). Para os moradores do Rio de 

Janeiro, a convivência com as regiões mais carentes ou comunidades faz parte da 

realidade cotidiana, mas os motivos não se relacionam ao turismo.  
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Assim, na contramão do pouco interesse de conhecer as favelas por parte dos 

residentes locais, há nos turistas uma motivação, sobretudo dos estrangeiros, para 

conhecerem a realidade das favelas, além da possibilidade que eles têm de visitar essas 

localidades através dos chamados Favelas Tour que, segundo a fonte Favela Tour 

(2016) consiste em uma experiência educativa que oferece ao turista adquirir uma 

expectativa mais profunda do convívio brasileiro em favelas, no qual apresenta a favela 

em forma de tour, que não somente faz uma explicação sobre como são as favelas, mas 

sim para dar uma boa perspectiva e bom entendimento sobre os distintos aspectos da 

sociedade brasileira. Depois que ocorreu a pacificação das favelas cariocas, este serviço 

denominado como Favela Tour oferece ao turista um tipo de passeio turístico, que 

consiste em o turista conhecer as comunidades por dentro ou pelo alto, a ideia é 

conhecer as comunidades por dentro, a proposta das agências de turismo receptivas é 

oferecer uma van que busca os turistas e os leva até a entrada das favelas. De lá, junto 

com um guia, o roteiro segue pelos principais pontos das comunidades passando por 

dentro dos becos e casas. As lajes viram mirantes de onde se pode ver, de outros pontos 

de vista, as paisagens cariocas. O percurso da caminhada passa por corredores escuros, 

mesmo à luz do dia onde a visão transmite a vida cotidiana das pessoas que alí residem 

(GAMA, 2016). Nestes, os turistas põem-se em contato com aquilo que, em geral, 

difere da sua realidade cotidiana e assim surge o interesse de se hospedarem nessas 

comunidades, pagando um preço inferior do que os hotéis de luxo da zona sul do Rio de 

Janeiro. 

Para Freire-Medeiros (2006) o turismo nas favelas não é só um fenômeno de 

consumo, mas simultaneamente é um fenômeno de produção. As favelas são 

reconhecidas como destinos turísticos pela RioTur, e o poder público passou a 

promover o turismo nestas localidades. A mesma demonstra que as favelas são destinos 

turísticos que podem ser promovidos, vendidos e consumidos de diversas maneiras, 

exemplificando, como paisagem física e/ou social, como destino eco-turístico, como 

turismo de aventura e/ou cultural.  

  A cidade tem a particularidade da proximidade entre estas comunidades e os 

tradicionais bairros de classe média e alta, o que torna os conflitos urbanos mais 

destacados. Visando à preparação da cidade, que recebeu um megaevento internacional, 

a Copa em 2014 e em 2016 irá sediar as Olimpíadas, a política de segurança pública do 

Estado do Rio de Janeiro tem como eixo principal a implementação de um policiamento 
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específico em diversas favelas dominadas pelo narcotráfico no Rio de Janeiro. A partir 

de dezembro de 2008, iniciou-se a implantação das Unidades de Polícia Pacificadoras 

(UPP’s) nessas comunidades, tendo como um de seus principais objetivos a criação de 

um policiamento reforçado nas proximidades onde irão ocorrer as atividades esportivas 

e que já ocorreram (CARVALHO; SILVA, 2012). O ideal seria que, a partir da 

instalação das UPP’s nas favelas do Rio, houvesse uma renovação, inclusão e 

integração urbana das favelas em relação à cidade formal.  

 Segundo a fonte Mídia News (2012), mesmo com o cenário tumultuado e a 

rotina das favelas cariocas que sempre atraíram turistas estrangeiros e atualmente, como 

a maioria das comunidades da zona sul pacificadas, alguns turistas tem trocado os 

famosos e grandes hotéis da orla por albergues com belas paisagens nas favelas. A 

experiência de viver em uma comunidade e a vista do alto dos morros parecem valer 

mais a pena do que o conforto do asfalto.  

 As Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) proporcionaram mais serviços e 

segurança aos moradores, que antes não chegavam às populações locais e também abriu 

as portas para o surgimento de novos empreendimentos e diferenciados meios de 

hospedagens dentro das favelas da cidade. O turismo é uma das áreas que mais ganhou 

porque, além de passeios e festas para que os turistas conheçam as atrações das 

comunidades, diversos meios de hospedagem abriram as portas para hospedar visitantes 

com conforto e qualidade, que buscam viver uma experiência dentro das comunidades e, 

entre outras coisas, aproveitar as vistas privilegiadas para atrações na zona sul do Rio de 

Janeiro. 

 Atualmente, porém, surgem outros fins para estes acervos, especialmente os 

arquitetônicos e em locais anteriormente não explorados do Rio de Janeiro, como os 

meios de hospedagem que oferecem, em locais menos favorecidos, serviços básicos por 

tarifas econômicas, e de outro, em praias e destinos mais procurados, hotéis de grande 

porte, que oferecem serviços altamente qualificados. Os albergues independentes 

surgiram com a finalidade de oferecer serviços diferenciados por um preço acessível. 

Vem sendo fortemente implementados em diversas cidades do mundo, visando a 

alcançar um público jovem, com espírito aventureiro, mas que preza a qualidade dos 

serviços que este meio de hospedagem pode oferecer. Segundo o Ministério do 

Turismo, as hospedagens alternativas foram bastante requisitadas pelos viajantes 

estrangeiros que estiveram no Brasil durante a Copa do Mundo. 

http://www.midianews.com.br/?pg=noticias&cat=2&idnot=74332
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 A preferência geral dos estrangeiros durante o Mundial, no entanto, ainda foi por 

hotéis, flats e pousadas: mais da metade deles (53,9%) optou por acomodações 

tradicionais. Entretanto, a tendência de crescimento dos meios alternativos cresce a cada 

ano: dos cerca de 5,67 milhões de estrangeiros que estiveram no País em 2012, quase a 

metade (44,2%) optou por meios alternativos durante sua estada. Os albergues e 

camping (4,9%) abrigaram 278,1 mil estrangeiros, as casas alugadas (11,9%) outros 

675,4 mil e as casas de amigos e parentes (27,9%) mais 1,58 milhões de visitantes. 

(Ministério do Turismo, 2014) 

 Segundo a Pesquisa de Serviço de Hospedagem aplicada pelo IBGE e dados 

levantados pelo Ministério do Turismo (2014), albergues, imóveis alugados e camping 

serviram de base para 23,8% dos turistas internacionais que estiveram no País durante a 

Copa. Três razões explicam a grande procura dos estrangeiros pelos meios alternativos: 

a tentativa de se aproximar da cultura local; o valor, em geral, mais acessível; e a oferta 

dessa modalidade nas cidades-sede. 

 Em pesquisa realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) do Rio de Janeiro em 2015, que traça o perfil do turista que se hospeda na 

capital fluminense em estabelecimentos fora da rede hoteleira convencional, como 

albergues, pousadas e hostel, constatou-se que jovens entre 18 e 29 anos predominam 

(58,5%). A pesquisa, que teve apoio da Associação de Cama e Café e Albergues do 

Estado do Rio de Janeiro (ACCARJ) e da Empresa de Turismo do Município do Rio de 

Janeiro (Riotur), ouviu 306 turistas nacionais e estrangeiros como parte do projeto 

Gestão Turística e Sustentável dos Meios de Hospedagem, do Sebrae-RJ (Gandra, 

2015). Concomitante a esta informação, a ACCARJ que é uma entidade sem fins 

lucrativos surgiu-se para facilitar a comunicação com o Poder Público, Fornecedores e 

Agências de Turismo do setor, que tem como missão o fortalecimento do setor de Cama 

e Café e Albergues, tendo como objetivo oferecer hospedagem de qualidade e preços 

acessíveis, em um ambiente descontraído e acolhedor, contribuindo e fortalecendo uma 

boa imagem do setor e do turismo no Estado do Rio de Janeiro. (ACCARJ, 2016) 

  O Centro de Pesquisas e Estudos do Turismo da Cidade do Rio (CEPETUR) 

dispõe de um comparativo da taxa de ocupação dos albergues no ano de 2014 e 2015, 

que é representada pelo gráfico a seguir.  
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    Fonte: ACCARJ, 2015.  

  

 Levando-se em consideração o contexto apresentado acima, este trabalho tem 

como Objetivo Geral analisar os impactos socioeconômicos gerados pela operação do 

meio de hospedagem caracterizado como hostel e denominado “Hostelzinho Vidigal” na 

Favela do Vidigal, cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Já os objetivos específicos são 

descritos a seguir: 

 Descrever a estrutura física, operacional e de pessoal do hostel; 

 Relacionar os serviços prestados e a respectiva qualificação do pessoal 

envolvido; 

 Identificar ações executadas pelo hostel na comunidade; 

 Discutir se as estruturas e ações promovidas pelo hostel são suficientes para 

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da Favela e do próprio meio 

de hospedagem. 

 

1.1 Justificativa 

 

 Para elaboração desta justificativa baseou-se em Lakatos e Marconi (2003) que 

afirmam que a justificativa da pesquisa consiste numa exposição breve, porém essencial 

e completa, das razões de ordem teórica e os motivos que tomam importante a 

realização e aceitação da pesquisa, e de que forma esta pesquisa pode contribuir 

teoricamente, relevando-se a importância do tema do ponto de vista geral. 
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Portanto, quando se trata de analisar as razões de ordem teórica ou se referir 

ao estágio de desenvolvimento da teoria, não se pretende explicitar o 

referencial teórico que se irá adotar, mas apenas ressaltar a importância da 

pesquisa no campo da teoria. Deduz-se, dessas características, que ao 

conhecimento científico do pesquisador soma-se boa parte de criatividade e 

capacidade de convencer, para a redação da justificativa. (LAKATOS; 

MARCONI, 2003, p. 219) 

 Dado que, observa-se um crescimento de meios de hospedagem caracterizados 

como hostel e albergues do Rio de Janeiro e, em especial, nas favelas da cidade. Em 

contrapartida, percebe-se a preocupação do turista nacional em se hospedar em uma 

favela, especialmente quanto à segurança. Desta forma, considera-se propício 

demonstrar que é possível desenvolver atividades relacionadas ao turismo em locais de 

baixa renda sem abrir mão do conforto, da segurança e da hospitalidade carioca, 

comprovando que as favelas do Rio de Janeiro também são locais seguros e propícios 

para se deslocar e conhecer diversos outros pontos turísticos da cidade, já que 

localizam-se em lugares de fácil acesso. Neste contexto, o hostel "Hostelzinho Vidigal", 

localizado na Favela do Vidigal, é utilizado como referência para desmistificar a 

convivência entre turistas e comunidade, ressaltando o importante papel 

socioeconômico desempenhado pelo mesmo.  

 

1.2 Metodologia 

 

O método utilizado neste trabalho de conclusão de curso caracteriza- se como 

fenomenológico, pois preocupa- se com a descrição direta da experiência tal como ela é, 

constituindo-se em um importante elemento no processo de construção do 

conhecimento, sendo amplamente empregado em pesquisas qualitativas. Lakatos e 

Marconi (2003) ainda ressaltam que 

A maioria dos especialistas faz, hoje, uma distinção entre método e métodos, 

por se situarem em níveis claramente distintos, no que se refere à sua 

inspiração filosófica, ao seu grau de abstração, à sua finalidade mais ou 

menos explicativa, à sua ação nas etapas mais ou menos concretas da 

investigação e ao momento em que se situam. Partindo do pressuposto dessa 

diferença, o método se caracteriza por uma abordagem mais ampla, em nível 

de abstração mais elevado, dos fenômenos da natureza e da sociedade. É, 

portanto, denominado método de abordagem, que engloba o indutivo, o 

dedutivo, o hipotético-dedutivo e o dialético. (LAKATOS; MARCONI, 

2003, p. 221) 

Sob o ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa tem caráter exploratório, 

tendo em vista que para coletar dados, entrevistou-se o proprietário do meio de 

hospedagem selecionado como objeto de estudo. De acordo com Yin (2001) o estudo de 
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caso é uma estratégia de pesquisa para compreensão de um método que atende 

abordagens específicas de coletas e análise de dados, sendo o método útil quando o 

fenômeno a ser estudado é amplo e complexo e não podendo ser estudado fora do 

contexto onde ocorre naturalmente. É um estudo empírico que busca determinar ou 

testar uma teoria, e têm-se a entrevista como fonte de informação mais importante. 

Através deste, o entrevistado expressa sua opinião sobre determinado assunto, 

utilizando suas próprias interpretações. A tendência do Estudo de Caso é tentar 

esclarecer decisões a serem tomadas (YIN, 2001). Desta forma, a amostra não 

probabilística adotada nesta pesquisa foi intencional, pois o escolhido representa o 

“bom julgamento” da população/universo. Este, por sua vez, relatou suas experiências 

no que se refere ao papel desempenhado pelo meio de hospedagem denominado 

“Hostelzinho Vidigal” no contexto da Favela do Vidigal, localizado na zona sul do Rio 

de Janeiro.  

Desta forma, esta pesquisa assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso, tendo como objetivo abordar se o meio de hospedagem está adotando os padrões 

da classificação de um hostel e albergue, assim como se estes atendem as necessidades 

dos hóspedes que procuram este tipo de meio de hospedagem. Para tanto, aplicou-se 

entrevista despadronizada e com perguntas abertas, para a qual não existe rigidez de 

roteiro, podendo-se explorar mais amplamente algumas questões, constituindo-se em 

um importante elemento para a obtenção de informações de um entrevistado, sobre 

determinado assunto ou problema. Tal entrevista foi realizada com o proprietário do 

empreendimento e foi realizado no próprio meio de hospedagem. A visita foi 

previamente agendada por telefone e realizada na data de 06 de abril de 2016. Durante a 

entrevista, o proprietário apresentou a estrutura física do hostel, assim como explanou 

sobre o funcionamento operacional, físico e de pessoal, da frequência de hóspedes e se 

estes retornam ao meio de hospedagem. Ao longo do trajeto no qual realizou-se a 

entrevista capturou-se fotos do meio de hospedagem para serem apresentados neste 

trabalho.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A estruturação das variáveis relativas ao tema de estudo tem por base um referencial 

teórico que envolve, particularmente, o surgimento do turismo e da hotelaria, hotelaria 

no Brasil, o turismo social e os parâmetros para hostels e albergues. Assim sendo, os 

itens a seguir buscam desenhar o quadro conceitual operacionalmente definido para 

guiar a pesquisa. 

2.1 O desenvolvimento da atividade do Turismo 

 

O conceito de turismo se difundiu no final do século XIX e foi interpretado por 

Crisóstomo (2004) como a atividade em que pessoas percorriam vários países 

estrangeiros por curiosidade e por falta de alternativas para seu tempo disponível. O 

mesmo autor afirma que esses passeios eram como uma espécie de tournée nos países 

habitualmente visitados por seus compatriotas. Já Youell (2002) afirma que pode-se 

definir o turismo como uma atividade que abrange todos os aspectos do movimento de 

pessoas para fora do respectivo ambiente habitual, envolvendo as atividades que 

realizam e as instalações que utilizam nesses lugares. Ele ainda caracteriza como turista 

as pessoas que: 

Estão fora do local habitual em que residem, embora planejem voltar algum 

dia; estão fazendo uma visita temporária e de curta duração não superior a 12 

meses; estão envolvidas em atividades que poderiam ser normalmente 

associadas com o turismo; não necessariamente permanecem fora de casa de 

um dia para o outro, mas apenas para uma visita diária (excursão); e nem 

sempre ficam fora de casa nas férias, mas por motivo de negócios. 

(YOUELL, 2002, p.29) 

 

Estas viagens tinham foco principal a Europa e o conceito do turismo ligou-se à 

percepção, com razão na época, de que somente pessoas com alto poder aquisitivo 

tinham acesso a essa prática. Entretanto, no século XX surgiram novas propostas para 

definição do turismo e a partir disto estabeleceram-se as viagens como gosto ou 

somente prazer por deslocamentos. 

Entre 1930 e o fim da Segunda Guerra Mundial tem início o turismo de 

massa e várias definições para essa atividade são elaboradas por diversos 

órgãos ou instituições. Entre elas, podemos destacar: 1) Turismo pressupõe 

adimensão de uma conquista do espaço por pessoas que afluem a uma 

determinada localidade (cidade, estado, país, continente), onde não buscam 

fixar ou estabelecer residência. Assim, o turismo caracteriza-se pela soma das 
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relações existentes entre as pessoas que se encontram passageiramente em 

uma localidade, que seria o núcleo receptor, e os habitantes desta. 2) O 

turismo como um conjunto de movimentos de pessoas que abandonam o 

lugar onde mantêm residência permanente, em geral temporariamente, por 

motivo psíquico, físico ou profissional (CRISÓSTOMO, 2004, p.16). 

 

Para Youell (2002), o turismo assume um papel que, assim como a maioria das 

atividades econômicas,é essencial em uma relação de demanda e oferta que objetiva 

satisfazer às necessidades de turistas domésticos e internacionais, fornecendo, para isso, 

uma variedade de instalações e atrações sempre agrupadas nas áreas de destino. Além 

disto, muitos setores que oferecem estes serviços, dispõem de transporte de ida e volta, 

facilitando sua locomoção. A natureza da demanda, de acordo com detalhes 

anteriormente observados pelo autor citado, influenciou-se por numerosos fatores, como 

padrão de comportamento de compra do consumidor, tendências de viagem, estilo de 

vida, avanços tecnológicos e fatores políticos. No lado da oferta, as áreas de destino 

experimentarão impactos positivos e negativos, os quais podem ser econômicos, 

ambientais e socioculturais. Já Crisóstomo (2004) afirma que o turismo envolve 

inúmeras variáveis que destaca força para desenvolvimento cultural de uma determinada 

comunidade, que dentro das funções que desempenham no tempo livre, pode-se 

observar que umas estão relacionadas com o indivíduo e outras com aspectos sociais; 

umas mais conscientes e outras menos. Neste contexto, Vaz (2001) considera que o 

turismo é uma atividade econômica que mobiliza mais de 50 setores produtivos de bens 

e serviços, requerendo o trabalho de inúmeras categorias técnicas e profissionais. 

Afinal, o turismo vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos, configurando-se em 

um dos ramos de serviços que mais cresce e suas perspectivas de crescimento são 

animadoras.  

Há que se levar em consideração que o turismo é hoje uma realidade que vem 

ganhando uma importância cada vez maior no contexto do desenvolvimento 

socioeconômico. Isto se dá graças ao aumento da renda pessoal e as facilidades de 

transportes, fazendo com que uma faixa bem maior da população participe desse 

fenômeno de massa que tem crescido rapidamente nestes últimos anos. Em virtude 

disso, o setor de hotelaria, que é um dos setores diretamente beneficiados, oferece 

serviços que podem ser agrupados em hospedagem, alimentação, recreação e lazer. 

(CASTELLI, 2000) 

Desse modo, o turismo se interliga com a hotelaria, pois quando se fala em 

Turismo, é indispensável que haja uma estrutura básica para o pernoite dos turistas, no 

qual a qualidade será um dos diferenciais para a escolha destes serviços. A busca da 
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qualidade nos serviços de hotelaria pressupõe conhecimento do seu conceito genérico e 

sua aplicação no setor de serviços. Ao se referir à excelência na prestação de serviços, 

um dos aspectos importantes a verificar é o do relacionamento entre o empreendimento 

e o cliente (Serson, 2000). Ressaltando tal realidade, Crisóstomo (2004) observa que, 

em 1986, a EMBRATUR, com o propósito de promover o turismo interno no Brasil, 

instituiu o Passaporte Brasil e estimulou a criação dos albergues da juventude, 

promovendo outro tipo de meio de hospedagem, os alternativos. 

Petrocchi (2003) assume a ideia que o produto turístico é constituído por três 

serviços básicos: o transporte, a hospedagem e o atrativo, sendo a Hotelaria e o Turismo 

um binômio inseparável. Cabe ainda ressaltar que o produto turístico resulta-se ao 

conjunto de recursos naturais e culturais e serviços produzidos por uma pluralidade de 

empresas, nas quais umas operam transformando a matéria-prima em produto acabado, 

embora outras empresas oferecem bens e serviços já existentes. (BENI, 1998) 

 

2.2 A hotelaria 

 

A origem da Hotelaria surgiu em Roma quando as pessoas obtinham instalações 

e repouso em caráter temporário, conhecido como hospitium, que é usado para casos de 

hospitalidade, que poderiam ser pagas ou gratuitas, no caso da hospitalidade comercial e 

familiar. O tipo de casa de hospedagem, em Roma, determinava o tipo de hóspede a 

ocupá-la. Naquela época, as pessoas que se deslocavam de outras cidades e mantinham 

relações de amizade com residentes romanos, ficavam em suas casas como hóspedes. 

No século XI, em Portugal, surgiram os albergues, que eram estabelecimentos que 

serviam para hospedar as pessoas que vinham de lugares santos, geralmente anexos a 

mosteiros. Estes estabelecimentos eram localizados nas antigas estradas romanas – rotas 

de peregrinos. Dessa forma, devido ao número e freqüência de pessoas passando por 

essas estradas, o entorno desses albergues eram ocupados por inúmeros outros tipos de 

estabelecimentos que disponibilizavam serviços aos peregrinos e transeuntes. As 

primeiras albergarias portuguesas foram fundadas pela Coroa nos mosteiros e 

particulares, visando lucro. Diante do surgimento desse tipo de hospedagem, houve por 

parte da nobreza a instituição da albergaria passiva que significava que o vassalo 

deveria abrigar, imprescindível, seu senhor e sua comitiva em sua residência, quando 

estes estivessem de passagem. A partir deste fato a hospitalidade incluía fornecimento 

de alimentos, roupa de cama e mesa e os serviços domésticos. Foi dessa maneira que a 
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nobreza a solução de obter-se hospedagem quando fosse preciso, sem ter que ficar sob o 

mesmo teto que os pobres e doentes, que freqüentavam albergarias e hospitais. Ao 

passar do tempo, foram instituídas e estimuladas normas e regulamentações para a 

criação de estalagens. Regulamentações que representaram um grande avanço nas 

relações entre as pessoas e o progresso da civilização, também foram criadas normas 

para padronização no atendimento, com o intuito de garantir qualidade mínima das 

hospedagens (CRISÓSTOMO, 2004). Em continuidade com a história da hotelaria, 

Candido e Vieira fazem a seguinte afirmação: 

No final da Idade Média, com a criação das pousadas e tabernas com fins 

lucrativos, surgiu o hoteleiro que tinha como missão atender somente 

viajantes de classe rica. As pousadas e tabernas dispunham de serventes que 

ficavam a disposição dos viajantes para todos os serviços, atender aos 

animais e também as pessoas. O hoteleiro da época preocupava-se em 

oferecer serviços e acomodações excelentes. Quanto melhor fosse o 

atendimento, maior crédito junto às autoridades da época o hoteleiro recebia. 

Ser hoteleiro era importante e representava poder (CANDIDO; VIEIRA, 

2003 p.31) 

 

Seguindo com a origem da hotelaria, Gonçalves e Campos (1999) afirmam que a 

história da hotelaria teve início nas Olimpíadas, na Grécia Antiga, quando inúmeros 

visitantes, de várias localidades, dirigiam-se à Olímpia para assistir aos jogos olímpicos, 

competições essas que duravam dias, considerado um dos mais importantes eventos da 

época. Diante de sua importância e do grande fluxo de pessoas atraídas pelo mesmo, 

surgiu a necessidade de criar-se os balneários e hospedarias para receber estas pessoas, 

marcando o início da Hotelaria.  

Outro marco da hotelaria aconteceu nas estradas romanas, considerando-se que 

na época os meios de transportes não percorriam distâncias superiores a 60 quilômetros 

diários, tornando as viagens longas e cansativas, o que resultou na criação das 

hospedarias que, em Roma, obedeciam à regras muito rígidas. Naquela época, o 

hoteleiro não poderia receber um hóspede que não tivesse uma carta assinada por uma 

autoridade, comprovando sua viagem à negócios ou a serviço do imperador. A Via 

Appia era um local repleto de pequenas pousadas, ao tempo do Império Romano e 

naqueles estabelecimentos ocorriam orgias, crimes e desordens. Certamente foi a 

expansão do Império Romano que criou nas pessoas o hábito de se hospedarem em 

locais diferenciados. Foi também essa expansão do Império que alavancou a construção 

de várias pousadas ao longo das vias. (GONÇALVES; CAMPOS, 1999) 

Percebe-se, pelo exposto, que o desenvolvimento da hotelaria está muito ligado 

ao desenvolvimento dos meios de transportes. Assim, com o surgimento das ferrovias, 

em torno de 1840, os meios de hospedagens evoluíram em relação à quantidade, mas 
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não a qualidade e modernização. A chegada das ferrovias desestruturou a hotelaria, 

porque como não se modernizaram e não se adaptaram às tecnologias mais recentes, 

muitos estabelecimentos tiveram que ser fechados. Levando-se em conta que os meios 

de transportes tornaram-se mais eficientes e rápidos, não havia mais necessidade de 

grandes períodos de hospedagens ao longo dos caminhos. Mas, para se adaptarem à 

esses novos meios de transportes, a solução na época foi que os hotéis e pousadas 

fossem construídos ao redor das estações de trens e não mais a beira de estradas 

(CHON; SPARROWE, 2003). 

Outro fato que Chon e Sparrowe (2003) reforçaram, esta nova realidade é que 

também iniciaram-se as construções das estradas de rodagem que ligávamos grandes 

centros e as ferrovias às cidades portuárias, onde houve um aumento significante na 

quantidade de hotéis, em destaque nessas cidades portuárias. 

Como um dos últimos marcos da história da hotelaria no século XIX teve a 

construção do primeiro estabelecimento hoteleiro em Paris, no ano de 1870, julgado 

como o início da hotelaria planejada. Diante da expansão do turismo, já no fim do 

século XX, os hotéis ganharam suas proporções e se constituíram a partir daí em 

grandes redes. As redes hoteleiras ganharam impulso inicialmente na Europa e nos 

Estados Unidos, com a expansão primeiramente nos próprios países e depois em outros 

(VALLEN; VALLEN, 2003). 

Já no Brasil, o desenvolvimento da hotelaria se iniciou com os portugueses ao 

embarcarem para o país. Os primeiros locais de hospedagem foram os colégios e os 

mosteiros, erguidos pelos religiosos que acompanhavam as expedições. Esses colégios e 

mosteiros se constituíram nas primeiras hospedarias que ofereciam conforto e abrigo 

para os viajantes mais ilustres (CASTELLI, 2005). Assim, a hotelaria no Brasil 

destacou-se, no século XVIII, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, com o 

surgimento dessas hospedarias. Cabe ressaltar que, além dos colégios, mosteiros e 

hospedarias, haviam os ranchos, que serviam não só de abrigo, mas também como meio 

para deslocamento das fronteiras econômicas para o interior do país. Esses ranchos 

ficavam localizados ao longo das estradas reais. Eram edificações rústicas, segundo 

Castelli (2005), que serviam para abrigar viajantes, sendo na maioria das vezes, 

tropeiros e comerciantes, juntamente com seus animais e apetrechos. Já na cidade do 

Rio de Janeiro também surgiram as estalagens ou casas de pastos, que ofereciam 

alojamento. Com a chegada da corte portuguesa (1808) e a abertura dos portos, assim 

que a corte chegou, muitos estrangeiros passaram a transitar pela cidade, e criou-se a 
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necessidade de meios de hospedagens com uma capacidade maior. No início percebeu-

se uma grande influência européia nos conceitos e nas construções. E assim como 

aconteceu na Europa, a evolução dos meios de transportes foram fatores decisivos para 

o crescimento do setor hoteleiro no país. 

Mediante o início do setor hoteleiro, que deu-se no século XVIII, o século XIX 

pode ser considerado o período de estagnação, pois o país sofreu com o problema de 

escassez de hotéis, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Porém, no século XX, 

houve uma grande evolução e revolução para o setor hoteleiro na cidade. Devido à essa 

escassez mencionada, datada do século XIX, o governo brasileiro decidiu criar o 

Decreto nº 1160, que isentaria de impostos municipais, por sete anos, os cinco primeiros 

hotéis que se instalassem na cidade. Um desses hotéis que se instalaram foi o Hotel 

Avenida em 1808. Outras duas construções consideradas como marcos da hotelaria 

nessa época foram o Hotel Glória e o Copacabana Palace, que contribuíram de forma 

decisiva para que o Rio de Janeiro se transformasse em pólo de turismo e lazer 

(CASTELLI, 2005). 

Contudo, os hotéis são peças importantes do turismo e por conta disso ajudam a 

movimentar a máquina econômica dos países em desenvolvimento. E já que a demanda 

turística anda junto com a construção civil, os hotéis e outros elementos do turismo 

(estradas, aeroportos, etc.) são os responsáveis por grandes investimentos, mesmo sendo 

em economias diversificadas (VALLEN; VALLEN, 2003). 

Beni (2003, p. 196) menciona que “o hotel é uma empresa de prestação de 

serviços e diferencia-se completamente de outros estabelecimentos industriais ou 

comerciais”. Quando o hotel compara-se a outros estabelecimentos turísticos, temos a 

hospitalidade como fator imprescindível, assumindo a necessidade de empregar pessoas 

para todas as atividades e em todos os setores, o que reflete em seu funcionamento. 

Sendo assim, o hotel como um meio de hospedagem, é um elemento essencial quando 

se diz respeito ao turismo, por fazer parte da infraestrutura turística, assim, necessitando 

de profissionais competentes para exercer bem seu trabalho. (BENI, 2003) 

De acordo com Castelli (2000), embora o processo tecnológico tenha trazido 

inovações e a perfeições no seio da empresa, o elemento humano continua sendo a peça 

fundamental. É dele que depende todo processo de acolhida do cliente, e 

consequentemente, a própria rentabilidade da empresa.  

Percebe-se que para obter o sucesso do turismo e da hotelaria é essencial o 

cuidado na oferta de serviços como bem receber, acolher e ofertar qualidade. Castelli 
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(2000) reforça que as empresas prestadoras de serviço, para tornarem-se competitivas e 

garantirem a sua sobrevivência, necessitam do capital humano. O crescimento turístico 

proporcionou uma expansão das empresas hoteleiras, exigindo do profissional uma 

formação especializada para todos os níveis de ocupação que compõem a estrutura 

organizacional do hotel. Surge então, a necessidade de investir na sua preparação e 

treinamento para bem capacitá-lo. Pessoas capazes na prestação de serviços são aquelas 

que possuem: excelente qualificação pessoal, espírito de serviço, capacidade de 

recuperação e espírito de equipe (CASTELLI, 2005), independente da tipologia, 

tamanho e serviços prestados pelo empreendimento hoteleiro. 

 

2.3 Meios de Hospedagem Alternativos: Hostels 

 

A hotelaria como uma indústria que oferece bens e serviços, possui suas próprias 

características de organização, tendo em vista que a sua principal finalidade é 

disponibilizar hospedagem e alimentação. Suas especificidades variam de várias formas, 

como tipo de hospedagem, segurança, preço e vários outros serviços relacionados à 

atividade de bem receber. Por meio disto, existem os mais variados tipos meios de 

hospedagem, visando atender a diversidade do mercado turístico, podendo ser desde 

uma área para camping até um luxuoso resort. Consequentemente, cada um tem uma 

gestão específica, conforme a quantidade de unidades habitacionais, e serviços 

oferecidos (MARTINS; BAHIA, 2011).  

Segundo Beni (2003) os meios de hospedagem são diferenciados em: meios de 

hospedagem hoteleiros e extra-hoteleiros. Os hoteleiros são definidos pelos os que 

podem ser classificados no Ministério do Turismo (Mtur); já os extra-hoteleiros não 

possuem classificação própria, e sua qualidade representa a necessidade do hóspede. 

Para Raszl (2012) os meios de hospedagem extras hoteleiros caracterizam-se por 

aspectos especiais em sua arquitetura, e ainda, algum destes ofertam acomodações 

coletivas. Nos empreendimentos extras hoteleiros, o fator comum é a “oferta de 

hospedagem, sem, no entanto, haver possibilidade imediata de comparação entre 

instalações e serviço” (ALDRIGUI, 2007, p.30). Já Giaretta (2005) considera como 

meios de hospedagem extra hoteleiros as pensões, pensionatos, colônias de férias, 

albergues da juventude, pousadas, acampamentos, campings, imóveis locados, 

residências secundárias, alojamento de turismo rural e os bedandbreakfast, entre outros. 
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Um dos tipos de hospedagens alternativos ou extra hoteleiro são os albergues, 

que geralmente são desprovidos de luxo, mas devem procurar manter condições 

funcionais. Situam-se, normalmente, em centros onde os jovens possam praticar 

esportes, cultura física, arte ou ocupações semelhantes (MARQUES, 2003, p.45).  Em 

complemento a isto, Goeldner (1999), observa que nos últimos anos, com o crescimento 

significativo do turismo, muitos meios de hospedagem foram criados para atender novas 

demandas. Destacam-se, entre eles, os albergues independentes que visam de serviços 

personalizados e diferenciais por preços inferiores aos dos albergues de redes.  

Andrade (2004) considera que os hostels foram criados com intuito de servir às 

metas do turismo social e objetiva oferecer hospedagem sem discriminação de idade. 

Esse tipo de empreendimento extra hoteleiro existe em mais de 60 países, seguindo 

normas e regulamentos locais e atuam tanto para estadas prolongadas como para apenas 

pernoite. A qualidade e os aspectos de sua construção são caracterizados de acordo com 

o nível socioeconômico do país ou da região em que se situam. No entanto, a 

alimentação que oferecem é de boa qualidade e a diária é mais barata do que 

estabelecimentos hoteleiros aos quais se assemelham e com os quais competem. 

Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem 

(SBClass) (2016), os tipos de meios de hospedagem existentes no Brasil, possuem as 

suas respectivas características determinadas pela portaria número100, de 16 de junho 

de 2011, que institui e estabelece os critérios de classificação deste. Este tipo de 

empreendimento caracteriza-se, principalmente, pelo baixo valor da diária, hóspedes 

majoritariamente jovens e quartos compartilhados, apesar de que existem hostels que 

oferecem também opções de suítes ou quartos duplos. 

Segundo a Federação Internacional de Albergues da Juventude (2016), a 

Hostelling International, no mundo, o surgimento dos hostels aconteceu em 1909 com o 

professor Richard Schirmann que dedicava seu tempo a criar programas de convivência 

para seus alunos. Além de atividades pedagógicas, começou a organizar grupos com os 

jovens para realizar pequenas viagens de estudos. Sendo assim, o professor Schirmann 

descobriu a possibilidade de criar uma maneira alternativa para acomodar os alunos, que 

não fossem apenas o pernoite em hospedarias. Neste contexto, surgiu o primeiro 

Albergue da Juventude - Hostel, em Altena, Alemanha, em ano de 1912, em 

funcionamento até os dias atuais. Em 1932 foi criada a Federação Internacional de 

Albergues da Juventude, a Hostelling International, com o objetivo de padronizar o 
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atendimento das várias associações que expandiram pelo continente europeu. A ideia 

chegou no Brasil, na década de 60, geração esta conhecida como "pé na estrada", do 

movimento hippie e dos movimentos estudantis no mundo.Em 1971 o Brasil criou a 

Federação Brasileira dos Albergues da Juventude e começou a fazer parte do 

Movimento Alberguista. 

Segundo a fonte HiHostel (2016), no Brasil os albergues da juventude foram 

inseridos a partir de 1971 quando, na cidade do Rio de Janeiro, foi criada a Federação 

Brasileira de Albergues da Juventude (FBAJ).Os albergues da juventude brasileiros 

receberam apoio do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) em 1985, o que 

estimulou os órgãos oficiais de turismo a cooperarem na fundação e funcionamento das 

associações estaduais. No Brasil, o primeiro albergue da juventude foi instalado em 

1961 no bairro de Ramos, na cidade do Rio de Janeiro, pelo casal de educadores 

Joaquim e Ione Trota, após terem se hospedado em um hostel na França, em 1956. Este 

albergue foi intitulado Residência Ramos e permaneceu em atividade no período de 

1965 a 1973. Os Albergues da Juventude são representados pela Federação Brasileira de 

Albergues da Juventude, sendo necessária sua autorização para a abertura de um hostel 

e, consequentemente, a ela associar-se. Para tanto, os candidatos deverão atender aos 

seguintes critérios de padronização: localizar-se em cidades que possuam atrativos 

turísticos; que o imóvel situe-se em local de fácil acesso, além de ser construído ou 

adaptado exclusivamente para utilização permanente do hostel; recepção 24h e sistema 

de reserva. Estes, por sua vez, devem seguir com padrões de qualidade, garantindo aos 

hóspedes: conforto, higiene, segurança e bom preço, além do comprometimento com a 

preservação ambiental e proteção da natureza através do consumo responsável e 

preservação de recursos; reciclagem; eliminação de resíduos e educação ambiental. 

Mesmo sendo um meio de hospedagem barato, os hostels não deixam de oferecer 

conforto, pois este tipo de meio de hospedagem contém quartos coletivos, que podem 

ser camas ou beliches, armários com cadeados para cada leito. Também podem possuir 

cozinha coletiva com utensílios domésticos, banheiros coletivos sendo que alguns 

podem oferecer café da manhã. Os quartos podem ser unissex e, preferencialmente, com 

acesso à internet (HiHostel, 2006). 

No Rio de Janeiro existe a Associação de Albergues da Juventude no Brasil do 

Estado do Rio de Janeiro (FBAJ) que tem desenvolvido essa cultura na cidade, e que 

tem como missão promover o intercâmbio cultural, e com a filosofia de fazer com que 
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os jovens do mundo todo conheçam países, cidades, culturas e costumes diferentes e 

aprendam a respeitar as peculiaridades de cada povo e a conviver em sociedade, 

contribuindo para formação do jovem. Portanto, segundo o HiHostel (2016), o hostel 

tem como objetivo principal manter uma hospedagem de baixo-custo, geralmente 

frequentado por estudantes ou viajantes que procuram vivenciar o lugar escolhido com 

conforto e qualidade, o público alvo são os jovens que viajam para vários destinos. 

Estes locais, por sua vez, podem ser os mais variados, desde que atendam os requisitos 

estabelecidos pelos organismos ligados aos hostels e albergues, ou seja, praias, bairros 

temáticos ou mesmo favelas que detenham atrativos e segurança para seus hóspedes. 

Coutinho (2015) contribui com esta afirmação alegando que os hostels conquistam em 

maior número o público jovem que, tendo ou não viajado ao exterior, conheceu e 

aprovou o “novo” hostel. Este público busca uma acomodação com preços acessíveis, 

não necessariamente de baixo custo, em ambiente moderno, confortável e seguro, 

somado a uma convivência social intensa e prazerosa durante o período de sua viagem. 

O Ministério do Turismo (MTur) afirmou que durante a Copa do Mundo no 

Brasil, 23,8% dos turistas internacionais optaram pelas hospedagens alternativas - 

albergues, imóveis alugados e camping - como base contra 53,9% que optaram por 

acomodações tradicionais - hotéis, flats e pousadas. O MTur acredita que esta é uma  

tentativa de aproximar o turista da cultura local; o valor, em geral, mais acessível; e a 

oferta dessas modalidades esclarecem tal grande procura. Segundo a Pesquisa de 

Serviço de Hospedagem, feita pelo IBGE, e de dados levantados pelo ministério, o 

Brasil possui 3.491 leitos em pensões, como o cama e café; 3.804 albergues; 22.478 

leitos em imóveis para aluguel e 29.940 em motéis. “Nosso papel é o de estimular o 

mercado a oferecer hospedagens adequadas aos diversos perfis de turistas”, disse o 

ministro do Turismo, Vinicius Lages. “É uma forma de diversificar a oferta e atender 

aos anseios de todos os tipos de viajantes”, afirmou.  

As 12 cidades-sede do Brasil receberam quase a metade dos albergues 

credenciados à maior rede de albergues do país, a Hostelling International, oferecendo 

2235 leitos. A média de ocupação durante o mundial foi alta: aproximadamente 90%. E 

a tendência de crescimento dos meios alternativos tem crescido a cada ano. Dos cerca 

de 5,67 milhões de estrangeiros que estiveram no país em 2012, quase a metade (44,2%) 

optou por meios alternativos durante sua estada no país. Os albergues e camping (4,9%) 

abrigaram 278,1 mil estrangeiros, as casas alugadas (11,9%) outros 675,4 mil e as casas 
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de amigos e parentes (27,9%) mais 1,58 milhões de visitantes. (REVISTA HOTÉIS, 

2014) 

2.4 Turismo social e as favelas cariocas 

 

O turismo social é caracterizado por Fernandes (2013) como um segmento da 

atividade turística capaz de incluir pessoas que desejam realizar algum tipo de atividade 

relacionada ao turismo, mas que não conseguem usufruir, principalmente por motivos 

financeiros, para certos destinos turísticos. Pensando no acesso destas pessoas, existem 

políticas de turismo específicas para incluir socialmente os que não têm como pagar 

pelo destino desejado. Deste modo o Ministério do Turismo (2006) define este 

segmento como uma alternativa para conduzir e praticar a atividade turística, 

promovendo a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da 

cidadania na perspectiva da inclusão. Contudo, além da característica econômica, que é 

primordial ao turismo social, outros elementos os compõe: os fatores culturais, político, 

ambiental, climático, geográfico. Por meio disto, cada fator citado é de responsabilidade 

da sociedade incluir o turismo para todas as pessoas, ou seja, outras camadas menos 

favorecidas, é promover a igualdade de oportunidades, além de desenvolver 

positivamente as relações comerciais. O turismo social reduz o sentimento de exclusão e 

promove novas perspectivas para o desenvolvimento do turismo em si. 

Os elementos de conservação ambiental e valorização da identidade cultural 

firmam a proposta de turismo definida por Turisol (2008), bem como a formação de 

benefícios diretos para as comunidades acolhedoras. No Brasil, definem as noções de 

empreendimentos comunitários e intercâmbio intercultural, como toda forma de 

organização empresarial sustentada na propriedade da região e da autogestão dos 

recursos comunitários e particulares com práticas democráticas e solidárias no trabalho 

e bem distribuindo os benefícios causados através da prestação de serviços visando o 

encontro cultural com os visitantes. O turismo de base comunitária caracteriza-se 

quando as populações locais possuem o controle eficaz sobre o seu desenvolvimento e 

gestão, e baseia-se na gestão comunitária ou familiar das infraestruturas e serviços 

turísticos, considerando ao meio ambiente, na valorização da cultura local e na 

economia solidária (TUCUM 2008). Novas tendências da demanda mundial do turismo 

comunitário instituem que o turismo conquiste incessantemente novos espaços e insira 

novos atrativos à sua oferta. Neste contexto, inúmeros micro empreendimentos 



25 

 

familiares, cooperativos e comunitários enriquecem a oferta turística nos âmbitos local, 

nacional e internacional, ao incorporarem “um turismo com selo próprio”, a partir de 

uma combinação de atributos singulares e originais (MALDONADO, 2009). 

Beni (1998) ressalta que o Estado também é responsável pelo investimento 

social e não somente na infraestrutura em apoio à atividade, compete ao Estado a 

implantação de turismo socializado, desse modo facilitando o acesso ao turismo das 

classes menos favorecidas economicamente. Cabe a empresa privada igualmente ao 

Estado investir na qualificação de mão-de-obra e aperfeiçoamento de pessoal investindo 

parte de seu lucro líquido. 

Diante disto, a autora Rua (2006) menciona que, recentemente, a referência ao 

turismo identifica como campo privilegiado para promover o desenvolvimento social. 

Deste modo, oferece tanto a possibilidade de fortalecimento do capital físico, como 

infraestrutura e investimentos financeiros, além desestimular o desenvolvimento do 

capital humano como educação e capacitação profissional. Além do que, o turismo 

social pode contribuir decisivamente para o desenvolvimento sustentável e para inclusão 

social nas comunidades porque agrega um conjunto de dimensões favoráveis à 

solidariedade e à integração social. Por sua própria natureza, o turismo exerce pelo o 

fim do isolamento, provocando o contato em diferentes culturas. Através disto, fornece 

o conhecimento e a valorização de determinados ambientes e comunidades, estimulando 

o respeito e interesse pela sua preservação. Concomitantemente, exibe um forte 

potencial de criação e ampliação de oportunidades de trabalho e geração de renda. 

Através deste contexto, envolve-se uma ampla multiplicidade de segmentos, 

contribuindo para o reconhecimento e valorização da diversidade social e cultural para o 

estabelecimento e fortalecimento de laços de solidariedade entre povos e grupos sociais. 

(RUA, 2006) 

Observa- se também que o desenvolvimento turístico em um território baseia-se 

nos seus potenciais turísticos, naturais e culturais, que constituem em oferta de recursos 

turísticos. Neste sentido, o turismo pode ser utilizado como estratégia que contribuem 

para o desenvolvimento local para as regiões que podem oferecer estes recursos aos 

turistas. (ZAPATA, 2006). 

Youell (2002) acredita que uma das principais motivos para realizar viagens 

turísticas relaciona-se com experiências sociais e culturais. Com isso, as comunidades 
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locais podem beneficiar-se dos impactos socioculturais do turismo através do 

aproveitamento da integração de pessoas com estilos de vida diferentes e outras 

formações culturais e lingüísticas. A forma como o turismo é projetado no local garante 

uma maneira eficaz para atrair visitantes, contribuindo no contato direto com a 

comunidade acolhedora, sendo assim, experimentando o estilo de vida de seus 

anfitriões; como por exemplo, visitas de intercâmbio entre jovens, turismo de 

experiência em favelas. Portanto, contribuindo com a melhoria de qualidade de vida dos 

moradores locais das estações de turismo permitindo oferecer eventos culturais e 

sociais, principalmente para satisfazer às necessidades dos turistas, estando disponível 

em comunidades locais. Beneficiando ainda à população local das instalações de 

esportes e lazer financiadas pela receita turística. (YOUELL, 2002) 

O turismo social acontece nas favelas e definindo Favela, a fonte Favelização 

(2011) conceitua como uma área agregada de uma determinada cidade caracterizada por 

moradias precárias, por falta de infraestrutura e sem regularização fundiária. Este termo 

tem sido tradicionalmente referido a áreas de habitação que já foram respeitáveis, mas 

que se deterioram quando os habitantes originais foram deslocados para partes melhores 

da cidade, porém este termo também é citado aos vastos assentamentos informais 

encontrados nas cidades do mundo subdesenvolvido e em desenvolvimento. 

Tendo em vista a ligação do turismo social com as favelas, onde surgiu esta 

procura turística, de acordo com Medeiros (2006), as favelas cariocas começaram a ser 

visadas como um destino turístico a partir da visita de Michael Jackson ao Brasil no ano 

de 1996, quando o mesmo veio filmar algumas cenas do clipe They don’tcare about us 

(Eles não se importam com a gente), no Morro Santa Marta. A mesma afirmou que os 

turistas não só tem vontade de conhecer outra cultura, e sim a busca de vivenciar uma 

situação de precariedade que eles desconhecem, fora da realidade deles, diferente sob o 

ponto de vista do que estão habituados. Na cidade do Rio de Janeiro, existe um serviço 

chamado de Favela Tour, que permite o turista vivenciar essas localidades e ter a 

experiência em uma favela que difere de sua realidade. Para os cariocas, a convivência 

com as regiões carentes ou comunidades, faz parte da realidade cotidiana. Assim, na 

contramão do pouco interesse de conhecer as favelas por parte dos residentes locais, há 

nos turistas uma motivação, sobretudo dos estrangeiros, para conhecerem de perto a 

realidade das favelas.  
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Portanto, as favelas despertam curiosidade e consumo. Estes elementos são tidos 

como pitorescos que, por sua vez, compõem uma das principais motivações do consumo 

turístico. Isto favorece e demonstra que há uma demanda real pelo consumo das favelas 

cariocas. Sendo assim, ao se configurarem com um produto turístico, existem agências 

de viagens especializadas em oferecer passeios às favelas, que por fim colaboram para 

gerar renda a comunidade local (FREIRE-MEDEIROS, 2007, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

3. OBJETO DE ESTUDO 

 

Segundo a Fonte Guia do Turismo (2016), acidade do Rio de Janeiro é o 

principal centro turístico visado por turistas no Brasil. Dentre seus principais atrativos 

turísticos destacam-se o Pão de Açúcar e o Corcovado, tornando-se os símbolos e seus 

maiores cartões-postais do País. A Capital, conhecida por turistas como "Cidade 

Maravilhosa” conta com um grande acervo histórico e arquitetônico, paisagens naturais 

diversificadas, praias, desfile das escolas de samba e suas comunidades tradicionais são 

reconhecidas por sua hospitalidade atrai turistas do Brasil e do mundo. 

Neste contexto, a favela do Vidigal foi utilizada como objeto de estudo para esta 

pesquisa. Situada ao lado da Avenida Niemayer, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, 

é considerado como um bairro-favela, localizado entre os bairros nobres do Leblon e 

São Conrado. Este nome, Vidigal, surgiu através do nome do ex-comandante da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, no século XIX, general Miguel Nunes Vidigal. 

Devido aos seus serviços prestados, recebeu de presente dos monges beneditinos, em 

1820, um terreno ao pé do morro Dois Irmãos, o qual foi invadido por barracos a partir 

de 1940, dando origem ao nome da favela, citado pela Fonte Turismo na Favela (2011).

 De acordo com Peregrino (2015) a Favela do Vidigal tinha cerca de nove mil 

moradores, os primeiros moradores chegaram à década de 1940.  Por conta da violência 

nas favelas, uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foi inaugurada em 18 de 

janeiro de 2012 na Favela do Vidigal, na qual abrange geograficamente os morros do 

Vidigal e da Chácara do Céu. Dispondo de uma localização privilegiada entre São 

Conrado e Leblon, contendo uma vista deslumbrante e pelo forte investimento de 

dinheiro público no projeto de “pacificação” das favelas cariocas, a Favela citada está 

atraindo turistas e moradores com maior poder aquisitivo o qual é exibido nas imagens 

apresentadas abaixo. 

 
Figura 1: Mosaico Localização da Favela do Vidigal 

 

   

Fonte: Google Maps 
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Devido à procura do turismo e de meios de hospedagem em favelas por turistas 

nacionais e internacionais, com preço de hospedagem mais acessível, em relação à 

hotéis de luxo,  permite o turista vivenciar essas localidades e ter a experiência em uma 

favela que difere de sua realidade. A pesquisa de campo realizada foi feita com 

entrevista autorizada ao gestor deste meio de hospedagem denominado como 

“Hostelzinho Vidigal”, que tem por objetivo principal analisar os impactos 

socioeconômicos gerados pela operação do meio de hospedagem caracterizado como 

Hostel na Favela do Vidigal desenvolvido para o hóspede ter uma vivência de hostel no 

Brasil inserido em favela. (Figura representada abaixo do Hostel “Hostelzinho Vidigal”) 

Figura 2: Mosaico Meio de hospedagem Hostelzinho Vidigal.  

 

 
Fonte: Página “Hostelzinho Vidigal” do Facebook, 2016. 

 

 

Descrevendo sua estrutura física e operacional do ambiente, o meio hospedagem 

citado acima abrange de uma recepção com lavabo que oferece também serviços de bar 

com cervejas artesanais para hóspedes usufruírem e para momentos de descontração do 

hóspede, sendo por conta do cliente. Também dispõe para o hóspede o serviço de 

internet Wi- Fi gratuito e ar condicionado em todo o meio de hospedagem (figuras 

identificadas abaixo).  
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Figura 3: Mosaico imagens internas Hostelzinho Vidigal. 

 

 

 

 
Fonte: Página “Hostelzinho Vidigal” do Facebook, 2016. 
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O empreendimento dispõe de 2 (duas) unidades habitacionais compartilhadas, 

identificadas como quarto amarelo e quarto azul, contendo 6 (seis) camas com tomada e 

luminária em cada uma, com número de identificação em cada cama. As mesmas 

contêm baú com cadeado para os hóspedes guardarem seus pertences e cada quarto do 

ambiente possui armário extra com cadeado (locker), disponibilizado ao hóspede caso 

possuam bagagem além da que pode ser guardada no baú. As instalações de cada quarto 

possuem 2 (dois) banheiros, com 2 (dois) sanitários e 2 (dois) chuveiros com água 

quente,ambos com serviço padronizado. Os quartos possuem informativos para 

economia de água e energia, próximo ao banheiro, em 3 (três) idiomas: português, 

inglês e espanhol, visando promover a sustentabilidade.Além disso, o estabelecimento 

utiliza sensores de presença nos ambientes para economia de energia quando não se 

encontram pessoas no local, economizando energia elétrica, que também faz parte do 

projeto de sustentabilidade adotado pelo hostel, conforme imagens apresentadas abaixo. 

Figura 4: Detalhes das Unidades Habitacionais (UHs). 

 

 
Fonte: Página “Hostelzinho Vidigal” do Facebook, 2016. 
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 O hostel “Hostelzinho Vidigal” dispõe de uma varanda externa para lazer, onde 

também são realizadas refeições com vista, de um lado, para as praias da Zona Sul do 

Rio de Janeiro e, de outro, com vista para toda a favela do Vidigal. A varanda dispõe de 

banheiro privativo, cozinha compartilhada e área de serviço equipada com utensílios 

domésticos, como freezer, microondas, geladeira, máquina de lavar e TV. É livre o uso 

de hóspedes para qualquer horário. O hostel não oferece café da manhã, porém, 

oferecem um voucher de café da manhã com um parceiro. Os proprietários também 

indicam aos seus hóspedes padaria, mercado e restaurantes próximos ao 

estabelecimento, no qual ganham desconto devido à parcerias firmadas.(Fotos abaixo) 

Figura 5: Imagens da Sacada e Vista do Hostel 

 

 

Fonte: Página “Hostelzinho Vidigal” do Facebook, 2016. 

 

 

 O serviço de governança prestado aos hóspedes é realizado pelos próprios 

proprietários, mantendo a higiene e limpeza do local para causar uma boa impressão do 

meio de hospedagem, reforçando o foco na organização independente do fato do meio 

de hospedagem localiza-se em uma favela. Oferece-se, ainda, rouparia extra aos 

hóspedes, pois mesmo sendo um tipo de hospedagem de baixo custo, o mesmo não 

deixa de garantir a higiene e conforto ao hóspede. O serviço de lavanderia é opcional, 

sendo que este serviço é prestado por uma empresa parceira.  
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 Outro serviço oferecido ao hóspede é o transfer in/out, que é executado pelo 

proprietário, que busca seus clientes à qualquer hora do dia no aeroporto, e do hostel 

para o aeroporto. Este serviço também é disponibilizado para outros eventos, sendo que 

ambos não estão incluídos no preço da diária, já que o acesso à comunidade pode ser 

feito por táxi, moto-táxi ou serviço de transporte coletivo que circulam dentro da 

comunidade.  

 O canal de venda e divulgação do meio de hospedagem é realizado, 

principalmente, através de redes sociais e pelo site “booking.com”. Para a gestão de 

reservas e diárias, o hostel adota o sistema de gestão hoteleira online “CloudBeds”, que 

gerenciam as vendas e contêm todas as informações relacionadas ao hóspede. Toda a 

operacionalização do meio de hospedagem, ou seja, recepção, contato com o cliente e 

reservas, é realizada pelos proprietários, que contam com a ajuda de familiares e 

amigos.  

O perfil dos hóspedes do “Hostelzinho Vidigal” é constituído por jovens que 

buscam interação com a localidade e acesso rápido para a zona sul do Rio de Janeiro, 

assim como o intercâmbio cultural, por ter contato com pessoas de culturas diferentes. 

A origem destes são nacionais e internacionais, dependendo da época do ano, sendo que 

em festas de fim de ano, carnaval e grandes eventos, o público maior é o internacional. 

Mesmo o público alvo sendo os jovens, o proprietário recebe todos os tipos de público e 

garante um ambiente familiar. E durante o ano, geralmente o público nacional é de 70%, 

segundo informação prestada pelo proprietário. No ano de 2015, após a Copa 2014, o 

público predominante foi o nacional, que atingiu um percentual de 90%dos hóspedes. 

Em relação ao desenvolvimento socioeconômico perante a comunidade, além 

das parcerias mencionadas anteriormente, são executadas ações para promoção do 

turismo dentro da favela, como a contratação de guias de turismo locais. O proprietário 

também conta com parceiros de dentro da comunidade, promovendo a interação com o 

local. Quando há necessidade de contratação de pessoal, o mesmo dá prioridade às 

pessoas de moram na comunidade. Há que se mencionar que o meio de hospedagem 

conta com a parceria de outros hostels dentro da favela. Assim, quando a procura por 

parte de hóspedes é maior que a oferta disponível, indicam-se outros meios de 

hospedagem locais, assim como estabelecimentos comerciais e eventos promovidos 

dentro da localidade para contribuir ao desenvolvimento da comunidade. Destaca-se, 

ainda, que o meio de hospedagem e outros empresários locais estão envolvidos com um 
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projeto de tarifa solidária, que ainda está sendo desenvolvido, para arrecadação de 

fundos. Tal projeto visa beneficiar projetos sociais dentro da favela. Esta iniciativa, 

juntamente com as demais citadas, gera impacto positivo na comunidade, pois agregam 

serviços de parceiros locais. Estas ações são realizadas para contribuir com o 

desenvolvimento da favela e do próprio meio de hospedagem. 
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4. ANÁLISES 

 

Com a pesquisa in loco realizada por meio de entrevista com o proprietário do 

hostel “Hostelzinho Vidigal”, verifica-se que, pela fala do entrevistado, a favela do 

Vidigal tem como principal motivação em se hospedar ou visitar o local a vista das 

praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. O entrevistado observa que não existe algo 

projetado e estruturado para receber os turistas, como agência com guias de turismo 

locais, mas que somente agências de fora da comunidade é que promovem esta ação, 

pois no local, cada um trabalha por si, sem haver qualquer tipo de organização. 

Entretanto, o entrevistado destaca que está em desenvolvimento, dentro da favela, o 

projeto de padronização que conta com a participação de diversos empreendedores 

locais, inclusive o próprio hostel, mapeando os serviços oferecidos com planos de 

melhoria e expansão para promoverem o turismo na favela do Vidigal de forma mais 

organizada, no qual prevê-se a criação de agência local e está em estudo um projeto 

turístico com estudantes de turismo para otimização e valorização do turismo no local. 

O proprietário também afirma, na entrevista, se integrar com a comunidade, 

mencionando que no início da operação do hostel houve a resistência de alguns 

moradores, por acharem que estavam invadindo seu espaço. Visando minimizar tal 

resistência, o proprietário contratou uma pessoa de dentro da comunidade para trabalhar 

no hostel, contribuindo para a efetivação deste processo de integração. Ao mesmo 

tempo, o proprietário e seus funcionários procuram sempre ajudar pessoas de dentro da 

comunidade que estejam interessadas sobre o turismo local.  

O entrevistado, proprietário do meio de hospedagem, destaca que alguns 

requisitos que são costumeiramente relacionados apenas para outros tipos de meio de 

hospedagem, como hotéis e pousadas, entre outros, são criteriosamente observados no 

hostel, que é a higiene, assim como os serviços de internet. O “Hostelzinho Vidigal” 

adota um padrão exemplar de higiene e conforto, mesmo sendo oferecidos apenas 2 

quartos compartilhados, conforme visto em imagens capturadas dos mesmos e da 

recepção (figura 3).Percebeu-se nos quartos outros detalhes importantes adotados pelo 

proprietário, quando observa-se que este se preocupou em formatar as camas com uma 

altura maior que o normal, para não haver desconforto para o hóspede, melhorando sua 

postura, assim como na disponibilização de luminária próxima a cama para que o 

hóspede possa ler ou estudar.  
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O proprietário destacou, ainda, a funcionalidade, a praticidade e a demanda pelo 

uso da sacada, que possui uma vista ímpar das praias da zona sul e da própria favela. 

Este espaço, utilizado pelos hóspedes para refeições e bate-papo, promovem, 

sobremaneira, o intercâmbio cultural entre os hóspedes, sendo esta uma das 

características mais marcantes deste tipo de turistas e que optam por esta modalidade de 

meio de hospedagem extra-hoteleiro, o hostel. Isto porque, segundo informações do 

proprietário, o hostel é um lugar onde a maioria das pessoas que o procuram são 

mochileiros e estão acostumados com este tipo de hospedagem por pagarem mais 

barato. Alia-se a isto o fato de que o proprietário privilegia a contratação de mão de 

obra local, ou seja, pessoas da própria comunidade, que conhecem bem o local, 

otimizando, inclusive, a prestação de informações seguras para os hóspedes que tenham 

o interesse em interagir, de forma mais efetiva, com a comunidade e conhecer as suas 

peculiaridades. A indicação de pessoas e locais seguros a serem visitados é fundamental 

para não apenas manter, mas ampliar a clientela do empreendimento, especialmente por 

localizar-se dentro de uma favela, muitas vezes marginalizada pela opinião pública. 

A infraestrutura do hostel também é citada pelo proprietário como um ponto 

forte na captação dos clientes, pois desde a reserva, realizada por ele e sua equipe, 

formada basicamente por familiares, oferece-se um atendimento personalizado, 

passando por uma recepção funcional, UHs espaçosas e confortáveis, além de manter o 

ambiente limpo. Para isso, o pessoal envolvido no atendimento do pessoal busca 

ampliar seus conhecimentos, seja através de cursos de graduação, seja na realização de 

cursos promovidos pelo SEBRAE. 

No que tange a integração do empreendimento na comunidade, o proprietário do 

hostel considera que existe um impacto positivo na mesma, pois o meio de hospedagem 

faz parcerias com alguns empreendimentos, como lavanderia, assim como firmou 

convênio com uma padaria local para o fornecimento do café da manhã. O proprietário 

entrevistado foi questionado sobre o fato do café da manhã não ser mais incluído na 

diária. Como resposta, o mesmo alegou que, além do desperdício, alguns hóspedes não 

respeitavam o horário estabelecido, o que também causava prejuízo. Porém, o dono do 

meio de hospedagem disponibiliza um voucher para os hóspedes tomarem café em uma 

padaria parceira. Futuramente o meio de hospedagem tem a intenção de firmar parceria 

com uma padaria e bistrô que localiza-se em frente ao hostel. 
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Outro ponto de grande relevância para o desenvolvimento turístico no local 

observado pelo entrevistado relaciona-se à segurança, que tem modificado, 

positivamente, o cenário e a realidade da favela, propiciando condições para uma 

expressiva taxa de retorno de pessoas que já se hospedaram no hostel. Após a 

“pacificação” nas favelas, o turismo em favela se tornou mais visado, tanto por turistas 

nacionais, quanto internacionais, por se sentirem mais seguros com as unidades de 

polícia garantindo segurança. 

Finalizando a entrevista, o proprietário do "Hostelzinho Vidigal" afirma, 

categoricamente, que todos os detalhes observados no hostel foram pensados no 

hóspede e para que os mesmos sintam uma experiência excepcional de se hospedarem 

em um meio de hospedagem localizado dentro de uma favela e também para 

vivenciarem a ideia de hostel, tomando como parâmetro os hostels existentes fora do 

Brasil.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, conclui-se que o meio de hospedagem estudado é vantajoso 

para os envolvidos - o turista e o morador local. Apesar da categoria Hostel não ser 

incluída no sistema de classificação oficial adotado no Brasil, o CADASTUR, dispõe-se 

de hostels espalhados pelo Brasil e por isso, considera-se importante a sua inclusão 

entre os tipos de meio de hospedagem a serem classificados devido à procura e o 

crescimento do número de empreendimentos existentes. Mesmo o Hostel sendo 

considerado como meio de hospedagem, não está incluído na classificação do Sistema 

Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) que estabelece os 

critérios de classificação.Com uma proposta diferente do hotel, o hostel "Hostelzinho 

Vidigal" oferece tarifa mais acessível, apesar de localizar-se próximo a locais atrativos, 

sem deixar de oferecer boa apresentação e higiene, como apresentados em imagens 

capturadas do meio de hospedagem. Soma-se a isto a vista exuberante para as praias da 

Zona Sul e da favela, tornando-se um atrativo para os hóspedes.  

 Baseado nos serviços oferecidos e o que o proprietário propõe ao hóspede, o 

preço cobrado é considerado atrativo e o favorece na procura por este meio de 

hospedagem. Destaca-se, aqui, que este meio de hospedagem preocupa-se com o meio 

ambiente e adota conceitos de sustentabilidade em suas operações. Dessa forma, esta 

demanda de turistas em favelas cariocas contribui positivamente para toda a 

comunidade local, garantindo segurança e com esta promoção do turismo garantindo 

também um desenvolvimento socioeconômico para moradores locais, gerando renda e 

emprego. 

Pode-se observar também que, o percurso à caminho da entrevista foi tranquilo e 

viu-se um grande número de pessoas na rua mesmo sendo a noite durante a semana. Em 

confirmação do que foi tratado na entrevista pela fala do proprietário. Realizada uma 

pesquisa na página do Facebook do Hostel "Hostelzinho Vidigal", na avaliação foram 

constatados os seguintes comentários: 

“Lugar tranquilo, limpo, donos nota 1000, lugar silencioso, aconchegante. Vista 

total da orla. Foi alí que eu escolhi para viver o momento de conhecer meu irmão após 

33 anos junto a sua esposa. Recomendo com total confiança. Podem ir e ficar de olhos 

fechados. Uma das marcas são os constantes sorrisos dos donos. Vale a pena demais. 

Índico e quero voltar” 
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”Lugar sensacional, não poderia ser menos... toda atenção e cuidado do casal, o 

zelo e amor pelo estabelecimento se reflete ao hóspede e voltarei com toda certeza.  

Parabéns.” 

“Muito Boa a receptividade, tudo limpo e organizado. Pena que ta quase na hora 

de ir embora, mas to ansioso pra Voltar !!!!” 

“Lugar merece muito mais que 5 estrelas !Tratamento que tivemos !Higiene do 

lugar !!A recepção que tivemos de todos !!!É muito mais ! É muito bom ! Muito bom 

mesmo !Ambiente família , eu recomendo” 

“Adorei a estadia! Superou minhas expectativas! Super indico. Nota mil!” 

“Organização e conforto num só lugar. Super indico. Lugar tranquilo e familiar.” 

 Os impactos causados pelo Hostel estudado, “Hostelzinho Vidigal” contribuíram 

também para o crescimento econômico da comunidade por estarem atraindo turistas. Na 

entrevista, o proprietário afirma que mesmo a procura por turistas internacionais ser 

grande em certas épocas do ano, a procura de turistas nacionais é maior. No ano de 

2015, 90% dos hóspedes foram turistas brasileiros. O proprietário do empreendimento 

afirma que foca no público nacional para ser um diferencial, pois a característica de 

hostel ainda está em desenvolvimento no País, apesar do público que mais é recebido é 

o jovem, assim como ocorre no exterior.  

 Portanto, como já foi citado neste trabalho o turismo social que tem como 

característica beneficiar as comunidades locais dos impactos socioculturais com o 

aproveitamento da integração de pessoas com estilos de vida diferentes e outras 

formações culturais e lingüísticas. A forma como o turismo é projetado no local garante 

uma maneira eficaz para atrair visitantes, contribuindo no contato direto com a 

comunidade, e por meio disto, o hostel estudado cumpre o que é prometido trazendo 

benefícios ao hóspede e aos moradores locais, ajudando no desenvolvimento da Favela 

do Vidigal e ofertando aos seus hóspedes, qualidade, conforto e conectividade com 

pessoas da comunidade local e pessoas de fora, contribuindo com o intercâmbio 

cultural. Os proprietários também apostam em qualificação pessoal para melhorarem 

ainda mais o serviço oferecido e exercerem este tal serviço com excelência e de maneira 

qualificada, desse modo desenvolvendo também o turismo social na comunidade por 
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meio da integração da comunidade local com pessoas de outras culturas e gerando 

emprego na comunidade. 
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APÊNDICE 

Roteiro da entrevista com o proprietário do meio de hospedagem “Hostelzinho 

Vidigal”: 

1. Como é a estrutura física do Hostel? 

2. Quem compõe sua equipe de trabalho? 

3. Como funciona o trabalho/ operação desempenhada no Hostel? 

4. Qual a procedência dos hóspedes? A freqüência de turistas, são mais turistas 

internacionais ou nacionais? 

5. Quais serviços prestados oferecidos aos hóspedes? 

6. Sua equipe é qualificada? Fazem algum estudo para oferecer o melhor para seus 

hóspedes?  

7. Quais ações executadas pelo Hostel na comunidade? 

8. As estruturas e ações promovidas pelo Hostel são suficientes para contribuir 

para o desenvolvimento da Favela e do próprio meio de hospedagem? 

9.  Há integração do hóspede com a comunidade, e dos moradores com o hóspede? 

10. Vocês pensam em melhorias? Se sim, quais são elas?  
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