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Estudo dE PotEncialidadEs 

Roteiro do Samba 
Madureira 

roteiro do samba é viável, é preciso planejar e estruturar urbanamente 
esse roteiro e o f luxo de visitantes. As potencial idades do Roteiro do 
Samba estão intrinsicamente l igadas às de Madureira e uma avaliação 
precisa do potencial turístico do território possibi l i tará à construção de 
um roteiro viável que seja, antes de tudo, factível e consistente. 

O Roteiro do Samba, em Madureira, apresenta-se como possível produto 
com possibi l idades palpáveis de se desenvolver turisticamente, a par-
tir de ações de melhoria na infraestrutura básica e turística, uma forte 
estrutura de paisagismo alinhada a uma qualif icação da mão de obra e 
à sensibi l ização da população para o benefício da atividade turística. 
A segmentação aplicada à organização do planejamento do Roteiro do 
Samba leva em conta o zoneamento por vocação turística. 

Dentro desta perspectiva, listamos abaixo os segmentos turísticos do Rotei-
ro do Samba que apresentam evidentes potencialidades: Turismo Histórico 
Cultural - atividades turísticas relacionadas à vivência e ao conhecimento 
do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural 
– arquitetura, literatura, artes visuais, folclore, danças, costumes, história 
etc.; Produção Associada ao Turismo - contribui para valorizar o roteiro, pos-
sibilitando a inserção do artesanato, manifestações culturais, a culinária tí-
pica brasileira e outros elementos autênticos e tradicionais de um povo e de 
um destino para a promoção da identidade local, contribuindo, assim, para 
o reconhecimento do turismo; e Fomento a Eventos - além dos eventos já 
programados, a topografia local e seus atrativos tornam Madureira muito 
interessante e ajustável para a realização de várias modalidades de eventos. 

O intento maior do Roteiro do Samba é justamente criar e fortalecer todos 
os elos da cadeia turística, elevando o grau de potencial idade turística de 
Madureira e criar de maneira posit iva o resgate histórico do tema samba, 
e pluralizar esta cultura para os visitantes, tornando ainda benéfico os 
fatores econômico e social para toda a população local.

Madureira – Berço do Samba
Cultura e tradição do samba são as maiores riquezas do bairro tão cantado por 
diversos nomes da MPB, e, claro, por sua gente. Além de carregar o espírito do 
subúrbio carioca, Madureira tem a vocação de ser o berço do samba. Desde 
1910, o bairro já respirava carnaval, com o surgimento de blocos de rua. Na 
década seguinte, nascia em a primeira escola de samba do bairro, a Prazer da 
Serrinha, que em 1947, se tornaria a hoje conhecida Império Serrano. Junto 
com a Portela, as duas formam os pilares do berço do samba em Madureira.

O bairro “coração da zona norte” representa então a união da tradição 
do carnaval e do samba com um grande centro comercial. A variedade 
de estabelecimentos comerciais projeta Madureira como o segundo polo 
comercial e econômico da cidade e o maior do subúrbio. 

RoteiRo do Samba em maduReiRa-RJ
O Sebrae/RJ realizou o Estudo de Potencialidade do Roteiro do Samba em 
Madureira, que analisa as possibilidades de desenvolvimento desse itinerário 
turístico no bairro considerado o “coração da zona norte” da cidade do Rio de 
Janeiro – RJ. Madureira é um dos formadores da identidade carioca, seja pelo 
samba que de lá emana, seja pela personalidade dos seus moradores, dos 
transeuntes e da população em geral, usuária deste bairro da cidade.

O estudo foi realizado de forma diferenciada e inovadora, isso por que buscou 
conversar com todos os atores que direta ou indiretamente atuam ou podem vir 
a atuar no seguimento, amparado por instrumentos de pesquisas e/ou roteiros 
de entrevistas. O diagnóstico resultante do estudo contém um mapeamento e 
reconhecimento da oferta turística local sob forma quantitativa, onde constam 
dados da infraestrutura, dos serviços diretos e os de apoio. A identificação do 
potencial do Roteiro do Samba foi aferida qualitativamente, entre agentes de 
turismo, profissionais diretamente envolvidos com o turismo, formadores de 
opinião e visitantes/turistas vindos à cidade do Rio de Janeiro. Como comple-
mento e de modo a fornecer dados quantitativos e qualitativos, foi aplicada 
uma pesquisa de percepção turística local na população da área do Roteiro 
do Samba, moradores de Madureira, incluindo nesta amostragem, os o trade 
turístico local, inclusive as entidades e o poder público. 

O Roteiro do Samba, em Madureira, posiciona- se como uma grande oportu-
nidade para o bairro se engajar no assunto turismo de maneira participativa, 
envolvendo e agregando os interessados à desenvolver ações conjuntas que 
possam ampliar as potencialidades locais. Este roteiro se propõe a unir histó-
ria, cultura e entretenimento de maneira harmoniosa – onde o próprio bairro 
faz parte de todo o enredo proposto, em que visitantes poderão entender 
melhor toda a história e tradição que circunda o assunto Samba. O Roteiro do 
Samba necessita inteirar moradores, poder público e, principalmente o setor 
privado (empresas), que ofertarão produtos e serviços aos visitantes.

Não basta apenas gostar da ideia, é preciso colocá-la em prática e isso requer 
a participação de todos, com efetivo planejamento, organização e controle de 
ações e propostas. Deste modo, Madureira assume um papel fundamental para 
a consolidação do Roteiro do Samba, ao se tornar um receptor de visitantes e 
turistas, de maneira acolhedora, agradável, espontânea, mas com profissio-
nalismo e unicidade de esforços, para tornar a experiência do visitante única. 

O estudo tratou do desenvolvimento ordenado da atividade turística em 
Madureira. Com os números apresentados nos resultados da pesquisa, 
pode-se entender as peculiaridades do Roteiro do Samba e quais são as 
oportunidades que podem ser trabalhadas, aquelas que devem ser priori-
zadas e as que dependerão de uma gama diferenciada de trabalhos para 
se efetivarem enquanto atrações para o turismo.  Ficou observado que o 



atRatiVoS tuRÍStiCoS:
Escolas de Samba
As escolas de samba fazem parte da identidade e da cultura de Madureira. A his-
tória delas é o pano de fundo do Roteiro do Samba e elas representam marcos 
indeléveis de Madureira. O bairro conta com a presença do Grêmio Recreativo 
Escola de Samba Portela, a mais antiga escola do Rio de Janeiro, sendo a única 
que participou de todos os desfiles. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Im-
pério Serrano, quarta maior vencedora no rol das campeãs do carnaval do Rio de 
Janeiro. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Tradição, com quadra na estrada 
Intendente Magalhães, divisa entre os bairros de Campinho e Madureira, nasceu 
em 1985 de uma dissidência na Portela e alguns integrantes insatisfeitos.

Parque Madureira
O terceiro maior parque da cidade do Rio de Janeiro, oferece aos mora-
dores da Zona Norte carioca diversas quadras de esporte, espaços e ati-
vidades culturais e de lazer. O parque conta ainda com a Praça do Samba, 
com capacidade para 3 mil pessoas, e a Praça do Conhecimento, onde 
uma espaçosa lan house pública oferece computadores ligados à internet.

Mercadão de Madureira
Com mais de 100 anos de existência, o Mercadão conta com mais de 580 lojas e re-
cebe aproximadamente 80 mil pessoas diariamente. Lá é o local ideal para garimpar 
desde material escolar a brinquedos, doces, bebidas e alimentos no geral, vestuário 
e acessórios, produtos religiosos, temperos e ervas, e itens afrodisíacos.

Madureira Shopping
O principal shopping do bairro, oferece um centro integrado de lojas e salas 
comerciais. Inaugurado em abril de 1989, além das lojas, suas instalações 
abrigam a unidade Madureira da Universidade Estácio de Sá. Estima-se que, 
em média, cerca de 45 mil clientes o frequentem diariamente. 

Baile Charme
Sob o Viaduto Negrão de Lima, há mais de vinte anos o Baile Charme se 
apresenta como um reduto carioca da música Black. Foi criado em 1990 por 
camelôs do bairro que curtiam discotecagem e aproveitavam os finais de 
semana no baile charme do clube Vera Cruz no bairro da Abolição, mas que 
queriam criar o seu próprio baile. Acontece aos sábados.

Casa do Jongo - Centro Cultural em Madureira
Há cinquenta anos, o Grupo Cultural Jongo da Serrinha difunde e perpe-
tua o gênero de dança de origem africana no bairro de Madureira, onde 
inaugurou recentemente sua nova sede, a Casa do Jongo. 

Feira das Yabás
Encontro de samba e de culinária típica da gastronomia afro-brasileira no su-
búrbio carioca, a Feira das Yabás reúne barracas de dezesseis tias de Madurei-
ra que preparam deliciosas receitas. Idealizada pelo cantor e compositor Mar-
quinhos de Oswaldo Cruz, desde 2009 a feira acontece todo segundo domingo 
do mês, na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz.

Pagode da Tia Doca
Uma das mais tradicionais rodas de samba de Madureira e do Rio de Janei-
ro, organizada pela família de Tia Doca, que foi pastora da velha-guarda da 
Escola de Samba Portela. Hoje também é conhecido como Roda de Samba 
do Nem. Desde 1975, por lá já passaram bambas do samba como: Candeia, 
Mano Décio da Viola, Paulinho da Viola, Roberto Ribeiro, D. Ivone Lara, João 
Nogueira, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Almir Guineto, 
Dudu Nobre e outros. A abertura do pagode é dedicada a novos compositores, 
porém sambistas consagrados costumam aparecer para dar uma canja. Para 
acompanhar a festa, cerveja gelada e os pratos mais pedidos do cardápio são 
o frango à passarinho, feijão amigo, linguiça, caldos de feijão e de ervilha. 

ReSultadoS daS PeSquiSaS
A pesquisa realizada com 630 moradores demonstrou que a maioria dos 
moradores entrevistados acredita que os visitantes têm interesse em visitar 
Madureira, eles se mostram positivos quanto ao estado do bairro para re-
ceber os visitantes, além de mostrarem interesse em recebê-los. A palavra 
que mais representou a identidade do bairro, segundo os moradores, foi 
SAMBA. 75,2% dos moradores indicariam o bairro para visitação. 87,5% 
acreditam que Madureira é considerado o “berço do samba”. 62,7% acre-
ditam que o samba é considerado fundamental para a cultura e a própria 
economia do bairro. Praticamente 87% dos moradores acreditam que os 
eventos promovidos no bairro são uma boa opção para o turista. Para além 
dos eventos, a maior parte deles acredita que a história, a cultura do bairro 
e as escolas de samba são atrativos para a visitação de Madureira.

Em relação as entrevistas com os equipamentos turísticos, o destaque 
dos setores pesquisados vai para a al imentação fora do lar, com 53,6% 
da representação, o artesanato com 20,9% e ainda os estabelecimentos 
que dão apoio aos turistas que visitam o bairro. Os dados revelam o oti-
mismo do setor empresarial localizado em Madureira. Os meses de feve-
reiro, dezembro, janeiro e março são os mais movimentados, de acordo 
com os entrevistados. A maioria dos cl ientes é do próprio bairro de Ma-
dureira e o principal diferencial das empresas do bairro é o atendimento.

Entre os turistas, a maioria dos entrevistados acham positiva a criação de um 
Roteiro do Samba, grande maioria afirmou que faria o passeio pelo roteiro 
e mais da metade dos entrevistados se mostraram dispostos a gastar até 
R$199 com o passeio. O tema SAMBA chama a atenção de quase 82% dos 
turistas. Cerca de 79% dos turistas acharam uma ótima ideia a criação de 
um Roteiro do Samba. 87% dos turistas acham interessante que sejam apre-
sentados shows, rodas de samba e outros eventos ligados ao tema durante o 
passeio. 78% querem tirar fotos com fantasias de carnaval. A maioria (37,4%) 
disponibilizaria cerca de 3 horas para conhecer o Roteiro do Samba.

A ideia do Roteiro do Samba é bem aceita por Agências e Operadoras 
e profissionais do turismo, se mostrando favorável ao desenvolvimento 
do turismo cultural e até mesmo o histórico. 95,7% dos entrevistados 
consideram ótima ou boa a ideia de ser formatado um Roteiro do Samba, 
além de mostrar interesse em comercial izar o roteiro. Das empresas en-
trevistadas, a maioria são agências de turismo receptivo (53,8%). 8 de 
cada 10 empresas entrevistadas recebem público estrangeiro. A inovação 
é o principal motivo que leva as empresas a comercial izar e colocar um 
roteiro turístico em seu portfól io. Praticamente 45% dos entrevistados 
não veem problemas quanto à logística para operar o roteiro. Não podem 
faltar no roteiro do samba passistas, r itmistas e fantasias para um terço 
das empresas entrevistadas. O valor ideal para o roteiro, na visão dos 
empresários é de R$ 150 a R$ 199, o mesmo que maioria dos turistas 
entrevistados se mostraram dispostos a gastar com o passeio.

o que fazeR agoRa?
O primeiro passo é apresentar a ideia do Roteiro do Samba, com foco na sen-
sibilização de todos. Em segundo momento, que haja a mobilização, ou seja, o 
envolvimento de todos na progressão do projeto. E por fim sua execução, outra 
fase fundamental – pois é preciso experimentar, testar, fazer uso da prática e 
entender o que precisa ser melhorado, ajustado ou mesmo excluído do roteiro. 
Daí sim, surge, gradativamente, um ótimo produto turístico, inserido de ma-
neira agregada dentro do bairro, condicionando a todos a trabalharem em uma 
mesma vertente, com linguagem e discursos únicos. O Roteiro do Samba é um 
projeto que precisa ser colocado em prática, para ganhar forma e atender a 
todos os resultados esperados. Sendo assim, “mãos à obra!”.

maPa do RoteiRo do Samba
O mapa do it inerário contém o percurso entre os atrativos. O roteiro sugeri-
do é adaptável, caso surjam novos atrativos/equipamentos.


