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RESUMO 

 
 

O Turismo Macabro, segmento turístico cada vez mais praticado no mundo, possui 
como objetivo entreter, gerar conhecimento e perpetuar memórias a partir de 
histórias. O presente trabalho tem como propósito observar em que medida seria 
possível diversificar o turismo de sol e praia desenvolvido no Rio de Janeiro, focando 
no potencial turístico dos cemitérios da cidade. Por meio de pesquisa bibliográfica, 
este estudo tem como objetivo principal caracterizar o Turismo Macabro, 
apresentando alguns de seus exemplos internacionais e nacionais com o intuito de 
facilitar a compreensão a respeito do tema. A pesquisa apresenta também uma das 
subcategorias, o Turismo Cemiterial, tendo como foco o Cemitério São João Batista, 
localizado no Rio de Janeiro. Seu potencial é revelado com base em observação 
durante a pesquisa de campo e entrevistas informais com funcionários do local. O 
Turismo Macabro se mostra como uma alternativa aos outros segmentos, desde que 
haja um planejamento e cuidado na administração desses locais específicos.  

Palavras-chave: Cemitério São João Batista. Turismo. Turismo Macabro. 

Cemitérios.  
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ABSTRACT 
 

The Dark Tourism, segment increasingly practiced in the world, has aimed to 
entertain, generate knowledge and perpetuate memories from stories. The present 
work aims to observe to what extent it would be possible to diversify the tourism of 
sun and beach developed in Rio de Janeiro, focusing on the tourism potential of the 
city's cemeteries. Through literature review, this study aims to characterize the Dark 
Tourism, featuring some of its international and national examples in order to 
facilitate understanding about the subject. The survey also presents one of the 
subcategories, Cemeterial Tourism, focusing on Cemitério São João Batista, located 
in Rio de Janeiro. Its potential is shown based on observation during the field survey 
and informal interviews with local officials. Dark Tourism is shown as an alternative to 
other segments, but need careful planning and the management of these specific 
locations. 
 

Keywords: São João Batista Cemetery. Tourism. Dark Tourism. Cemeteries. 
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INTRODUÇÃO 

 

Baseando-se no fato de que o Turismo Macabro é um segmento que vem 

ganhando notoriedade nos últimos anos, considera-se relevante a pesquisa sobre o 

assunto. Segmento relativamente novo no mercado e pouco divulgado, apesar de 

ser cada vez mais praticado, o Turismo Macabro – também conhecido como sombrio 

– inspira novas sensações, e um novo tipo de turista, motivado pelo diferente. É uma 

tipologia do turismo que desperta curiosidade, tanto para aqueles que já possuem o 

costume de optar por atividades diferentes das tradicionais e conhecidas da maioria, 

quanto para aqueles que ainda não possuem a prática de experimentar as novas 

formas de turismo, mas que possuem interesse. 

A pesquisa tem como assunto norteador o Turismo Macabro e suas 

características, inclusive suas subcategorias, em especial cemitérios, bem como as 

motivações dos turistas que o praticam. O objetivo deste estudo não foi se 

aprofundar no público em questão, portanto a composição das informações 

relacionadas às motivações foi baseada na literatura estudada. A pesquisa possui 

importância tendo em vista que novos mercados do turismo são sempre 

interessantes de serem estudados, pois se tornam novas fontes de renda e 

visibilidade. Entender a razão que leva as pessoas a procurarem esse segmento é 

importante para que as empresas interessadas nessa tipologia possam criar projetos 

que incentivem essas motivações.  

 O Rio de Janeiro apresenta diversos locais em potencial para a prática desse 

tipo de segmento, apesar de não incentivá-lo. Uma das subcategorias é a visita a 

cemitérios, atividade esta conhecida pela tipologia Turismo Cemiterial. Para 

exemplificar esse tipo de turismo, destacamos o Cemitério São João Batista, 

localizado na Zona Sul da cidade, lugar com características atraentes ao praticante 

do Turismo Macabro. Caso o segmento passasse a ser do conhecimento de todos, a 

atratividade da cidade passaria a ser não somente pelas suas belezas naturais, mas 

também pelo patrimônio intangível desse segmento, captando outro perfil de turista. 

 A pesquisa é relevante para todos aqueles ligados ao turismo, porque a partir 

do momento em que as características e motivações desse segmento são 

delimitadas, é possível se oferecer um roteiro adequado ao perfil da demanda 
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turística, e a partir da análise do seu cenário atual – tanto internacional quanto 

nacional – os investimentos podem ser planejados adequadamente.  

 Deste modo, levantamos como problema de pesquisa a seguinte questão: em 

que medida uma proposta de Turismo Macabro para a cidade do Rio de Janeiro, 

com destaque para o potencial turístico de seus cemitérios, seria uma forma de 

diversificação das possibilidades de turismo além do sol e praia já desenvolvido?  

Tendo em vista essa questão norteadora, haverá necessidade de se 

identificar as motivações daqueles que optam por esse tipo de turismo e os 

exemplos de destinos ligados ao segmento tanto no cenário mundial quanto no 

nacional. 

Supõe-se que o desejo pelo desconhecido e pelo diferente leve as pessoas a 

optar por segmentos do turismo, como o Macabro. Essa experiência pode trazer a 

saciedade de uma curiosidade, tristeza, indignação, ou até mesmo mais consciência 

sobre determinados lugares e sua história. Pode ser que o consumidor do Turismo 

Macabro não apresente um perfil previamente estabelecido, mas pressupõe-se que 

seja aquele que está sempre procurando novas sensações e atividades diferentes 

daquelas tradicionais. 

A pesquisa tem como objetivo geral realizar um estudo sobre o turismo 

macabro e sua caracterização, contemplando principalmente as motivações de seus 

turistas e sua oferta no cenário atual. Além disso, essa pesquisa tem como objetivos 

específicos: a) levantar as produções bibliográficas referentes ao tema, visando 

delimitar as definições e conceitos que embasaram a presente monografia, além das 

principais motivações desse tipo de turista; b) identificar a oferta desse tipo de 

produto ao redor do mundo e no Brasil; c) caracterizar o turismo em cemitérios, 

apresentando exemplos e utilizando como foco o potencial do Cemitério São João 

Batista, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, para a realização desta prática. 

O tema turismo macabro é um assunto com produções bibliográficas e 

científicas em sua maioria estrangeiras, e para a composição do presente trabalho 

desde o primeiro momento foram realizados levantamentos com os temas: turismo 

macabro e turismo sombrio. As principais fontes de pesquisa bibliográfica foram os 

autores Foley e Lennon (2000), além de artigos científicos produzidos por Philip 

Stone e trabalhos acadêmicos como o de Prezzi (2009). 
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As técnicas utilizadas para a coleta dos dados durante a pesquisa de campo 

realizada no Cemitério São João Batista, ficaram concentradas na observação 

sistemática da estrutura do lugar e entrevistas informais com os funcionários. 

Desse modo, o primeiro capítulo tem como foco a realização de um estudo 

sobre as produções bibliográficas referentes ao tema, visando delimitar as definições 

e conceitos que embasaram a presente monografia, destacando as definições dadas 

por autores conceituados a respeito do Turismo Macabro, e caracterizando também 

algumas das principais motivações dos praticantes desse segmento. Além de fazer 

uma discussão para diferenciar o Turismo em Favelas do Turismo Macabro, pois há 

atualmente autores que os definem como sinônimos. 

 O segundo capítulo conta com os principais exemplos desse segmento, 

incluindo casos internacionais e nacionais, desde aqueles mais conhecidos até os 

pouco comentados. Para facilitar o entendimento, o Turismo Macabro foi dividido em 

subcategorias, desde presídios e manicômios a campos de concentração e 

extermínio, e estas apresentadas ao redor do mundo e no Brasil separadamente. 

 Já o capítulo terceiro é voltado para a caracterização de uma das 

subcategorias, a visitação em cemitérios. Foram apresentados alguns exemplos 

encontrados no mundo e também no Brasil, e por fim discutido sobre o Cemitério 

São João Batista, suas características e seu potencial. 

Sendo assim, o trabalho apresenta o Turismo Macabro de modo a 

desmistificá-lo, mostrando sua importância e mais variadas características, além de 

expor alguns de seus interessantes exemplos. Além disso, mostra que é possível 

colocar em prática o Turismo Cemiterial na cidade do Rio de Janeiro caso haja um 

planejamento, oferecendo ao público uma nova opção de lazer e informação.  
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1 TURISMO MACABRO: CARACTERIZAÇÃO DAS MOTIVAÇÕES E SUAS 

PRÁTICAS 

 

O turismo é uma prestação de serviços que se destaca cada vez mais na 

sociedade contemporânea. Essas atividades turísticas, segundo a Organização 

Mundial de Turismo (1995 apud SANCHO 2001, p. 38) se caracterizam como: 

 

[...] atividades que as pessoas realizam durante as suas viagens e 
estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um 
período consecutivo inferior a um ano, com a finalidade de lazer, 
negócios e outros. 

 

O setor de viagens e turismo acompanha a evolução e atualização constantes 

do mundo, assumindo cada vez mais a forma de uma atividade baseada 

principalmente na experiência, lidando com o emocional das pessoas, o que 

consequentemente faz com que essa atividade se encontre a todo o momento em 

atualização. No presente, a busca é por serviços personalizados e o turismo se inclui 

perfeitamente nisso. 

Segundo Ansarah (2005), atualmente há um processo de segmentação que 

faz com que apareçam diversos grupos de usuários desse tipo de serviço, 

separados de acordo com algumas características específicas, que vão desde 

nacionalidades a gostos pessoais.  

Minic (2012) pontua que pessoas com poucas situações estimulantes em seu 

cotidiano tendem a buscar emoções quando possuem tempo livre, no caso, no 

momento em que viajam ou buscam realizar “[...] visitas a lugares inusitados como 

opção para o homem relaxar e fugir da sua pesada vida rotineira” (SOUZA, 2004, 

p.3). 

Essa procura pelo diferente e pelo estimulante se configura em um dos 

segmentos turísticos conhecido por Turismo Macabro. O termo, conhecido na língua 

inglesa como dark tourism, foi mencionado pela primeira vez por Foley e Lennon 

(1996) em um artigo do International Journal of Science of heritage studies. Em 

português há diversas maneiras de nomeá-lo, mas durante o texto a expressão 

utilizada será Turismo Macabro. 

A definição a ser seguida ao longo do trabalho será a de Stone (2006), que 

caracteriza o turismo macabro como aquele que envolve visitas a locais, atrações e 
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exibições relacionados com a morte, sofrimento ou massacres. Esse tipo de turismo 

conta com turistas que visitam locais onde é possível reviver tragédias e cenas de 

violência, onde podem lidar com heroísmos, tragédias e até mesmo com o 

sofrimento pessoal. O referido autor é inclusive o diretor executivo do Centro de 

Pesquisas sobre o assunto na Universidade de Lancashire no Reino Unido.  

O momento de mudança na maneira do homem lidar com a morte ocorreu na 

Idade Média. De acordo com Kastenbaum e Aisenberg (1983), essa época foi 

marcada por doenças e pela Inquisição, responsáveis por mortes em massa. Com 

isso, o homem passou a perceber que seu controle sobre a morte não existia, 

deixando-o com medo. Devido a esse fato, até hoje o tema é associado com algo 

negativo, estranho e doloroso, fazendo com que o assunto seja evitado ao máximo e 

não faça parte das conversas cotidianas.  

Zimmermann (2007) observa que a sociedade atual adota a negação para 

lidar com a morte diretamente e a trata como algo distante, que só faz parte de vidas 

alheias. Mas em contrapartida, o interesse das pessoas pelo tema parece aumentar. 

Walter (2002) aponta que ultimamente o número de casos de tragédias reportados 

pela mídia é cada vez maior, seja de grandes acontecimentos ou até mesmo 

tristezas pessoais. Durkin (2003) acredita que por mais que a negação seja coletiva, 

em termos individuais o funcionamento é diferente e cada vez mais há a busca por 

um maior entendimento, seja por meio de livros, filmes e viagens.  

Segundo Booth e Casbeard (2012) há três tipos de viagens relacionadas com 

o turismo macabro. Há aquelas pessoas que vão para presenciar a morte de outras 

pessoas no exato momento de sua ocorrência, como por exemplo, as execuções. 

Há também aquelas que viajam para conhecer locais relacionados a mortes, mas 

que já ocorreram em um momento anterior. E há ainda os indivíduos que preferem 

conhecer memoriais, como por exemplo, os cemitérios ou até mesmo 

representações mais simbólicas construídas justamente com esta finalidade. 

Por mais que o turismo de massa ainda seja a principal forma de realização 

dessa atividade, em que o foco não é conhecer a fundo o local visitado, mas sim ir 

aos principais pontos da cidade, hoje é maior a busca por uma prática de turismo 

voltada para o lado educacional ou simplesmente que ofereça sensações diferentes 

daquelas vivenciadas no dia-a-dia. O turismo macabro se encaixa nesses dois tipos. 

Oferece o lado histórico dos locais, ensinando um pouco mais do que ocorreu 

naquele lugar e fazendo com que as pessoas reflitam e não deixem que tragédias 
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como aquelas observadas voltem a ocorrer e também oferecem o lado sensorial, em 

que o diferente é apresentado. Visitar um local onde muitos experimentaram a morte 

não é algo comum que pode ser encontrado no cotidiano das pessoas, e por isso é 

capaz de transmitir novas sensações e muitas vezes podem aflorar sentimentos que 

ficam esquecidos. 

É provável que o turismo macabro seja um dos segmentos mais delicados, 

pois lida diretamente com sentimentos e emoções que em sua maioria as pessoas 

buscam esconder ou evitar. Estar em espaços onde se sabe que muitos outros 

perderam suas vidas é acionar sentimentos pessoais que não são vivenciados em 

roteiros mais tradicionais. Lidar com a fragilidade do outro é reconhecer a própria, e, 

portanto tudo que se refere a este segmento deve ser tratado com cuidado e 

sutileza. Aquele que opta por visitar locais ligados diretamente à morte sabe o que 

irá encontrar, mas muitas vezes não está preparado para sua própria reação. Sair 

desses espaços implica em carregar consigo sentimentos e não só história ou fatos. 

Tarlow (2005) aponta quatro emoções que interagem com a experiência de 

visitar destinos turísticos macabros, e são elas: insegurança, gratidão, humildade e 

superioridade. A insegurança é definida por Ferraro e Grange (1987) como uma 

reação que ocorre quando o indivíduo sente que pode ser vítima de determinada 

situação, e isso pode acontecer no momento em que ele se depara com símbolos 

associativos. Jackson (2005) se baseia em Ferraro (1995) e defende a idéia de que 

a pessoa pode vivenciar esse medo tanto por perceber uma situação imediata ou 

algo que pode vir a acontecer. Mas o que configura perfeitamente a insegurança 

provocada por uma visita a um destino macabro é a perspectiva de Warr (2000, 

p.453), ao pontuar que “[...] o medo não é uma percepção do meio ambiente, 

mas uma reação a um ambiente percebido”. Em um campo de concentração, por 

exemplo, a consciência de que aquelas atrocidades poderiam ter sido praticadas 

contra esse indivíduo que está realizando a visita, geram a sensação de 

desconforto, ocasionando a insegurança. Inclusive nos locais de desastres naturais 

essa sensação aflora principalmente pela falta de controle do ser humano com 

relação àquela situação. Não há como reagir a um fenômeno da natureza no 

momento em que ele ocorre, e tomar consciência disso na presença de um lugar 

que passou por isso é doloroso e assustador.  
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A gratidão, segundo Schimmel (1997) é uma das obrigações morais que os 

indivíduos possuem, fazendo com que se sintam no dever de agradecer por algo 

que outro lhe fez de benéfico. Na prática desse turismo, essa gratidão surge como o 

simples ato de reconhecer o esforço que alguns fizeram para que hoje aquele turista 

possa contar a sua história e ter orgulho de sua identidade cultural, por exemplo. 

Sendo assim, a visita se torna uma forma não só de agradecimento, mas de 

interesse por aquelas vidas perdidas, funcionando como uma forma de homenagem 

àqueles que se sacrificaram. Os memoriais, um dos tipos de destinos associados ao 

turismo macabro, caracterizam esse sentimento. Para Bonnie e Waal (2004), a 

humanidade não funcionaria se não houvesse atitudes recíprocas. Assim como a 

humildade, que surge no momento em que aquele visitante percebe o quão pequeno 

é frente à vida e a outras pessoas, a superioridade também toma conta de alguns 

nesse momento.  

As pessoas visitam esses lugares desejando sentir o que aqueles que ali 

estiveram sentiram, mas com uma dose de segurança, já que caso alguém se sinta 

mal eles podem se retirar daquela situação no momento desejado. 

Contudo, este segmento tem como um de seus objetivos estimular a reflexão 

daqueles que visitam esses locais e fazer com que parte da história não caia no 

esquecimento, para que atrocidades vivenciadas anteriormente não voltem a 

ocorrer. Locais de guerra, por exemplo, são mais do que atrações, alguns oferecem 

a possibilidade de reviver o que muitos passaram e sofreram naquela época, 

principalmente os visitantes mais novos, que pouco conhecem a respeito dos fatos. 

Segundo Baudrillard (1988, p.23), “[...] esquecer a exterminação é parte da própria 

exterminação”. Sendo assim, o turismo macabro tem como missão evitar que isso 

ocorra, levando as pessoas a um aprofundamento com relação a determinados 

temas, evitando que a morte de milhares tenha sido em vão e se torne apenas algo 

a ser mostrado nos livros, filmes ou reportagens. Esse segmento proporciona até 

mesmo uma maior identificação cultural, quando aquele indivíduo que pouco 

conhece sobre sua história, mas visita um museu relacionado ao holocausto, por 

exemplo, e percebe que o que é mostrado ali contribuiu para o que ele se tornou 

hoje. E cabe a esse visitante, após essa experiência, perceber que possui papel 

fundamental para perpetuar a história e fazer a sua parte para que atrocidades como 

aquelas não sejam mais cometidas. Todos são afetados de alguma maneira por 

todos esses acontecimentos e retratá-los de maneira tão viva é um benefício do 
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turismo macabro, fazendo com que histórias sejam contadas da maneira mais 

concreta possível. 

Sobre o assunto, Prezzi (2009, p.40) menciona: 

 

Uma das vantagens e um dos pontos fortes em se estimular o 
Turismo Sombrio é exatamente esse estímulo à ajuda, à 
solidariedade com outros povos. [...] quanto mais as pessoas 
conhecem a história e cultura de outros povos e pessoas, mais elas 
se sentem parte dessa cultura, mais elas se sentem responsáveis em 
preservar a memória e ajudar, por mais triste que seja. 

 

Esse lado educacional é ligado diretamente ao Turismo Cultural, fazendo com 

que as atividades estejam relacionadas aos elementos que compõem a história de 

um lugar, ajudando a preservar seu patrimônio, seja ele material ou imaterial.  

Destinos turísticos associados a grandes períodos da história têm o poder de 

fazer com que as pessoas possam aprender de maneira mais concreta aquilo que 

estudam ao longo da vida. Ver de perto um local de guerra, por exemplo, ajuda a 

entender melhor aquele determinado período e o que realmente foi vivenciado 

naquele momento. 

Por apresentarem tamanha responsabilidade perante a sociedade, esses 

locais precisam ser administrados com cuidado, pois necessitam de um grau de 

sensibilidade por parte desses responsáveis para que a experiência ali vivida seja a 

melhor possível e não somente carregada de uma atmosfera sombria. Um bom 

exemplo disso é o Santuário de Tofete1, localizado na Tunísia, e que antes era 

conhecido como Cartago. Ali se encontram os túmulos de várias crianças, levando à 

especulação de que elas foram vítimas de sacrifício humano, pois na época havia 

fome na região. Na língua local, a palavra “tofete” serve para designar um recinto ao 

ar livre em que sacrifícios eram praticados e crianças eram incineradas. É um 

destino que se encaixa no segmento de turismo macabro, mas que talvez mexa um 

pouco mais com o emocional dos visitantes do que uma cidade-fantasma, por 

exemplo, por isso a exigência de cuidado na hora de transformar em local de 

visitação. Os profissionais da área devem ter consciência da importância de cada 

lugar, além de saber contar essas histórias da melhor maneira possível, seja se 

                                                             
1
 Esses tipos de sacrifícios faziam parte de antigas religiões da região. Disponível em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Carthage. Acesso: ago. 2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Carthage
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atendo somente aos fatos ou acrescentando artifícios mais teatrais para ajudar na 

exibição. 

Segundo Van den Berghe e Keyes (1984) a dificuldade na divulgação desse 

segmento do turismo se dá pelo fato de determinados locais relacionados ao tema 

serem transformados em algo teatral e sensacionalista, o que acaba perdendo um 

pouco da autenticidade da história que está sendo contada ali. Essa é uma questão 

problemática com relação aos locais de Turismo Macabro, a representação versus a 

apresentação. Uns acreditam que apenas a exibição dos fatos acaba gerando 

somente apreciação e é necessário um algo a mais que estimule a reflexão, outros 

defendem a ideia de que muito do que atrai os turistas desse tipo de turismo é a 

autenticidade, é a fuga da representação e simulação que encontram 

constantemente em sua rotina diária. 

           Para tornar o local mais atrativo para o público que o visita, alguns 

administradores de locais voltados para o turismo macabro acabam optando por 

oferecer atividades teatrais para representar aquele momento da história, por 

exemplo. Por um lado pode ser interessante e facilitador na interpretação dos fatos, 

tornando a vista até um pouco menos pesada do que é normalmente, mas 

lembrando sempre que é necessário um cuidado para que a visão apresentada não 

seja pessoal e se afaste do que realmente aconteceu.  

           É necessário respeito e também ética para lidar com esse segmento já que 

ele atinge diretamente as emoções humanas, e muitos familiares das vítimas, por 

exemplo, podem não se sentir confortáveis com o que está sendo exposto ali, 

principalmente se for de maneira sensacionalista e voltada somente para o 

espetáculo. 

           Foley e Lennon (2000) citam em seu livro o exemplo de Dachau, na 

Alemanha, que é um dos memoriais menos conhecidos, mas um dos mais visitados, 

pois foi um dos primeiros campos de concentração daquele país. Serviu como base 

para que outros campos também surgissem. A princípio servia apenas para prender 

adversários políticos, mas com o tempo foi ganhando novas finalidades, como deter 

também ciganos, homossexuais etc. Ainda nessa época, os judeus não eram suas 

principais vítimas e aqueles que foram detidos em Dachau só o foram colocados ali 

por pertencerem a uma das classes citadas anteriormente, e não somente por sua 

condição judia. Só com o passar do tempo é que a população de judeus nesse 

campo de concentração sofreu aumento. Por ter sido um dos primeiros, Dachau 



18 
 

servia mais como um tipo de treinamento para os guardas e modelo para os campos 

seguintes. Até mesmo com relação à câmara de gás não foi provado que esta foi 

utilizada para homicídios, inclusive aqueles que não serviam mais para a realização 

do trabalho escravo imposto aos prisioneiros eram enviados para outros campos, 

onde eram assassinados. Hoje, ele conta com uma excelente estrutura, mas não 

apresenta um retrato fiel da época, é apenas uma releitura dos fatos, pois esse 

legado é preservado no sentido de se conhecer o passado para que a história não 

se repita.  

           Ao decidir se o destino será apenas uma forma de exibição ou se contará 

com artifícios teatrais, é preciso saber que independentemente da maneira como 

será administrado, os fatos mostrados devem ser fiéis à realidade. 

Outra questão levantada por Foley e Lennon (2000) é que alguns locais 

acabam por ignorar certos aspectos simplesmente por questões políticas. Isso é 

exemplo de memória seletiva, consequente da interpretação. Em sua maioria, a 

memória coletiva opta por focar nas questões vitoriosas e acaba deixando de lado a 

parte ruim da história. Uma das críticas referentes ao United States Holocaust 

Memorial Museum2 é a falta de autenticidade e sentido, já que os principais conflitos 

não ocorreram nos Estados Unidos e as principais vítimas não eram norte-

americanas, mas lá os americanos são colocados como heróis. O museu utiliza 

muito de mídia e tecnologia, mas tanta interpretação pode acabar afastando da 

realidade, além de transformar uma visita de uma hora em uma de três horas já que 

demanda muito tempo dos visitantes para lerem os artigos e outras informações 

midiáticas disponíveis. 

É fundamental que todos que visitem esses espaços tenham em mente que 

algumas partes podem ter sido ocultadas por questões políticas ou da própria 

comunidade envolvida. Esse esclarecimento é essencial para a credibilidade do 

local, tendo em vista que o turismo macabro também possui seu lado educacional. 

Alguns acreditam que seria melhor “deixar quieto”, mas o efeito poderia ser o de 

fazer com que gerações atuais e futuras esqueçam ou ignorem esses fatos e 

períodos da história humana. 

                                                             
2
 Museu norte-americano com a finalidade de homenagear as vítimas do Holocausto. Essa e outras 

informações foram retiradas do site oficial do museu. Disponível em: http://www.ushmm.org/. Acesso: 
05 ago. 2013. 

http://www.ushmm.org/
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Locais de guerra contam com uma preocupação ainda maior com relação a 

este assunto, pois recebem os mais variados tipos de visitantes. Em Pearl Harbour, 

por exemplo, eles escolheram mostrar os fatos sem interpretação para que não 

fosse passível de erros. Muitos japoneses visitam o local, e dar uma interpretação 

crítica com relação a eles poderia causar conflitos e situações indesejáveis. 

Em alguns lugares da Alemanha há até mesmo a discussão sobre manter ou 

acabar com determinados locais relacionados ao período do Nazismo. Há a dúvida 

em transformá-los em algo mais útil para a comunidade e mostrar a história 

incompleta de determinado local, ou deixá-los como estão. Ao mesmo tempo em 

que fazem parte da memória do lugar e ajudam a contar a sua história, quando não 

apresentam utilidade e ocupam um espaço que poderia oferecer mais às pessoas do 

que a sua simples existência, podem se tornar fruto de discussão com relação a qual 

o melhor destino para eles. Existe também a questão de que alguns acreditam que 

conviver com esses locais só faz com que a dor relacionada àquele momento não 

suma e desejam esquecê-la, outros acreditam que justamente esse lembrar 

constante é que ajuda na preservação dos fatos e na precaução de outros. 

           Os responsáveis por administrar esses destinos devem se preocupar com 

cada detalhe, pois tudo acaba influenciando diretamente na experiência que o 

visitante vivenciará ali. Até mesmo a proibição de determinado tipo de roupa do 

visitante deve ser pensada, para que costumes sejam respeitados e situações 

desagradáveis sejam evitadas. 

Auschwitz I e Birkenau são exemplos de organização, pois oferecem 

orientação sobre a história do local aos turistas assim que eles chegam, além de 

disponibilizar guias de turismo e também “áudio guia” para aqueles que preferem 

fazer a visita por conta própria e também pela diversidade de idiomas disponíveis 

nesse formato de áudio guia. Todos os detalhes são pensados, desde o material 

exposto (cabelos, roupas, sapatos) ao material escrito fornecido ao visitante. Além 

disso, há uma grande preocupação na conservação do lugar e da memória daqueles 

que ali estão representados. Uma simples proibição do uso de registros fotográficos 

em determinadas alas mais pessoais, onde os fios de cabelos estão expostos, por 

exemplo, mostram que há um respeito àquela história contada. Esse controle 

relacionado ao que é divulgado sobre os campos de concentração é essencial para 

que o objetivo não seja deturpado.  
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           Os profissionais de turismo responsáveis por locais desse tipo precisam ter 

sensibilidade para oferecer aos visitantes não só uma visão do passado, mas sim os 

diversos pontos de vista, com ética e respeito, além de tornar a visita uma 

experiência cultural positiva para os turistas. 

           Outro detalhe discutido ligado a esse segmento é com relação aos souvenirs, 

comercializados em alguns desses locais. Algumas pessoas podem olhar esta 

atitude como uma forma de comercialização sem sentido que tem como objetivo 

somente aumentar os lucros. Já outros podem observar como uma forma de ofertar 

uma lembrança concreta àquele que está visitando o local. Visitantes carregam 

consigo o que ali vivenciaram e experimentaram, mas muitos gostam de levar 

também uma lembrança palpável daquela visita. Tornar o turismo macabro tangível 

pode ser mais uma forma de manter acesa na cabeça das pessoas aquela visita e 

tudo que ali foi aprendido. Elementos tangíveis acabam servindo como incentivos ao 

turismo, mas o uso deles sozinhos não é suficiente. E ainda, o dinheiro arrecadado é 

revertido para o próprio espaço cultural, garantindo o seu funcionamento, 

manutenção, expansão e novos projetos. 

Assim como a mídia, que tanto para o turismo quanto para outros serviços, 

acaba tendo o papel de ajudar ou atrapalhar. É graças a ela que muitos dos destinos 

turísticos macabros são conhecidos e se tornam objeto de desejo das pessoas. Não 

há como negar que após produções cinematográficas, o número de visitantes de 

determinados locais cresceu de forma considerável, assim como após reportagens, 

entrevistas e documentários. O cinema é um forte fator de influência, como pode ser 

observado a partir de produções cinematográficas como Titanic, A Lista de 

Schindler, Alcatraz, dentre outros. Até mesmo filmes de romance podem trazer 

cenas que mostram a visita a um local macabro como parte da história, só que de 

uma forma romanceada.  

No filme “Antes do Amanhecer”, do diretor Richard Linklater, lançado em 

1995, há uma cena em que o casal principal está em Viena e faz uma visita a um 

pequeno cemitério. Não há a necessidade de mostrar um lugar conhecido nem de 

convencer o telespectador a visitá-lo, mas o fato da personagem afirmar que 

considera aquele espaço mais impressionante do que museus, gera na mente do 

telespectador uma curiosidade. Segundo Foley e Lennon (2000) a imagem tem a 

habilidade de transmitir uma realidade que as palavras não possuem. Por mais que 
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alguns filmes não sejam realistas, ainda assim acabam gerando uma enorme 

projeção em relação a determinado evento ou local. 

Não há como ignorar o fato de que alguns locais recebem mais visitantes na 

época de comemoração de tantos anos desde a inauguração simplesmente por ser 

divulgado pelos veículos midiáticos. Um bom exemplo é Alcatraz3, localizado na 

Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. É atualmente um monumento nacional 

e recebe milhões de visitantes por ano. Alcatraz funcionou aproximadamente de 

1930 a 1960 como a maior prisão de segurança máxima e sempre foi famosa pela 

dificuldade de fuga, já que todos aqueles que tentaram escapar acabaram mortos, 

seja pelas mãos dos seguranças ou simplesmente se afogando na Baía. Aqueles 

que visitam Alcatraz muitas vezes o fazem por saberem que figuras conhecidas, 

como Al Capone, ficaram ali ou para que possam conhecer melhor a história do 

local, preservando-a e disseminando. Mas é inegável a influência da mídia no 

número de visitantes. Filmes, séries e reportagens foram e continuam sendo 

grandes incentivadores da visitação a esse local. Muitos nem sequer conhecem a 

história real do lugar, mas desejam visitar por conta dos filmes assistido, 

principalmente o filme4 dirigido por Don Siegle, em 1979, que se tornou a maior 

referência, ou então mais recentemente por conta da série americana de mesmo 

nome, exibida em 2012. 

Segundo Foley e Lennon (2000): “Sem dúvidas alguns lugares possuem 

significância, mas não receberam atenção do cinema ou da mídia televisiva, os 

principais comunicadores dessas mensagens para indivíduos do mundo todo.” (p. 

20) 

Há milhares de destinos turísticos macabros potenciais espalhados pelo 

mundo, mas que não são reconhecidos por não contarem com a divulgação que 

outros contam. É possível até que alguns sejam mais interessantes do que aqueles 

mais conhecidos, mas simplesmente não despertam interesse nas pessoas de 

conhecê-los pelo simples fato de não estarem atrelados a filmes ou reportagens. 

Determinados destinos não geraram livros ou filmes sobre e por isso não são 

tão conhecidos e visitados, mas não deixam de possuir suas histórias e seu valor. E 

                                                             
3
 O local oferece além do tour normal, uma visita noturna, onde a atmosfera do local é mais sombria e 

o passeio é feito em grupos menores. Disponível em http://www.alcatrazhistory.com. Acesso: 18 ago. 
2013. 
4 Filme “Alcatraz - Fuga Impossível” (1979). Muitos visitantes questionam aos guias durante a visita 

em qual cela Clint Eastwood ficou durante as filmagens, comprovando a influência da mídia. 
Disponível em http://www.imdb.com/title/tt0079116/trivia?ref_=tt_trv_trv. Acesso: 18 ago. 2013. 
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há ainda aqueles que não querem estar atrelados a produções desse tipo 

justamente para não atrair um tipo de visitante curioso somente com relação ao que 

foi retratado.  

A própria questão entre teatralizar ou não, vivida pelos próprios destinos na 

hora de abrir para visitação, pode ser relacionada com as produções vinculadas à 

mídia. Documentários são uma ótima alternativa para aqueles que desejam relatar 

fatos e retratar a história fielmente, mas correm o risco de não atingirem o grande 

público e o aumento de visitas não ser conquistado. Para aqueles que preferem 

atrair a pessoa independentemente da história contada, desde que seja relacionada 

ao destino, as grandes produções cinematográficas são excelente chamariz.  

Alguns crimes também acabam dando origem a filmes e ganhando 

notoriedade. Nacionalmente falando, o Bandido da Luz Vermelha5 é um ótimo 

exemplo. João Acácio Pereira da Costa, o Bandido da Luz Vermelha, nascido em 

Joinville (SC) provocou medo em São Paulo, no início da década de 1960, por 

cometer roubos, estupros e homicídios, todos com características próprias. Acabou 

se tornando conhecido devido às inúmeras reportagens a seu respeito, o que 

resultou em um episódio6 do programa Linha Direta Justiça, da Rede Globo, e dois 

filmes. O primeiro filme7 foi lançado em 1968, dirigido por Rogério Sganzerla e a 

continuação8 foi realizada em 2010 tendo como diretores Helena Ignez e Ícaro 

Martins. É a prova de que a influência da mídia não ocorre apenas no exterior, mas 

que no Brasil ela também é bastante presente seja por meio do cinema ou da 

televisão. 

Outro mecanismo que pode ser vantajoso para uns e se tornar desvantagem 

para outros é a criação de websites. Alguns lugares mais conhecidos do grande 

público possuem um website, onde qualquer um pode conhecer um pouco mais do 

local antes de visitá-lo ou caso não tenha condições de ir até ele. Para uns serve 

como um estímulo a mais para conhecer o destino, possuindo informações sobre 

ele, conhecendo previamente as instalações e sabendo o que irá encontrar, 

                                                             
5
 Sua inspiração era Caryl Chessman, um criminoso norte-americano que utilizava uma luz vermelha 

na hora de estuprar as mulheres. http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-
jornalisticos/linha-direta-justica/o-bandido-da-luz-vermelha.htm. Acesso: 20 set. 2013. 
6
 André Gonçalves foi o ator escolhido para interpretá-lo. Disponível em 

http://redeglobo.globo.com/Linhadireta/0,26665,GIJ0-5257-235984,00.html. Acesso: 20 set. 2013. 
7
 “O Bandido da Luz Vermelha”. Disponível em http://www.imdb.com/title/tt0144782/. Acesso: 20 set. 

2013. 
8
 “Luz nas Trevas – A Volta do Bandido da Luz Vermelha”. Disponível em 

http://www.imdb.com/title/tt1702002/. Acesso: 20 set. 2013. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/linha-direta-justica/o-bandido-da-luz-vermelha.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/linha-direta-justica/o-bandido-da-luz-vermelha.htm
http://redeglobo.globo.com/Linhadireta/0,26665,GIJ0-5257-235984,00.html
http://www.imdb.com/title/tt0144782/
http://www.imdb.com/title/tt1702002/
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facilitando o planejamento. Para outros, o fato de poder realizar um tour virtual, por 

exemplo, é o bastante e passa a achar desnecessário ir até o destino já que as 

informações estão ali na tela do computador. É claro que a visita oferecida pelos 

sites não vem a ser nem a metade da visita pessoalmente, mas infelizmente nem 

todos pensam assim. Muitos não levam em conta a experiência em si e a conexão 

que se estabelece com aquela história contada ali no momento em que é possível 

estar no mesmo lugar onde muitas vidas foram perdidas, por exemplo.  

Não são somente filmes, livros, programas televisivos e websites que ajudam 

na divulgação desses destinos por meio da mídia. Jogos de computador ou de 

videogames também passaram a ser grande influência atualmente. O distrito de 

Centralia, localizado na Pensilvânia, nos Estados Unidos, atrai muitos visitantes 

devido ao seu clima sombrio, mas também por sua visibilidade. O local é conhecido 

principalmente por ter inspirado o game Silent Hill9. A história verídica ocorreu no 

ano de 1962, quando bombeiros atearam fogo ao aterro sanitário municipal, na 

tentativa de limpar a região para o Memorial Day, feriado estadunidense para 

celebração aos soldados mortos em combate. O fogo se propagou à vasta rede de 

minas de carvão existentes sob as residências e edifícios comerciais, emitindo 

gases venenosos pelas fissuras no solo, emanando fumaça constante10. Mesmo o 

fato tendo ocorrido há mais de 50 anos atrás, Centralia é hoje uma cidade-fantasma. 

Por apresentar essa atmosfera de terror e suspense, decidiram criar filmes e jogos 

com esse cenário, fazendo com que muitos ficassem curiosos a respeito do lugar 

após descobrirem que se trata de um lugar real.  

Até mesmo roteiros turísticos são criados a partir dessa influência, seja devido 

a grandes produções cinematográficas ou histórias repetitivamente relatadas pelos 

programas televisivos como a morte de celebridades. Nos Estados Unidos, mais 

precisamente na Califórnia, de acordo com a Hollywood Tragic La Movie Tours11, há 

um roteiro criado pela Dearly Departed Tours que leva as pessoas a locais onde 

crimes envolvendo famosos aconteceram, ou alguns cenários de filmes. Há uma 

                                                             
9
 Nesse caso considera-se o game um veículo de mídia, já que após o jogo foi lançado em 2006 um 

filme inspirado nele, chamado Terror em Silent Hill. Disponível em 
http://www.imdb.com/title/tt0384537/. Acesso: 19 ago. 2013. 
10

 Informações coletadas no site Terrorama. Disponível em: http://www.terrorama.com.br/noticias:a-

verdadeira-historia-centralia-a-cidade-que-inspir. Acesso: 19 ago. 2013. 
11 Eles oferecem também um tour personalizado, no mesmo estilo, especialmente para a época de 
Halloween. Disponível em http://hollywoodmovietours.com/hollywood-movie-tours.html. Acesso: 21 
ago. 2013. 
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idade mínima para a visitação, devido às histórias ali contadas e os cenários 

visitados. Em um passeio de 2 horas e 30 minutos, o turista conhece cerca de 100 

lugares, dentre eles os locais onde alguns famosos vivenciaram seus últimos 

momentos, como por exemplo, Michael Jackson, River Phoenix e Janis Joplin. 

Durante o passeio, há uma explicação detalhada do que aconteceu e espaço para 

discussão onde os participantes podem expor suas opiniões sobre os ocorridos. A 

pausa durante o trajeto é realizada no parque que ficou famoso devido à prisão de 

George Michael. O tour não inclui alimentos e bebidas, e são permitidas bebidas 

não-alcóolicas durante o passeio, mas comidas são proibidas no transporte. Com 

relação ao ponto de encontro, durante a compra do pacote são passadas 

informações detalhadas ao comprador. 

Com relação à classificação desses destinos turísticos, há várias 

subclassificações de turismo macabro, utilizadas para separá-los em categorias, de 

acordo com suas características. 

Há o Grief Tourism, o “Turismo de Luto”, que consiste em visitar locais de 

grandes tragédias. Desse grupo fazem parte os campos de concentração, locais de 

guerras, lugares que sofreram atentados terroristas ou memoriais. É a principal 

subcategoria, a mais frequentada e talvez a mais divulgada. Ao falar em turismo 

macabro é quase instantâneo relacionar aos grandes nomes dos destinos ligados a 

tragédias e em sua maioria históricas. O principal exemplo – que será comentado no 

capítulo a seguir – é o Ground Zero, o Memorial referente ao atentado de 11 de 

Setembro de 2001, ocorrido nos Estados Unidos. Seu objetivo é atrair aqueles 

curiosos com o ocorrido, oferecendo informações relevantes inclusive sobre a sua 

relação com os dias atuais, mas também aqueles que buscam homenagear as 

vítimas, já que o espaço serve também para reflexão.  

Já o Disaster Tourism, que em português seria algo como Turismo de 

Desastres, está associado a aqueles destinos existentes devido a catástrofes 

naturais, como por exemplo, os locais na Ásia associados ao tsunami. Um exemplo, 

conhecido por todos, devido à grande divulgação dos veículos de mídia é a cidade 

de Nova Orleans nos Estados Unidos. Em 2005, a cidade sofreu com a presença de 

um Furacão, denominado Katrina, que devastou o local. Logo em seguida o lugar 

passou a servir como destino turístico para aqueles que desejavam ver de perto os 

estragos que ali foram causados e como a cidade se reconstruiu, além de observar 

também as mudanças causadas na população em si, e não somente nas estruturas 
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físicas12. Porém, esse tipo de visitação acaba tendo prazo de validade, já que a 

cidade acaba se reconstruindo com o tempo. Há aqueles que desejam ir pelo 

simples fato de conhecer uma cidade que passou por uma tragédia, independente 

de encontrar os destroços ou a vida local já refeita, e para esses não é necessário 

um registro. Mas para os turistas que gostam de vivenciar aquela experiência ou ver 

com os próprios olhos os estragos ali causados, o local deixa de possuir atratividade 

para esse segmento. A não ser que haja uma iniciativa por parte do lugar de 

construir um centro de memória ou algo mais simples onde constem fotografias, 

vídeos ou documentos daquele momento específico, possibilitando que o visitante 

não vivencie a destruição em si, mas tome conhecimento baseado em informações 

também concretas.  

O Suicide Tourism, ou simplesmente Turismo de Suicídio, é representado por 

aquelas pessoas que viajam para determinados locais para cometer suicídios. 

Porém, essa tipologia é discutível, devido às polêmicas envolvendo o assunto, e as 

diversas leis de diferentes locais relacionados ao tema, principalmente com relação 

ao sigilo de informações. Elas acabam não sendo divulgadas para que não se torne 

um estímulo àqueles que poderiam vir a fazer o mesmo. Em São Paulo, por 

exemplo, há o caso do Metrô, que apesar de ter uma grande incidência de mortes 

desse tipo, sempre opta por não divulgá-las. O objetivo é que seja evitado o 

aumento de tragédias dessa espécie, e que consequentemente o Metrô não acabe 

ficando estigmatizado.  Ainda em São Paulo há também o Viaduto do Chá, outro 

lugar conhecido pelo grande número de suicídio ao longo dos anos, mas como não 

faz parte de uma empresa acaba sendo mais difícil fazer como o Metrô e não 

divulgar as informações. Ele inclusive faz parte de um roteiro sobre o assunto 

realizado na cidade e que será comentado ao longo do capítulo a seguir justamente 

por ser conhecido devido ao alto número de suicídios no local.   

O Doomsday Tourism, mais conhecido como “Turismo do Fim do Mundo”, se 

caracteriza por realizar visitas a lugares que em pouco tempo se extinguirão devido 

a catástrofes naturais ou grandes mudanças climáticas, principalmente o 

aquecimento global. É o caso das geleiras, por exemplo, que se acredita que em 

alguns anos não mais existirão, e o Monte Kilimanjaro, onde a neve também está 
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 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial. . Disponível em http://www.katrina.com/. 
Acesso 21 Agosto 2013. 
 

http://www.katrina.com/
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derretendo devido ao aquecimento global. Visitar esses locais pode soar um pouco 

egoísta e paradoxal, já que quanto maior o número de visitas, mais rápido eles serão 

desfeitos. Por mais que as pessoas realizem essas visitas conscientes de que é 

preciso preservar e voltem de viagem até mais informados sobre o assunto, isso não 

se torna um impedimento. Sua vontade de desfrutar da maravilha que aquele lugar 

tem para oferecer e provavelmente pelo fato de que tais destinos possuem prazos 

limitados de existência, acaba sendo maior do que seu desejo de proteger aquela 

área. O sentimento de prestigiar a beleza daquele espaço e ao mesmo tempo 

colaborar com a sua destruição de maneira não intencional faz parte de todas as 

visitas.  

Atualmente, o turismo em favelas vem sido utilizado por autores como Prezzi 

(2009) como uma nova vertente do Turismo Macabro. No Brasil, esse tipo de turismo 

é crescente e notório, mas classificá-lo como uma tipologia desse segmento é um 

grande equívoco por aumentar o preconceito com relação às pessoas que vivem nas 

comunidades. 

Alguns chegam a classificar o turismo em favelas como um subsegmento do 

turismo macabro, conhecido como poverty tourism ou slum tourism, em que 

caracteriza uma visita a locais onde pessoas de baixa renda vivem ou locais 

perigosos da vida urbana. No Rio de Janeiro a prática é bastante comum devido ao 

alto número de favelas e por serem famosas no mundo todo, aguçando a 

curiosidade daqueles que chegam por ali.  

Porém, esses passeios são baseados principalmente na curiosidade e 

exploram a pobreza dos locais, mostrando a urbanização irregular, a famosa 

arquitetura desses espaços e a cultura popular, diferentemente do turismo macabro 

que não apresenta essa proposta. O turismo em favelas aposta mais na 

conscientização das pessoas por meio de um turismo de experiência, vivenciando 

diretamente a rotina daqueles que ali habitam, diferente do turismo macabro que 

busca mostrar momentos pontuais. 

           A visita a locais relacionados a tragédias e fatos marcantes relacionados à 

morte não pode se tornar algo sem limites. A presença do turismo nas favelas é 

basicamente para que os turistas tenham contato com aquela realidade e a 

conheçam um pouco mais, mas explorar isso como sendo algo macabro é 

desrespeitar comunidades e compactuar com o distanciamento entre classes 

sociais. 
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           Se a visita for a locais específicos, conhecidos por tragédias de grande 

repercussão, pode sim ser inclusa em um tour macabro, mas experimentar de modo 

geral a vida de milhares de pessoas e tratar isso como algo “dark” é um desrespeito. 

           Por mais que possa parecer inerente ao tema, já que aqueles que ali vivem 

lidam cotidianamente com a violência e até mesmo com a morte, é importante 

ressaltar que as pessoas que habitam essas localidades estão ali por questões de 

dificuldades financeiras e que, sem alternativa, acabam lidando com essa realidade 

como maneira de viver e não fonte de comercialização especificadamente desta 

forma de sofrimento. 

           Caso haja memoriais ou lugares relacionados a crimes específicos, por 

exemplo, é válida a visitação ligada a este segmento, mas se a visita consiste em 

conhecer a favela como um todo e seus moradores, a experiência perde o sentido e 

passa a ser uma comercialização sem objetivo. Portanto, o turismo em favela é uma 

vertente do turismo que acaba oferecendo uma experiência de conhecer a vida 

daqueles que ali moram por meio deles próprios, opondo-se à proposta do turismo 

macabro que é conhecer a vida de determinado local por meio da morte de seus 

habitantes. Sendo assim, neste trabalho o Turismo em Favelas não será 

considerado uma subcategoria do Macabro, pois as propostas são distintas. 

 

 

1.1 MOTIVAÇÕES 

 

Para trazer à luz essa discussão sobre as motivações13 do turista que busca 

roteiros de turismo macabro, centramo-nos apenas em literaturas específicas, sendo 

esta tarefa apenas teórica, pois em nossa proposta não definimos trabalhar 

especificamente com o perfil desse público. Primeiro, pela dificuldade de se 

encontrar os respondentes desse nicho tão específico e segundo, pelo roteiro mais 

famoso do Brasil (Roteiro proposto pela Graffit Viagens e Turismo que detalharemos 

mais adiante) não estar em funcionamento no presente e, por isso, não tivemos 

contato com os possíveis participantes e interessados.  

                                                             
13

 Entende-se neste trabalho como motivação o impulso psicológico que determina um 
comportamento. Disponível em http://www.dicionariodoaurelio.com/Motivacao.html. Acesso: 18 dez. 
2013. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/Motivacao.html
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São inúmeras as motivações que fazem com que alguém visite um local 

associado a perdas de vidas, mas dentre alguns estudos, determinadas motivações 

ganham destaque. Uzzell (1984) defende a idéia de que os turistas não são 

motivados pelas características oferecidas pelo local a ser visitado, mas sim que 

essa escolha é totalmente baseada em suas necessidades psicológicas.  

           A curiosidade acerca da morbidez está presente no cotidiano de todos, 

principalmente em simples situações como espiar um acidente na estrada ou 

simplesmente assistir a um filme de terror. Esse interesse pela morte e o que a cerca 

ganha cada vez mais força, devido – paradoxalmente – ao distanciamento das 

pessoas com o tema. O desejo de observar a morte alheia ou algo relativo a ela já 

estava presente inclusive nas antigas lutas de gladiadores romanos e nas 

execuções públicas, como cita Stone e Sharpley (2013). E apesar de ser algo 

considerado atualmente como sombrio ou prontamente associado a algo negativo, a 

morte é a única experiência comum a todas as pessoas, sem exceção.  

  A prática do Turismo Macabro pode ser motivada por simples interesse na 

morbidez da situação, pelo desejo de conhecimento sobre a história presente 

naquele local, pela necessidade de afirmação de identidade cultural, quando o 

indivíduo deseja conhecer um pouco mais daqueles que ali morreram simplesmente 

para se sentir um pouco mais pertencente àquela comunidade. Há também aqueles 

que vão aos locais de guerra, por exemplo, para comemorar o heroísmo de seus 

parentes que ali lutaram e perderam suas vidas em nome de um propósito maior. 

Assim como alguns realizam as visitas por possuírem um sentimento de culpa e 

outros porque se sentem na obrigação de manter aquela história viva.  

Yuill (2004), em sua pesquisa, conclui que o principal fator que atrai as 

pessoas para esses destinos é o educacional. Muitos acreditam que a melhor 

maneira de aprender um pouco mais sobre o assunto é por meio da educação, pois 

lidando diretamente com as exibições, os objetos e os locais, o processo de 

aprendizagem é facilitado.  

Smith (2003) afirma que há um interesse educacional na Europa em 

incentivar essas visitas a locais considerados macabros. Inclusive a grande maioria 

dos destinos turísticos desse segmento apresenta projetos educacionais, nos quais 

escolas recebem descontos ao realizarem as visitas, além de um tratamento 

diferenciado. Alguns são até mais específicos e oferecem um tipo de guiamento para 

cada segmento escolar, já que as idades são diferentes e o conteúdo estudado em 
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sala de aula também. Existem locais que oferecem seminários, debates, dias 

separados para estudos e discussões sobre o lugar, sua história e as pessoas 

relacionadas a ele. Outros vão mais além e oferecem nos sites algumas fotografias 

para que sejam usadas em sala de aula após a visita para que os professores 

possam executar atividades relacionadas ao tema. Essas discussões em sala, 

posteriormente a visita aos lugares, pode ser riquíssima, traçando inclusive um 

paralelo entre o que foi visto e os dias atuais, além de constatar o que foi realmente 

aprendido pelos alunos e o que mais o marcou. Por mais que provoquem sensações 

indesejáveis, a riqueza histórica de cada lugar é inegável. É uma forma de mostrar a 

importância e influência desses locais e seus momentos para a forma de vida hoje 

em dia, facilitando o entendimento de determinados pensamentos, filosofias, estilos 

de vida e características culturais formadas a partir do que foi vivido naquela época 

estudada. Os professores que levam seus alunos para que possam aprender o que 

é dito em sala de aula de maneira mais dinâmica saem ganhando. Além de 

conseguir passar o conteúdo de maneira mais realista, os valores relacionados a 

esses momentos também são transmitidos, fazendo com que eles os mantenham no 

futuro. Com isso, a escola forma não só estudantes, mas cidadãos conscientes de 

seus papéis no mundo e conhecedores da história. 

Outro fator que motiva a realização dessas visitas, segundo Yuill (2004), é a 

lembrança, a vontade de manter a memória viva e prevenir para que os mesmos 

erros não se repitam. É fundamental, já que “[...] se a sociedade lembra, eles 

aprendem e entendem o Holocausto; portanto, é improvável que a história se repita” 

(YUILL, 2004, p.198). Além do fato de que, aqueles que possuem o conhecimento 

sempre são considerados superiores, e são eles que disseminarão o que deve ser 

mantido e o que deve ser mudado. Ao se deparar diretamente com os espaços 

ligados a atrocidades, as pessoas acabam se conscientizando do mal que aquilo 

traz e fazendo o possível para evitar que aquilo venha a fazer parte da história 

novamente. Não há como se deparar com as roupas dos judeus mortos em 

Auschwitz e não se sentir no dever de fazer a sua parte para que esse tipo de 

situação não se repita, já que como foi dito anteriormente, a sensação de 

insegurança aparece durante a visita, induzindo o indivíduo a imaginar que aquilo 

poderia ocorrer com ele próprio ou com aqueles que lhe são próximos.  
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Mas assim como há uns que viajam em busca de conhecimento, seja ele por 

meio da educação ou simplesmente para impedir que atrocidades sejam repetidas 

no futuro, há também outros que visitam esses destinos pela simples curiosidade.  

Há uma palavra em alemão, conhecida por schadenfreude14, que apesar de 

não oferecer tradução literal, significa se deliciar com o sofrimento alheio. Em alguns 

casos específicos, cabe como motivação a determinadas visitas desse segmento do 

turismo. Algumas pessoas não visitam esses espaços para aprender, lembrar ou se 

sensibilizar, elas simplesmente possuem curiosidade e sentem prazer em observar a 

tristeza vivenciada por outros. Na vida diária muitos possuem essa curiosidade, 

principalmente na atualidade onde a mídia está o tempo todo mostrando novas 

situações trágicas, enquanto que antigamente essa curiosidade era aflorada nos 

momentos de execuções públicas, como os enforcamentos por exemplo. Se 

interessar pelo tema é comum, mas são poucos os que levam isso além e planejam 

suas viagens com base no aprofundamento do assunto.  

Em contrapartida, há aqueles que desejam conhecer esses locais com um 

objetivo solidário, pois além da visita, oferecem sua ajuda. Durkheim (2001) frisa que 

as emoções provocadas por espaços com essas características são fortes e tristes, 

mas não são depressivas. Pelo contrário, acabam provocando em algumas pessoas 

o desejo de colaborar, e esse deve ser o foco. Nos casos de desastres naturais, em 

que comunidades perdem praticamente tudo o que possuem e precisam recomeçar 

do zero, são muitos aqueles que viajam para esses locais não por curiosidade ou 

conhecimento, mas por compaixão. Esses vão inclusive para colocar em prática 

outro segmento do turismo, o solidário.  

De acordo com o Yuill (2004), significativamente esses são os principais 

fatores motivacionais do Turismo Macabro, enquanto os outros existem, mas são em 

números menores. Há também a questão de autoconhecimento e reflexão sobre a 

própria vida. A visita aos cemitérios configura esse tipo de motivação. Levitt (2012) 

defende a ideia de que esse tipo de lugar aflora pensamentos relacionados à própria 

maneira do visitante de lidar com a morte. Ao contrário do que muitos pensam, é um 

tipo de passeio estimulante. Há o desejo de estar frente a frente com o local 

                                                             
14

 Não há tradução literal porque se trata de uma expressão própria da língua alemã. Disponível em: 
http://oque.dictionarist.com/schadenfreude. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/sobre-
palavras/cronica/schadenfreude-schweinsteiger-liebfraumilch/. Acesso: 20 set. 2013. 

http://oque.dictionarist.com/schadenfreude
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simbólico do fim da vida para que a reflexão seja feita e para que o indivíduo possa 

talvez valorizar mais a própria maneira de lidar com a sua existência. 

  Além dos fatores motivacionais do próprio indivíduo, há também os fatores 

externos que, de certa forma também podem influenciar na hora da escolha por um 

destino específico. Ao redor do mundo, e até mesmo no Brasil, há diversos locais a 

serem visitados e que oferecem cada um à sua maneira, uma experiência única para 

quem deseja acabar com a curiosidade a respeito do sofrimento alheio, aprender um 

pouco mais sobre a história e identidade cultural do lugar ou entender o que ali 

ocorreu.  

Sendo assim, no capítulo seguinte serão apresentados alguns exemplos de 

destinos turísticos macabros, tanto nacionais quanto internacionais, e presentes nas 

categorias já citadas anteriormente, mas tendo como foco os que atraem mais 

visitantes, que são os destinos da subclassificação “Turismo de Luto”.  
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2 O TURISMO MACABRO NO CENÁRIO INTERNACIONAL E NACIONAL 

 

           Segundo Vowell (2005), a curiosidade sobre a morte, destruição e o local 

onde ocorreram essas tragédias acaba aumentando a vontade de viajar. 

Ao redor do mundo, há vários destinos turísticos macabros, classificados 

como tal devido aos mais diversos motivos. O grau de morbidez em determinado 

local acaba sendo influenciado pela existência de alguns fatores e um deles é o 

objetivo da promoção do lugar, seja este com um valor educacional, visando 

trabalhar a memória das histórias ocorridas naquele espaço ou simplesmente 

comercial, visando retorno financeiro da atividade turística.   

Com isso, o presente capítulo tem como finalidade mostrar uma 

caracterização da atividade a partir do cenário do Turismo Macabro ao redor do 

mundo e no Brasil, apresentando exemplos. Neste trabalho, para facilitar a 

exemplificação, os locais serão separados por subcategorias. Serão elas: 

Memoriais, Exposições e Desastres; Presídios e Manicômios; Campos de 

Concentração; Crimes; e Cemitérios. 

 

2.1 MEMORIAIS, EXPOSIÇÕES E DESASTRES NO MUNDO 

 

A função de homenagear e manter viva a memória de vítimas de determinado 

acontecimento cabe a um memorial. É uma maneira de tornar belo e informativo um 

evento que só gerou tristeza e perdas.  

O memorial que talvez seja o mais conhecido é o do World Trade Center, o 

Ground Zero15. Ele se caracteriza por uma plataforma com vista, e tem como 

objetivo homenagear aqueles que ali perderam suas vidas. É um local aonde 

visitantes vão observar a estrutura ou simplesmente conhecer um pouco mais do 

famoso local. É também um lugar destinado aos parentes que desejam prestar suas 

homenagens, principalmente na fatídica data de 11 de Setembro de 2001. Em 2003, 

houve uma competição para escolher o melhor projeto arquitetônico para a sua 
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 Além do monumento em si, há também em conjunto o museu, onde é possível inclusive fazer 

doações para ajudar a mantê-lo. Disponível: em: http://www.911memorial.org. Acesso: 12 jul. 2013. 

http://www.911memorial.org/
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criação, e dentre várias inscrições recebidas de diversas partes do mundo, Michael 

Arad e Peter Walker acabaram sendo os ganhadores16. 

 O Memorial está situado onde antes existiam as duas torres, e conta com a 

presença de duas piscinas e cascatas, representando simbolicamente as lágrimas 

de todos aqueles que perderam conhecidos, mas também de todos que se sentem 

tocados pelo acontecimento. Há também painéis de bronze onde constam os nomes 

de todas as vítimas.  Alguns carvalhos brancos também foram plantados ao redor da 

“praça”, simbolizando a renovação e se tornando um espaço diferente daquele visto 

em seu entorno, um contraponto na região que concentra apenas edificações.  Outro 

sentimento provocado pelo Memorial é que ao observar aquele espaço, o 

sentimento de ausência é muito grande, já que há um abismo no espaço onde as 

torres se situavam, literal e metaforicamente. O fato de ser totalmente acessível a 

qualquer um que passa pelo local tem como objetivo fazer com que ele faça parte do 

dia-a-dia da cidade, e que não seja um espaço isolado, já que também faz parte da 

história de todos que por ali transitam. Já para a realização de pequenas cerimônias 

e reuniões foi construída também uma clareira.  

 Além do Memorial, aberto a todos, há também o Museu relacionado ao 

atentado que, apesar de ainda não ter sido inaugurado, atuará como a principal 

fonte de informação sobre o ocorrido, além de seguir analisando os impactos atuais, 

observando a contínua importância da data. Ali as pessoas encontrarão 

documentos, arquivos, fotos e vídeos relacionados aos atentados de 11 de 

Setembro, mas também às vítimas. E, além disso, alguns paralelos são traçados 

entre o fato e outras histórias que envolvem os mesmos tipos de sentimentos e 

experiências.  

 O Museu tem como objetivo honrar aqueles que perderam suas vidas, mas 

também aqueles que ajudaram e que sobreviveram. Mostrar a dignidade humana é 

o principal propósito desse local, ao invés de somente relatar uma tragédia e suas 

consequências. As exposições apresentam também um caráter educativo, fazendo 

com que os visitantes aprendam mais sobre os fatos e sua importância na história 

da cidade, do país e do mundo. A exibição da história é composta de três partes, 

sendo a primeira relativa ao fatídico dia, em que os visitantes acompanham fotos, 

reportagens, vídeos e depoimentos de 11 de Setembro de 2001. A segunda parte 

                                                             
16

 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial do Memorial. Disponível em 
http://www.911memorial.org. Acesso 12 jul. 2013. 
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refere-se ao período antes do atentado, no qual são explicados fatos relacionados 

ao terrorismo e um ataque anterior à cidade, ocorrido em 1993. A terceira e última 

parte conta a história pós-9/11, em que é apresentado o cenário que se instalou 

após o acontecimento, desde situações cotidianas instaladas logo em seguida até 

questões mais complexas que existem até os dias atuais e seu papel na História.   

 A proposta também conta com a ideia de oferecer tours educativos, onde 

professores levam seus alunos, oferecendo uma aula de História mais dinâmica e 

concreta, além de estimular também a identidade cultural de todos. Para aqueles 

que não podem ou não possuem o desejo de visitar o espaço, mas que possuem a 

vontade de discutir o assunto com seus filhos, mas não possuem os artifícios 

necessários podem baixar no site oficial um documento que conta a história e que 

facilitará a comunicação. Ainda no site também é possível fazer uma doação para o 

Memorial.  

 Outro exemplo de memorial pode ser encontrado na cidade fantasma pouco 

conhecida, Pripyat17, situada na Ucrânia. Ela tinha a função de abrigar os 

trabalhadores de Chernobyl, mas após um desastre nuclear acabou se tornando 

uma cidade-fantasma. Ela recebe bastante visitantes, mas há um controle em 

relação a duração das estadas devido ao perigo de uma longa exposição ao ar que 

ainda não é completamente livre da radioatividade. A cidade em si já representa o 

papel de um memorial, mas, além disso, é possível visitar o The National Museum 

Chernobyl18, onde estão expostos documentos, fotos, mapas e um pouco da cultura 

ucraniana, tudo em ordem cronológica, facilitando o entendimento do visitante. As 

consequências provocadas pelo desastre também são expostas e comentadas, já 

que até os dias atuais a cidade sofre e não pode retomar à vida normal devido ao 

que ocorreu há anos atrás.  

 O Museu está aberto de segunda a sábado, em horário comercial, fechando 

somente aos domingos e toda última segunda-feira do mês19. Estudantes têm direito 

a pagar meia-entrada e caso alguém opte pelo acompanhamento de um guia, a taxa 
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 No site há uma seção separada para pessoas e fatos, onde são descritas algumas histórias 

referentes à cidade atualmente e outras sobre o acidente. Disponível em http://pripyat.com/en. 
Acesso 19 ago. 2013. 
18

 Durante a visita, há a disposição do visitante uma planta do antes, durante e depois do acidente 

para comparação. Disponível em http://pripyat.com/en/museum.html Acesso 19 Agosto 2013. 
19

 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial do Museu. Disponível em 
http://pripyat.com/en/museum.html Acesso 19 ago. 2013. 
  

http://pripyat.com/en
http://pripyat.com/en/museum.html
http://pripyat.com/en/museum.html
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será cobrada sobre o valor do ingresso, sendo mais caro caso o guiamento seja 

realizado em inglês ou alemão e não na língua local. É oferecido também um áudio 

guia para quem não quer a presença do guia, mas deseja conhecer um pouco mais 

sobre o local visitado. Durante dos dias 26 de Abril e 18 de Maio a entrada é 

gratuita. 

 Não são só locais específicos que podem ser considerados destinos de 

turismo macabro, mas cidades também. Diferentemente do que muitos acreditam, 

Pripyat e Chernobyl são cidades diferentes, mas popularmente conhecidas como 

uma só, já que em Pripyat se situava o centro de energia nuclear Chernobyl. Era 

uma cidade com uma média de idade populacional por volta dos 25 anos e com uma 

abundância de escolas, já que muitas crianças nasciam a cada ano. Pripyat 

apresentava alto potencial de crescimento, principalmente devido à capacidade 

industrial, principalmente depois que passou a abrigar a Usina Nuclear e também 

seus trabalhadores e famílias. Muitos visitavam Pripyat, tendo em vista que era uma 

bela cidade, atraindo inclusive novos moradores.  Porém após o desastre não há 

condições de viver ali e as visitas são controladas, o que acabou transformando 

Pripyat em uma cidade-fantasma.  

 Atualmente há livros e exposições sobre o ocorrido, além de uma instituição 

que arrecada fundos para ajudar aqueles que foram prejudicados pelo acidente. Há 

inclusive um projeto para arrecadar dinheiro e construir um museu em 3D, 

reconstruindo a cidade, para que ela possa ser conhecida de maneira segura e 

possibilitando visitas mais duradouras e menos superficiais20.  

 Já com relação às exposições, estas possuem os mais diversos objetivos e 

características. O Ossuário de Sedlec21, por exemplo, localizado na cidade de Kutna 

Hora na República Tcheca é uma capela ornamentada com ossos humanos. 

Aparentemente é mais uma simples igreja, já que em seu exterior não há nada que a 

difere de outras, mas seu interior é formado por mais de 10.000 esqueletos 

humanos. Há algumas obras de arte centrais que são as mais chamativas e 

interessantes, mas toda a capela em si possui seu diferencial. Segundo o site oficial 

do Ossuário (2013), em 1278 o abade do Monastério da cidade foi enviado para 

                                                             
20

 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial da cidade. Disponível em 
http://pripyat.com/en. Acesso 19 ago. 2013. 
21

 Também conhecido como Church of Bones (Igreja de Ossos). Disponível em 
http://www.sedlecossuary.com/. Acesso 21 ago. 2013. 

 

http://pripyat.com/en
http://www.sedlecossuary.com/
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Jerusalém e retornou de lá com uma jarra que continha um pouco do “solo sagrado”. 

Sendo assim, milhares de pessoas dos mais diversos locais passaram a desejar que 

seus corpos fossem enterrados ali, fazendo com que o cemitério tivesse de ser 

aumentado e uma igreja fosse construída ao lado utilizando os ossos como base. 

Além disso, os ossos passaram a ser dispostos artisticamente e hoje atraem 

visitantes curiosos. Por mais que o local seja considerado macabro pela sua 

peculiaridade, os responsáveis pelo local afirmam que o sentimento vivenciado por 

aquele que visitam a capela é de paz interior, já que de acordo com o Ossuário 

(2013) aqueles ossos utilizados são de pessoas que pediram para serem enterrados 

em um solo sagrado e que de certa forma ali permanecem até os dias atuais. Ele é 

aberto para visitação, fechando somente no feriado de Natal e para aqueles que 

quiserem tirar fotografias devem pagar um preço adicional, e além da visita o turista 

pode levar para casa um souvenir, pois são vendidos chaveiros, cartões e miniaturas 

do atrativo. Há um documentário sobre o Ossuário, mas como foi feito na língua 

local e não houve tradução para o inglês ou qualquer outro idioma, continua 

desconhecido do grande público. 

Mais uma exposição com a mesma característica das citadas anteriormente é 

a Actun Tunichil Muknal22. É uma caverna localizada em Belize que oferece um 

pouco do mundo dos Maias. Segundo a Belize Audubon Society (2013), a Actun 

Tunichil Muknal foi descoberta em 1989 e passou a ser aberta ao público a partir de 

1998. O passeio envolve andar de bicicleta, escalar pedras, lidar com passagens 

estreitas, além da umidade e do calor, portanto não é uma visita indicada para 

qualquer pessoa, é necessário um preparo físico além de disposição. Os Maias 

acreditavam que as cavernas eram locais sagrados habitados por seus deuses e os 

visitantes têm o privilégio de conhecer o local exatamente como ele se encontrava 

na época que foi descoberto por estudiosos. Inclusive os locais onde sacrifícios 

eram realizados permanecem intactos para que o visitante possa conhecer a 

experiência por completo. Há ainda o esqueleto brilhante como cristal, que pertencia 

a uma jovem menina e acredita-se que ela foi ali deixada até a morte como 

sacrifício, para que os Maias recebessem recompensas dos deuses.  

                                                             
22

 Somente duas empresas de turismo possuem licença para realizar passeios no local, a Pacz Tours 
e a Mayawalk Tours, ambas localizadas em San Ignacio. Disponível em: 
http://www.belizeaudubon.org/protected_areas/actun-tunichil-muknal-natural-monument.html. Acesso: 
19 ago. 2013. 

http://www.belizeaudubon.org/protected_areas/actun-tunichil-muknal-natural-monument.html
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Dois exemplos retratam bem o tema discutido no primeiro capítulo, referente à 

teatralidade versus a realidade, e eles se encaixam nos destinos que se utilizam de 

artifícios para atrair uma maior quantidade de visitantes. Um deles é o The London 

Dugeon23, localizado em Londres. É um museu interativo, baseado em uma rua da 

cidade onde ocorreram várias torturas em séculos passados. Cada ala do museu 

conta uma história e utiliza recursos sonoros, atores e efeitos para recriar esses 

fatos históricos. Há também uma preocupação em atrair aqueles que já visitaram o 

museu anteriormente, pois há novas alas e reciclagem de outras para essas 

pessoas que desejam ir novamente e conhecer coisas novas. Os dois principais 

pontos do museu são a Sala de Julgamento e o Labirinto dos Perdidos. O primeiro 

conta com uma encenação onde o visitante pode experimentar a sensação de ser 

condenado ao enforcamento, e o segundo usa vários espelhos e tem como base o 

cemitério da Igreja de Todos os Santos. Uma das possibilidades mais interessantes 

que o Museu oferece é a oportunidade de reviverem clássicos e famosos 

assassinatos como os de Sweeney Todd, Jack O Estripador e conhecer a história de 

Guy Fawkes.  

No site oficial24, bem interativo, o visitante pode realizar um tour virtual para 

conhecer previamente como o lugar funciona. Além disso, há informações sobre 

cada atração e o conhecimento que cada uma oferece, desde o real barulho de um 

pescoço sendo quebrado durante um enforcamento até a qualidade do seu senso de 

direção ao lidar com um labirinto. Por mais que a teatralidade seja um elemento 

constante no lugar, as experiências são verídicas e todas as histórias contadas 

possuem fundamento, não são simplesmente inventadas. Apesar de não trabalhar 

somente com a autenticidade, utilizando artefatos artísticos para envolver os 

visitantes, o conhecimento obtido na visitação é tão eficiente quanto o oferecido por 

outros lugares com propostas diferentes.  

Outro exemplo de destino turístico macabro que utiliza a teatralidade para 

contar os fatos e atrair as pessoas é o Museu Galerias da Justiça25, localizado em 

                                                             
23

 The Dungeons existe não só em Londres, mas também em Berlim, Nova Yorque, Edimburgo, etc. A 
compra de ingressos também é possível ser feita pela internet, por meio do site oficial. Disponível em: 
http://www.thedungeons.com/default-locations.aspx. Acesso: 17 ago. 2013.   
24

 Essa e outras informações forem retiradas do site oficial do museu. Disponível em: 

http://www.thedungeons.com/default-locations.aspx. Acesso: 17 ago. 2013.   
25 Há uma preocupação do Museu com a questão da acessibilidade. Para aqueles que não possuem 

condições de visitar determinadas áreas, é oferecido um tour virtual como forma de compensação, 
para que nada seja perdido. Disponível em: http://www.galleriesofjustice.org.uk. Acesso: 17 ago. 
2013.   

http://www.thedungeons.com/default-locations.aspx
http://www.thedungeons.com/default-locations.aspx
http://www.galleriesofjustice.org.uk/
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Nottingham, no Reino Unido. Segundo o Galleries of Justice Museum (2013), o 

prédio antigamente era utilizado para julgamentos e cárcere do condado de 

Nottingham. O museu tem como objetivo preservar a história informando os 

visitantes, mas sempre de maneira divertida e interativa. Assim como o exemplo 

dado anteriormente, ele também conta com atores, efeitos e cenários.  

Além da história do local que já oferece uma experiência macabra, a grande 

maioria que visita a Galeria afirma que fantasmas podem ser vistos no local, seja na 

entrada principal, ao longo do passeio ou principalmente na sala de julgamento26. Na 

entrada principal muitos alegam que um dos fantasmas é de uma menininha que fica 

correndo e brincando pelo lugar. Nem todos acreditam, mas o fato é que 

determinados pontos desse hall o ar é mais frio do que no restante, e por um motivo 

inexplicável. Já na sala de julgamento, além das aparições, muitos ouvem também 

barulhos estranhos. Uma área que causa bastante efeito sobre os visitantes é a 

parte onde se situam as celas, pois além das situações estranhas há também a 

atmosfera carregada do lugar, fazendo com que o visitante vivencie sentimentos e 

sensações desagradáveis já que a história contada ali possui uma tristeza embutida. 

Alguns depoimentos são um pouco mais exagerados, como o fato de turistas 

mulheres dizerem que, ao conhecer o local onde as prisioneiras ficavam, sentiram 

um mal estar no estômago similar como se estivessem grávidas. Porém, o local que 

mais impressiona é no subsolo, onde se situam algumas pequenas cavernas, e ali 

os visitantes afirmam sentir um incômodo, alguns sentem até tontura, o que é 

compreensível pelo efeito que o ambiente sombrio, fechado, associado às histórias 

macabras influenciam no psicológico dos visitantes. 

 Após uma tragédia no início do século XVIII, em que uma parte do teto caiu 

sobre algumas pessoas, deixando-as gravemente feridas, o local teve que passar 

por reformas. Durante o século XIX, ele continuou a ser utilizado para julgamentos e 

também funcionava como prisão. Além disso, era palco das execuções que na 

época costumava atrair um grande número de pessoas que costumavam assistir. 

Acredita-se que a expressão Gala Day (famoso Dia de Gala) na verdade deriva do 

nome Gallows Day (Dia da Forca).  

 Para quem deseja ir mais a fundo e realizar um passeio um pouco mais 

macabro, pode conhecer a Galeria à noite. É oferecido um passeio noturno para 

                                                             
26

 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial do museu. Disponível em: 
http://www.galleriesofjustice.org.uk. Acesso: 17 ago. 2013.   

http://www.galleriesofjustice.org.uk/
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pequenos grupos de pessoas, onde o foco são histórias fantasmagóricas e os 

visitantes são acompanhados por profissionais ligados ao assunto. Aqueles que 

viajam em busca de novas experiências e mergulham nessa procura, encontrarão na 

Galleries of Justice o lugar ideal. 

 

 

2.1.1 Memoriais, exposições e desastres no Brasil 
 

 

No Brasil, com relação aos memoriais, encontra-se o Catetinho27 localizado 

em Brasília que tem como função homenagear Juscelino Kubitschek, pois esta foi 

sua primeira moradia no início de seu governo. Seu nome é uma referência ao 

Palácio do Catete, localizado no Rio de Janeiro. Tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ali os visitantes podem conhecer 

os aposentos oficiais e lembrar um pouco mais de JK e sua história. 

Já com relação a museus e exposições, mais precisamente no Rio de Janeiro, 

existe o Memorial dos Pretos Novos, parte do Instituto de Pesquisa e Memória, e se 

encontra no lugar onde antigamente era um cemitério. Os escravos que chegavam 

da África eram assim chamados, justificando então o nome do local28. Assim que o 

tráfico negreiro foi proibido, o cemitério fechou as portas e tudo referente a esse 

assunto passou a ser apagado da história. O Instituto tem como objetivo resgatar e 

preservar essa parte da cultura que acabou se perdendo com o tempo. Historiadores 

e arqueólogos atuam junto para que possa ser exposto o máximo de artefatos que 

ajudem a contar o que realmente ocorreu ali.  

Há também, ainda na cidade do Rio de Janeiro, o Palácio do Catete29 que 

abriga o Museu da República. Nas salas do palácio aconteceu a morte do presidente 

Afonso Pena e também o famoso suicídio de Getúlio Vargas. É possível visitar 

inclusive o quarto de Getúlio e ver como ele foi usado pela última vez, além de 

outras salas do palácio referentes a ele.  

Com relação aos desastres, o Brasil não os utiliza como fonte de turismo. Um 

exemplo disso é um caso ocorrido na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio 

                                                             
27

 O Catetinho também é conhecido como “Palácio de Tábuas”. Disponível em: 
http://www.sc.df.gov.br/nossa-cultura/museus/catetinho.html. Acesso: 17 ago. 2013. 
28

 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial do Memorial. Disponível em: 
http://www.pretosnovos.com.br. Acesso: 17 ago. 2013. 
29

 É possível realizar um tour virtual no site, com direito a explicações de determinadas peças. 
Disponível em http://www.eravirtual.org/mrepublica_01_br/. Acesso: 17 ago. 2013. 

http://www.sc.df.gov.br/nossa-cultura/museus/catetinho.html
http://www.pretosnovos.com.br/
http://www.eravirtual.org/mrepublica_01_br/
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de Janeiro. No centro da cidade, em 1961, centenas de pessoas perderam suas 

vidas devido a um grande incêndio em um circo, porém não há um local exato para 

visitar30. Segundo Bustamante (2011), o incêndio do Gran Circo acabou causando 

mais de 500 mortes. Apesar do fato da polícia ter sentenciado ex-funcionários 

movidos por vingança como causadores da tragédia, Ventura (2011) afirma que 

muitos não acreditam nessa versão, mas sim na de que um curto-circuito foi o 

grande causador do incêndio. De acordo com Knauss (2009), o ocorrido foi 

responsável pelo surgimento do Profeta Gentileza. Após perder membros de sua 

família, José Datrino acabou se tornando uma figura conhecida tanto em Niterói 

quanto na cidade do Rio de Janeiro por pintar painéis sobre a gentileza.  

 Os museus e suas exibições são muito importantes, pois Yuill (2004) afirma 

que quando os turistas desejam conhecer um pouco mais sobre determinado local é 

para lá que eles vão. E quando os próprios moradores desejam conhecer mais sobre 

sua história, conhecer e entender seu passado, é aos museus que eles recorrem 

para obter informações.  

 

 

2.2 PRESÍDIOS E MANICÔMIOS 
 

 

Na África do Sul é possível encontrar a Ilha Robben, que foi usada desde seu 

início como prisão, mantendo inclusive Nelson Mandela31 como um de seus 

detentos, mas depois se tornou também centro de treinamento para as guerras e 

mais tarde por volta de 1806 acabou virando também um hospital para doenças 

mentais32.    

 O Museu se estabeleceu por completo em 1997 e possui como um dos 

principais objetivos mostrar aos visitantes e lembrá-los do sacrifício de alguns para 

que a África do Sul se tornasse independente, já que este lugar serviu nos séculos 

anteriores como prisão, causando sofrimento. Serve como um caminho de manter a 

                                                             
30

 Aqueles que desejam conhecer mais sobre a tragédia e sua história ou mantê-la viva na cabeça 
das pessoas, deve fazê-lo por meio de textos, fotos, livros, vídeos ou depoimentos de quem vivenciou 
o momento de alguma forma. 
31

 Em homenagem a Nelson Mandela, o museu ofereceu durante o mês de Julho de 2013 atividades 
onde era possível conhecer um pouco mais de sua história e deixar mensagens de apoio. Disponível 
em: http://www.robben-island.org.za/. Acesso: 18 ago. 2013.  
32

 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial da Ilha. Disponível em: http://www.robben-
island.org.za/. Acesso: 18 ago. 2013. 

http://www.robben-island.org.za/
http://www.robben-island.org.za/
http://www.robben-island.org.za/
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história viva e provocando debates sobre os acontecimentos testemunhados pela 

ilha.  

 Segundo o Robben Island Museum (2013), o lugar oferece um passeio 

conduzido por ex-prisioneiros da Robben Island que buscam durante o passeio 

discutir as histórias atreladas ao lugar, como por exemplo, a detenção de mulheres 

que não eram consideradas saudáveis mentalmente. Para quem deseja realizar a 

visita, mas com um grupo menor de pessoas em um tour privado, basta reservar 

antecipadamente. Com relação ao meio de transporte para chegar até a ilha, não há 

preocupação pois ele está incluso no pacote. São necessárias aproximadamente 4 

horas para conhecer o lugar, incluindo o tempo que leva para chegar até o destino. 

Menores de 18 anos pagam meia-entrada e o ingresso inclui o transporte, a visita ao 

museu, à prisão de segurança máxima, o tour pela ilha e a presença de um ex-

prisioneiro para acompanhar os turistas na visita, já que sua visão sobre o local é a 

mais autêntica possível. Para quem não pode ir até lá ou deseja se familiarizar com 

o destino antes de conhecê-lo, é oferecido um tour virtual no site.  

 Como o lado educacional é uma das grandes preocupações dos 

administradores dos locais, podem ser agendadas visitas provadas para escolas, 

onde aquelas que possuem menores condições financeiras pagam a metade do 

preço. Porém é necessário um agendamento prévio, a comprovação da situação 

econômica da escola e essas visitas só são permitidas durante um período do ano, 

especificado no site oficial.  

 O prédio de arquivos abriga inúmeros documentos, fotografia, vídeos e 

objetos não só da Ilha em si, mas também sobre a história da África do Sul, 

principalmente nas batalhas enfrentadas pelo país ao longo dos anos.  

Comprovando seu objetivo de ser fonte de conhecimento, o local conta 

também com programas educacionais para todas as idades. O que é um exemplo 

que deveria ser seguido por todos os destinos ligados a esse segmento e que cada 

vez mais apresentam um caráter educacional. 

Já na Austrália encontra-se a Old Melbourne Jail, onde ocorreram diversos 

enforcamentos, e que também conta com o caráter educacional e preservacionista 

como seu foco. Ali os visitantes têm a oportunidade de conhecer a prisão por 

completo, incluindo os locais de execução e as celas, além de conhecer a máscara 

de um dos principais presos da época.  
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 Construída no século XIX, era símbolo de autoridade e abrigava desde 

criminosos perigosos a pessoas sem-teto e/ou com doenças mentais. Gaol 

funcionou de 1842 a 1929 (apesar de transferir seus detentos alguns anos antes, só 

fechou encerrou suas atividades fechando definitivamente neste ano), e nesse meio 

tempo foi palco de vários enforcamentos33. Sendo assim, em 1972 a National Trust 

of Australia decidiu administrar o lugar e transformá-lo em destino turístico, 

perpetuando assim a história do lugar não só para os australianos, mas também 

para o mundo.  

 Ned Kelly foi seu principal detento, tendo sido enforcado em 1880. Atualmente 

no Museu é possível conhecer seu famoso revólver e também a máscara utilizada 

por ele no momento de sua execução. Também relacionada à Ned Kelly está a 

Corte onde ele e muitos outros foram julgados e sentenciados, e conforme 

agendamento prévio há a possibilidade de conhecer o lugar e vivenciar a 

experiência do juiz, do réu e dos jurados.  

 A atração mais interessante do lugar é, provavelmente, a City Watch House, 

onde os visitantes vivenciam uma experiência de 40 minutos em que são trancados 

nas celas, como se fossem detentos e conhecem de perto a sensação que antigos 

prisioneiros sentiam. Para dar mais vivacidade, a prisão é feita por um guia vestido 

de sargento. Com relação à visita de crianças, cabe aos pais decidirem se não há 

problemas em deixar seus filhos participarem ou se é melhor deixa-los de fora, já 

que pode ser uma experiência impressionante para eles.  

 De acordo com a Old Melbourne Jail (2013), atualmente além dessas 

atrações, há exibições, performances, roteiros escolares e até mesmo a realização 

de eventos pessoais como casamentos. E para aqueles mais aventureiros, é 

oferecido um passeio noturno, que acontece em determinados dias da semana e 

que deve ser agendado antecipadamente, onde o local é visitado durante à noite 

com o uso de vela como iluminação, deixando as histórias mais fascinantes. Apesar 

de ser permitido, ele não é recomendado para crianças menores de 12 anos, pois 

pode se tornar uma experiência ruim para elas.   

Ao contrário de locais citados nesse capítulo, como o London Dugeon e o 

Museu Galerias da Justiça, que atraem as pessoas por sua interatividade, esse 

presídio conta com a simples realidade para gerar interesse. A Old Melbourne Jail 
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 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial da Old Melbourne Jail. Disponível em 
http://www.oldmelbournegaol.com.au. Acesso: 18 ago. 2013. 

http://www.oldmelbournegaol.com.au/


43 
 

não utiliza atores, mostrando que muitas vezes o simples ambiente em si já é 

suficiente para que o turista se sinta parte daquela história ali contada. 

Ainda nessa subcategoria encontram-se os manicômios, caracterizados por 

Foucault (1997) como instituições de tratamento psiquiátrico com a função de isolar 

e excluir o doente mental da sociedade, já que a loucura era mal vista, pois era o 

oposto do bem mais precioso, a razão. Com isso, Vizeu (2005) afirma que a 

disciplina dada pelos manicômios é uma estratégica para o controle social. 

 Um dos exemplos é o Manicômio Cane Hill, localizado em Londres, que 

funcionou até o início dos anos 90, e que nos anos seguintes só contava com a 

aparelhagem médica que acabou ficando para trás, pois todos deixaram o hospital. 

O complexo era formado por hospital, asilo psiquiátrico e alojamentos e possuía 

muitos pacientes, mas o local acabou se transformando em ruína. Algumas pessoas 

se interessam por visitar o Manicômio para conhecer um pouco mais daqueles 

corredores e aposentos, e ouvir um pouco das lendas a respeito do local. Cane Hill 

exerce curiosidade também pelo fato de ter se mantido de pé, mesmo que só suas 

ruínas, por muito tempo sem se deteriorar. Porém, recentemente surgiu a ideia de 

demoli-lo e inclusive grande parte dos visitantes foram conhecer este local, 

justamente pelo medo de não possuir outra oportunidade. 

 Cane Hill foi criado em 1875, devido à falta de vagas nos outros manicômios 

existentes na cidade, pois só havia duas opções e estas estavam ficando lotadas 

devido ao aumento da procura e não suportavam mais pacientes34. Porém, ele só 

ficou pronto em 1882 e foi inaugurado no ano seguinte. Sua localização foi 

categoricamente pensada, inclusive a questão de transporte, sendo construído 

próximo a uma importante estrada, dando total acessibilidade. Sua infraestrutura 

também foi bastante calculada, gerando alas diferenciadas para cada tipo de 

tratamento necessário, além de haver prédios separados para homens e mulheres, 

espaços para atividades como danças e orações. O hospital era capaz de se auto-

sustentar, já que oferecia cozinhas, lavanderias, brigada de incêndio e um local onde 

alimentos eram plantados e utilizados posteriormente.  

 Com o tempo, ele passou a abrigar pacientes dos mais diversos locais de 

Londres e para que não fosse necessário criar um novo hospício, decidiram por 
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 Essa e outras informações foram obtidas no site Forlom Britain. Disponível em: 
http://www.forlornbritain.co.uk/canehill.php. Acesso: 18 ago. 2013. 

http://www.forlornbritain.co.uk/canehill.php
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ampliar Cane Hill. A obra terminou em 1889, e com isso o hospital ampliou sua 

capacidade de centenas para milhares de leitos oferecidos.  

 Os tratamentos realizados eram baseados no lado humano dos pacientes e 

acreditava-se que com certos cuidados como uma dieta balanceada e prática 

exercícios, por exemplo, o resultado viria mais rápido. Com isso, o lugar era bastante 

respeitado, pois oferecia serviços de qualidade, onde os pacientes eram levados a 

executar tarefas diárias que desviassem seus pensamentos de sua própria doença e 

condição delicada, levando o foco para atitudes mais humanitárias e sociais. Outro 

acerto de Cane Hill foi a criação de áreas separadas de acordo com o grau da 

doença, facilitando a recuperação daqueles com condições menos graves evitando a 

interação com aqueles que apresentavam um quadro mais grave e violento.  

Apesar de toda a qualidade dos serviços, com o tempo passaram a surgir 

técnicas em todos os manicômios e que acabaram sendo também utilizadas em 

Cane Hill, a famosa terapia de choque, onde mergulhar o paciente em água 

totalmente gelada com o argumento de que ajudava a esfriar o cérebro, por 

exemplo, passou a ser comum.  

 Nessa época, em 1910, a mãe de Charles Chaplin foi internada em Cane Hill. 

Dizem que por meio do diário do astro é possível conhecer um pouco sobre como 

era a vida naquele local, já que ele relata suas visitas à mãe. Porém depois a família 

ficou sem dinheiro e ela foi transferida para outra instituição privada em Londres. 

Depois outros parentes de artistas famosos também foram admitidos em Cane Hill. 

 Anos depois, as doenças mentais passaram a ser consideradas desordens 

nervosas que deveriam receber tratamento adequado e deveriam ser estudadas 

como qualquer outra doença. Com isso, o termo “lunáticos”, que antes era usado 

para designar aqueles que possuem qualquer transtorno desse tipo, foi substituído 

simplesmente por “pacientes”. Inclusive o nome Cane Hill Asylum também foi 

trocado por Cane Hill Mental Hospital. 

 Nos anos 1930, ainda não havia o conhecimento de que remédios poderiam 

gerar soluções sem causar danos aos pacientes, as terapias de choque ainda eram 

usadas, mas de maneira diferente das anteriores. Baldes de água não eram mais 

usados, por exemplo, mas foram substituídos por técnicas como a indução do coma 

durante algumas semanas para tratar esquizofrenia. Esse tipo de tratamento acabou 

gerando resultados em curto prazo, deixando as pessoas mais calmas e fáceis de 

lidar, mas não ofereciam a cura definitiva. Na década de 40, a terapia de choque 
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passou a ser utilizada e Cane Hill foi um dos primeiros manicômios a adotar a 

técnica, e muitos seguiram utilizando-a nas décadas seguintes. Após esse período, 

alguns remédios foram testados, alguns deram resultados e outros só ajudaram a 

piorar o quadro. Com isso, a substituição das terapias de choque se deu pela 

Lobotomia35. 

 Com o tempo, o número de pacientes passou a diminuir consideravelmente e 

ao final dos anos 80, já não havia número suficiente para manter o Hospital. Sendo 

assim, em 1991, Cane Hill decidiu fechar as portas, mas encerrou como um bom 

exemplo, já que poucos de seus antigos pacientes se tornaram sem-teto. Com o 

abandono do local, em 2007 foi tomada a decisão de que os prédios seriam 

demolidos já que não possuíam mais utilidade, e só seriam mantidos o prédio da 

administração, a capela e a fonte de água já que esta possuía valor histórico para a 

comunidade.  

 Outro destino é o The Ridges36, que anteriormente era conhecido por Lunatic 

Asylum Atenas, e era um hospital famoso pela realização de lobotomias, localizado 

em Ohio nos Estados Unidos. Segundo o Forgotten Ohio (2013), o local foi 

inaugurado em Janeiro de 1874. Essa época foi marcada pela abertura de vários 

manicômios com o propósito de tratar dos veteranos de guerra que apresentavam 

estresse pós-traumático devido às guerras enfrentadas. O cemitério construído atrás 

do The Rigdes abrigava diversos veteranos enterrados, muitas vezes sem 

identificação pessoal, somente com a placa de metal utilizada pelos soldados nas 

guerras. Mesmo com o passar do tempo, no século seguinte, as atividades agrícolas 

foram mantidas ao redor da propriedade, gerando uma autossuficiência econômica 

ao hospital. Além disso, o local também era utilizado pela comunidade para 

descansar e estar em contato com a natureza, já que podiam desfrutar de colinas, 

árvores e lagos desde que ignorassem o que se passava ao redor.  

O prédio principal era enorme e possuía a aparência de um lar, pois os 

responsáveis por sua estrutura acreditavam que isso faria diferença no tratamento 

dos pacientes. Além desse edifício central, havia outro prédio que abrigava os 

pacientes menos graves, e que se situava próximo à área da administração, para 

                                                             
35

 Procedimento cirúrgico incisivo no cérebro com o objetivo de aliviar desordens mentais. Disponível 
em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=lobotomia. Acesso 18 Ago. 2013. 
36

 O hospital já passou por nove nomes oficiais. Disponível em: 

http://www.forgottenoh.com/Ridges/ridges.html. Acesso: 18 ago. 2013. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=lobotomia
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=lobotomia
http://www.forgottenoh.com/Ridges/ridges.html
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que os pacientes pudessem socializar com os empregados, e havia ainda um prédio 

mais distante, onde ficavam alojados os pacientes com problemas mais sérios. O 

hospital oferecia aos pacientes, além dos tratamentos convencionais, atividades 

como plantação, pintura e dança, além de serviços religiosos. Acreditavam que 

assim a melhora seria mais rápida e fazendo também com que os familiares 

ficassem menos preocupados com a condição daquele que ali estava internado.   

 Porém no início do século 20, a qualidade não era mais a mesma. Muitas 

famílias passaram a abandonar seus familiares no hospital, adolescentes rebeldes 

também eram internados, além de moradores de rua que passaram a utilizar o 

manicômio como forma de abrigo. Com isso, a quantidade de pacientes aumentou 

absurdamente, ao contrário do número de empregados que se mantinha o mesmo. 

Sendo assim, houve uma superlotação no Hospital, fazendo com que os serviços 

oferecidos passassem a ser de qualidade inferior. Consequentemente foram 

adotadas técnicas de tortura como tratamento, visando a diminuição do número de 

pacientes. Alguns eram submergidos em águas extremamente geladas por longos 

períodos, outros eram submetidos à terapia de choque, e até mesmo lobotomias 

eram executadas, configurando assim as inúmeras crueldades praticadas contra 

aqueles que ali se encontravam, além dos problemas diários como o fato de dividir 

quartos minúsculos com inúmeros outros. Mais tarde essas práticas passaram a ser 

proibidas e foram substituídas por remédios.  

Em 1977, o Hospital recebeu um famoso paciente. Billy Milligan cometeu 

crimes, mas foi sentenciado a um tratamento, devido à sua múltipla personalidade. 

Nos anos 80, vários manicômios foram fechados, inclusive o The Ridges, pois 

alegavam que não havia condições suficientes para manter tratamentos no local. 

Aqueles que ainda estavam internados foram liberados, outros foram transferidos 

para outras unidades e alguns ficaram desabrigados. Em seguida o local passou a 

ser administrado pela Universidade de Ohio, que resolveu fazer algumas obras 

tornando-o útil para outros serviços. Em 2001 ele passou a ser utilizado como 

escritórios de geologia e biotecnologia, além de museu. 

Mesmo depois de tantos anos sendo utilizado para outro propósito e não 

existindo mais como manicômio, as histórias envolvidas ao The Ridges continuam 

sendo divulgadas boca-a-boca. A história mais famosa do hospital é referente a uma 

paciente chamada Margaret Schilling, que fugiu e foi encontrada morta semanas 

depois, deitada no chão frio com suas roupas dobradas ao seu lado, em uma das 
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alas. Com o passar do tempo e o efeito do Sol no lugar, acabou ficando uma 

mancha de sangue permanente no chão, ali no local onde ela se encontrava, que 

pode ser vista por aqueles que visitam esse ponto. Algumas pessoas afirmam que o 

espírito dela assombra essa ala, mas é mais uma das lendas envolvendo locais 

desse tipo. Além disso, há ainda o cemitério localizado no mesmo terreno, que 

abriga as sepulturas dos veteranos de guerra, e que muitos dizem ser assombrado. 

Há também a história de que bruxas aproveitam determinado local do cemitério pra 

realizar seus rituais, mas tudo não passa de histórias contadas pela população e que 

aumentam a curiosidade dos turistas. Do cemitério é possível seguir para conhecer 

o único prédio que restou e que na época era utilizado para abrigar pacientes com 

tuberculose.  

 

 

2.2.1 Presídios e manicômios no Brasil 
 

 

No Brasil, um dos principais exemplos de presídio que atualmente recebe 

muitos visitantes curiosos é o localizado em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Ele 

pode ser encontrado na Vila de Dois Rios, próximo à praia de mesmo nome, que nos 

dias atuais transmite uma paz que nos tempos de seu funcionamento não havia. No 

princípio, era denominada de Colônia Penal de Dois Rios, possuía capacidade para 

abrigar somente 1000 presos e seu objetivo era abrigar presos comuns, mas com o 

passar do tempo acabou se tornando uma prisão de segurança máxima, passando a 

se chamar Instituto Penal Cândido Mendes37. Segundo dados do próprio site da Ilha 

Grande, o presídio foi implodido em 1994, mas a memória permanece intacta. O 

IPCM abrigou presos famosos como o Escadinha, conhecido por ter conseguido 

escapar em um helicóptero. Lá também estiveram: o famoso escritor Graciliano 

Ramos, que tempos depois acabou escrevendo o livro “Memórias do Cárcere” 

contando suas vivências no presídio; Madame Satã, que após cumprir sua pena 

começou a trabalhar como cozinheiro na Vila do Abraão e hoje é possível encontrar 

em alguns restaurantes da Ilha um prato com seu nome; Origenes Lessa, membro 

da Academia Brasileira de Letras; e o atual deputado Fernando Gabeira. 

                                                             
37

 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial da Ilha Grande. Disponível em: 
http://www.ilhagrande.org/Presidio-Ilha-Grande/historia.html. Acesso: 20 ago. 2013. 

http://www.ilhagrande.org/Presidio-Ilha-Grande/historia.html
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A fama do Instituto Penal é tanta que ganhou até filme, conhecido por “400 

Contra 1 – uma história do Crime Organizado38”, de 2010 e baseado no livro de 

William da Silva Lima, um dos grandes nomes do Comando Vermelho. 

Além das belezas naturais que a Ilha Grande oferece, com certeza uma das 

maiores atrações do local é o antigo presídio, seja para curiosos ou para aqueles 

que desejam conhecer um pouco mais da história do lugar. 

Com relação aos manicômios, nacionalmente falando, o principal destino 

dessa subcategoria é o Hospital Colônia de Barbacena, localizado na cidade de 

mesmo nome, Minas Gerais. De acordo com o Museu da Psiquiatria (2013), ele foi 

criado em 1903, com o nome de Hospício de Barbacena passando em seguida para 

o nome conhecido até hoje, citado anteriormente. Primeiro Hospital Psiquiátrico do 

Estado, atualmente se encontra desativado e abriga em sua arquitetura o Museu Da 

Loucura, que foi criado com o intuito de preservar a história do primeiro hospital 

psiquiátrico da cidade.  

No princípio o local contava com 200 leitos e oferecia diversas atividades de 

lazer para os pacientes, fazendo com que o fato de possuir técnicas que não davam 

resultados se tornasse irrelevante frente ao excelente tratamento em termos sociais. 

Sendo assim, passou a receber os mais diversos tipos de doentes, aumentando seu 

número de pacientes mesmo não possuindo estrutura para tal. Consequentemente, 

o tratamento dado a eles passou a ser de péssima qualidade ocasionando em 

diversas mortes. Arbex (2013) cita em seu livro uma das falas que mais retrata o 

cenário do Hospital de Barbacena na época, quando em 1979, o psiquiatra italiano 

Franco Basaglia declarou estar diante de um campo nazista. Em seguida, a situação 

do lugar passou a ser divulgado pela mídia, por meio de reportagens e 

documentários, obrigando as autoridades a se reunirem e traçarem um projeto que 

pudesse dar ao Hospital as condições de uso necessárias.  

Além de conseguirem revitalizar o Hospital e torna-lo útil novamente, foi criado 

em 1996 o Museu da Loucura39, onde turistas e a comunidade podem conhecer sua 

história por meio de fotografias, vídeos e documentos, inclusive como o trabalho ali é 

realizado atualmente, já que o Hospital continua atuante e prestando serviços à 

                                                             
38

 Algumas cenas foram gravadas na própria praia de Dois Rios, com a participação de moradores. 
Disponível em: http://www.ilhagrande.org/Presidio-Ilha-Grande/filme.html. Acesso: 20 ago. 2013. 
39

 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial do Museu da Psiquiatria. Disponível em: 
http://www.museudapsiquiatria.org.br/predios_famosos/exibir/?id=1. Acesso: 20 ago. 2013. 
 

http://www.ilhagrande.org/Presidio-Ilha-Grande/filme.html
http://www.museudapsiquiatria.org.br/predios_famosos/exibir/?id=1
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população. O objetivo do museu não é ser somente fonte de conhecimento, mas 

mostrar que apesar da história de maus tratos e péssimos serviços, o lugar não é 

mais o mesmo e acabou superando a má fase. Conscientizar a população a respeito 

também das doenças mentais e a importância do tratamento também é um dos 

propósitos do projeto. 

.  

 

2.3 CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO E EXTERMÍNIO 
 

 

Foley e Lennon (2000) possuem essa categoria como o foco de seu livro e 

comentam a respeito de alguns destinos. Os campos de concentração e extermínio 

mais famosos e conhecidos por todos ao redor do mundo são os que compõem a 

rede Auschwitz-Birkenau40, que se localizam no sul da Polônia, e que contam com 

um Museu. 

 O departamento responsável pela preservação do Museu conta com 

excelentes técnicas para conservar todo o acervo, além de contar também com 

profissionais qualificados para execução do trabalho. A principal preocupação é 

manter a autenticidade dos objetos, por exemplo, dada a sua importância e fazer as 

mínimas alterações possíveis e somente se forem de fato necessárias. Para manter 

o controle sobre o que é de posse do Museu, há um catálogo bem organizado, onde 

tudo é bastante detalhado inclusive em relação às técnicas utilizadas em cada peça 

para sua conservação41.  

As coleções são compostas por milhares de sapatos das vítimas, fios de 

cabelos, roupas, além de utensílios utilizados também por aqueles que trabalhavam 

nos campos de concentração, como suas botas e capacetes. Por serem coleções 

delicadas, já que estão diretamente relacionadas às vidas que ali foram perdidas, é 

necessário um cuidado na forma como são expostas e apresentadas ao público, 

baseando-se sempre no respeito e no objetivo de contar aquelas históricas da 

maneira mais autêntica possível. Suas roupas, por exemplo, não servem de retrato 

                                                             
40

 É permitido tirar fotografias durante o passeio, mas ao visitar a ala composta pelos cabelos de 

vítimas é proibido. A permissão do uso de imagens dessa seção só é dada a projetos previamente 
aprovados. Disponível em: http://en.auschwitz.org/z/. Acesso: 20 ago. 2013. 
41

 Essa e outras informações posteriores foram retiradas do site oficial de Auschwitz. Disponível em: 
http://en.auschwitz.org/z/. Acesso: 20 ago. 2013. 
  

http://en.auschwitz.org/z/
http://en.auschwitz.org/z/
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apenas das condições ali vividas, mas representam também o sofrimento vivido por 

todos eles na época.  

Alguns itens são emprestados a museus situados em outros lugares, mas que 

tratam do mesmo tema, com o intuito de ofertar mais autenticidade. O Museu do 

Holocausto situado nos Estados Unidos, que foi inclusive objeto de estudo de Yuill 

(2004), conta com itens fornecidos pelo Museu de Auschwitz-Birkenau, após 

algumas negociações.  

Além dos objetos, Auschwitz conta com um acervo também de vídeos, fotos e 

documentos importantes. Para quem deseja realizar estudos à respeito do tema, o 

Arquivo se encontra aberto de segunda à sexta pela manhã até o início da tarde, 

fechando apenas em feriados. 

Com relação à história de Auschwitz, ela divide-se em dois períodos. O 

primeiro inicia com seu surgimento em 1940 e segue até dois anos depois, quando 

ele funcionava simplesmente como um campo de concentração, onde judeus eram 

mortos com o tempo, devido às más condições de vida no lugar. Já no segundo, 

iniciando no final de 1942 e terminando em 1944, ele exercia não só a função 

anterior, como também passou a ser o local onde mortes imediatas e em massa 

eram realizadas, e só chegou ao fim devido ao término do uso das câmaras de gás.  

Esse complexo se divide principalmente em duas partes: Auschwitz I e 

Auschwitz-Birkenau, apesar de contar com outros campos menores. A primeira era 

onde se situavam os locais principais, já que abrigava maior número de prisioneiros, 

além dos prédios de administração e estoques. Já a segunda parte consistia na 

maior de todo o complexo e servia como local de exterminação, onde a maioria 

(formada principalmente por judeus) foi morta, já que ali se situavam as câmaras de 

gás e crematórios. Auschwitz-Birkenau acabou possuindo duas utilidades, já que 

além de local de concentração, servia também como centro de extermínio.  

Em todo o complexo as condições de vida dos prisioneiros eram as piores 

possíveis. Eram obrigados a trabalhar o dia inteiro, os locais onde dormiam não 

possuíam camas e eram tão lotados que acabavam se apoiando uns nos outros 

para que conseguissem descansar, além de não terem boas condições de 

alimentação e saneamento.  Não bastava conviver com isso, ainda recebiam 

castigos por desobedecerem a ordens ou caso não realizassem sua tarefa de 

acordo com o que foi exigido. 
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Atualmente, em termos de visitação, o Museu se encontra aberto durante 

todo o ano, com exceção de datas comemorativas como Natal e Ano-Novo, e em 

dias específicos reservados para solenidades ou cerimônias.  Os visitantes devem 

seguir algumas regras durante o passeio, como por exemplo, não tocar nos objetos, 

vestir roupas de acordo para que não seja considerado um desrespeito, conhecer o 

local somente no horário permitido, não fumar, tirar fotos exclusivamente para uso 

pessoal, etc. A entrada é gratuita, mas para quem deseja o acompanhamento de um 

guia ou de equipamento de áudio é cobrado um preço determinado. Para aqueles 

que desejarem visitar o Museu em grandes grupos é recomendada a utilização dos 

serviços de guiamento. A entrada de menores de 14 anos é permitida, porém não 

recomendada devido ao teor da exposição e do lugar. Com relação à acessibilidade, 

há uma preocupação do Museu com cadeirantes e deficientes visuais, oferecendo 

cadeiras de roda e mapas em braile. E para aqueles que não possuem nenhuma 

dificuldade física, a preocupação dos administradores com essa questão fica visível 

com o uso de placas em todo o complexo, auxiliando os turistas não só com 

informações geográficas, mas também com o significado de cada lugar.  

A realização da visita é essencial aos dois campos, tanto Auschwitz quanto 

Auschwitz-Birkenau, para que todo o conhecimento seja adquirido e a experiência 

seja completa, demandando assim um mínimo de duas horas para conhecer o local 

inteiro. Para aqueles que desejarem uma visita menos superficial devem solicitar 

previamente o acompanhamento de um guia e escolher o tipo de tour que desejam 

realizar. Há um passeio de aproximadamente quatro horas, outro de seis horas onde 

são visitados mais lugares, principalmente as câmaras de gás e crematórias, e há o 

de oito horas que pode ser dividido em dois dias, onde todos os lugares do 

complexo são visitados, incluindo os locais onde os prisioneiros viviam. E quem não 

puder ir até Auschwitz , mas desejar conhecer também um pouco deste local, pode 

realizar o tour virtual oferecido no site oficial do destino. 

Segundo Auschwitz (2013) o número de visitantes por ano é altíssimo e vem 

crescendo cada vez mais. Em 2003,  recebeu aproximadamente 600.000 visitantes, 

aumentando para 1.000.000 em 2006 e chegando a 1.400.000 em 2011. São 

números impressionantes e que só tendem a aumentar com o passar do tempo e 

com uma maior divulgação.  
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Os campos de concentração ganharam notoriedade após o filme de Steven 

Spielberg, “A Lista de Schindler42”, lançado em 1993, o qual era desejo de Spielberg 

filmá-lo no próprio campo, mas como ele não obteve autorização, foi construído nos 

estúdios da Universal um set semelhante à Auschwitz. Muitos tomaram 

conhecimento do lugar e sua história com base no que é retratado no filme, o que 

acabou se tornando um incentivo para a visitação e aumentando o número de 

turistas, principalmente pelo fato de que algumas cenas do filme foram 

acrescentadas e baseadas no relato de sobreviventes da época.  

Foley e Lennon (2000) ainda comentam em seu livro o fato de que Auschwitz 

acaba contrariando o fato de que as principais atrações de Turismo Macabro se 

concentram nas grandes cidades, devido à grande demanda. Auschwitz se situa em 

uma cidade pequena e mostra que o fator importante é o grau da tragédia e não 

exatamente a sua localização. 

Conforme afirma Prezzi (2009, p. 40): 
 

[...] Campos de concentração são centros de confinamento vigiados, 
em terrenos livres cercados por algum tipo de barreira, utilizados 
para detenção de civis ou militares e não fazem parte do sistema 
penitenciário legal dos países aos quais pertencem. Foram criados 
com o objetivo inicial de manter confinados prisioneiros de guerra, 
até que terminasse o conflito.  

      
 Atualmente, os campos de concentração atraem grande número de visitantes 

curiosos em conhecer o palco de grandes atrocidades comentadas e estudadas no 

mundo inteiro e aprender um pouco mais sobre a história do lugar. A prática do 

turismo nesses lugares é cada vez mais comum e com o passar do tempo ganhou o 

caráter de visita também educacional e não só de mera curiosidade. A concretização 

do que foi aprendido ao longo dos anos, principalmente nas aulas de História do 

colégio, é a soma de um conhecimento riquíssimo. Ver de perto os locais que 

abrigaram um dos grandes momentos históricos é perceber não só o tamanho de 

sua importância, mas também traçar um paralelo com o legado que acabaram 

deixando. Conhecer as câmaras de gás, por exemplo, onde milhares de pessoas 

foram mortas sem piedade é só mais uma comprovação do passado negativo da 

história mundial, mas é também a conscientização do quanto devem ser evitadas 

repetições de acontecimentos desse tipo.   

                                                             
42

 Steven Spielberg não cobrou nada pelo filme, doando todo seu dinheiro à uma instituição 
relacionada ao Holocausto, alegando que o dinheiro viria de certa forma de assassinatos. Disponível 
em http://alistadeschindler.com. Acesso 18 Agosto 2013. 

http://alistadeschindler.com/
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Na Alemanha, encontra-se o campo de concentração Dachau43, onde 

prisioneiros judeus, comunistas e homossexuais eram explorados e utilizados como 

mão-de-obra. Também citado por Foley e Lennon (2000), é pouco conhecido por 

nome, porém conta com um número alto de visitantes por ter sido o primeiro no 

gênero. Dachau começou como campo de concentração que abrigava somente 

prisioneiros ligados a problemas políticos e com o tempo passou a receber também 

outros tipos de pessoas. Ele foi um grande laboratório de experiências de torturas 

contra seres humanos e serviu de exemplo para todos os outros campos que 

acabaram surgindo em seguida. Funcionou durante 12 anos, terminando seus 

serviços em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial.   

O Memorial que pode ser encontrado no local hoje em dia se estabeleceu 

anos depois de seu fechamento, em 1965, e constantemente passa por melhorias 

com relação às exposições, que são sempre atualizadas.  Ele se encontra aberto em 

horário comercial, durante o ano todo, fechando somente para o Natal. Diferente dos 

arquivos e da livraria, que funcionam somente duas vezes por semana, às terças e 

quintas, e é onde se encontram os principais documentos referentes à Dachau. Para 

quem deseja guiamento, pode ser agendado um passeio que conta com um máximo 

de 30 pessoas, onde é apresentado o Memorial, o Campo em si e além de ser 

contada a história do local, é discutido também a sua importância para o mundo 

atual. Todos os guias recebem um treinamento intensivo, visando a oferta de um 

serviço de qualidade. Aqueles que desejarem visitar o local por conta própria, sem o 

acompanhamento de um guia, pode solicitar o áudio guia, disponível em várias 

línguas e que vem acompanhado de um mapa44.  

Pensando na questão educacional, assim como outros destinos macabros, 

podem ser agendados tours para grupos escolares específicos ou um seminário que 

dura aproximadamente quatro horas, e ambos só são permitidos para estudantes 

acima de 14 anos. O seminário consiste em uma explicação mais detalhada sobre 

Dachau e o Memorial, a visita e um exercício para saber o quanto de conhecimento 

foi retido.  
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 Para quem deseja conhecer um pouco do local antes de visitá-lo, o site oferece um tour virtual 
onde é descrito o que pode ser visto em cada parte. Disponível em: http://www.kz-gedenkstaette-
dachau.de. Acesso: 20 ago. 2013. 
44

 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial de Dachau. Disponível em: http://www.kz-
gedenkstaette-dachau.de. Acesso: 20 ago. 2013. 

http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/
http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/
http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/
http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/
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As pessoas que desejarem se preparar ante de conhecer o local, seja por 

questão de planejamento ou simplesmente uma preparação psicológica 

principalmente no caso dos mais jovens, o site oferece um tour virtual, mas também 

documentos que comentam tanto sobre a história quanto do lugar em si. Eles 

também aconselham, principalmente aos professores, que não permitam que a visita 

se encerre ali, mas que leve para as salas de aula questões referentes ao que foi 

visto e às emoções provocadas. No site é possível conseguir fotografias para facilitar 

o exercício.   

Uma das mais interessantes exposições do Memorial é chamada de “Path of 

Remembrance” (em português “Caminho da Memória”). Formada por painéis 

explicativos ao longo do caminho percorrido pelos prisioneiros para chegar ao 

campo de concentração, ela tem o objetivo de passar ao visitante a mesma 

sensação que eles sentiram naqueles dias. O trajeto dura aproximadamente 45 

minutos, passando por alguns locais significativos e terminando no Centro de 

Visitantes do Memorial.  Para complementar, em 2003 foi criada a exposição “Path 

of the Prisoners” (em português “Caminho dos Prisioneiros”) onde é mostrada a vida 

de alguns daqueles que ali viveram, baseando-se em fotos, biografias e 

documentos.  

Além dessas, há uma exposição permanente que divide a história de Dachau 

em três partes, facilitando a compreensão do visitante. A primeira fase retrata de 

1933 a 1939, quando o Campo era utilizado somente para manter prisioneiros 

relacionados a desavenças políticas. A segunda fase vai de 1939 a 1941 e retrata 

um período em que as atrocidades eram inúmeras e muitos foram mortos. Já a 

terceira fase mostra os últimos anos de atividade de Dachau, no período de 1942 a 

1945. E para finalizar, a última parte da exposição mostra tudo relacionado ao 

período que sucedeu o fechamento do Campo, inclusive a criação do Memorial.  

E há ainda na Alemanha o Bergen-Belsen45, que ao contrário de outros 

campos de concentração, apresenta pouco da sua estrutura original, pois grande 

parte foi queimada ou destruída há alguns anos. Com a globalização e o advento da 

internet, foi possível resgatar muitas histórias e informações sobre o lugar, mas foi 

necessário bastante cuidado com o que era de fato verdadeiro. 
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 Em Outubro de 2007 foi inaugurado um Centro de Documentação, aberto a pesquisadores e 
educadores que desejam ter acesso a informações e documentos específicos. Disponível em: 
http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/. Acesso: 20 ago. 2013. 

http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/
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O campo é famoso há anos, mas nas últimas duas décadas passou a ser 

mais conhecido e visitado devido ao maior número de dados e informações obtidas 

e exibidas no centro de documentação inaugurado em 2007. É cada vez maior o 

número de pessoas que visitam o Memorial em busca de conhecimento, saciedade 

de sua curiosidade, lembranças ou histórias e experiências que os colocam em 

contato com sentimentos pouco experimentados no cotidiano, fazendo com que 

reflitam bastante sobre o que ali ocorreu, mas também com questões mais pessoais.  

Ao longo do ano o Memorial dispõe de eventos como seminários, discussões, 

exibições de vídeos, dias de estudos com número limitado de participantes, 

garantindo a qualidade do serviço oferecido. Determinados dias são oferecidos 

inclusive tours abertos à população e gratuitos46. Como o Memorial foi inaugurado 

em 1952, nos anos de 2012 e 2013, a programação foi especial, referente ao 

aniversário de 60 anos do lugar, oferecendo eventos mais específicos relacionados 

à história do lugar com o objetivo de gerar debates sobre sua importância 

atualmente e sua preservação na mente das pessoas, fazendo com que os mesmos 

erros do passado não se repitam mais.  

Em 2012 houve uma exposição sobre as gerações de sobreviventes desse 

campo de concentração e seus parentes, onde as fotos não mostravam somente 

essas pessoas, mas sua interação com o local anos depois, e com outros que se 

encontram na mesma situação. A ideia é colocar esse projeto em prática também 

em outros campos, levando à reflexão não só sobre o lugar em si, mas 

principalmente sobre aqueles que vivenciaram esse momento tão tenebroso e que 

apesar de tocarem suas vidas normalmente ainda carregam o peso dessas 

experiências.   

Historicamente falando, Bergen-Belsen só passou a fazer parte do sistema 

nazista e a abrigar judeus no ano de 1943, alguns inclusive enviados logo em 

seguida para Auschwitz-Birkenau para serem mortos. No ano seguinte começou a 

receber também outros tipos de prisioneiros, em sua maioria sem possibilidade de 

continuar trabalhando nos campos dos quais foram transferidos. Foi também em 

1944 que Bergen-Belsen passou a receber prisioneiras mulheres, dentre elas a mais 

conhecida até os dias atuais, Anne Frank. Em 1945, quando o campo passou a ser 

inutilizado e alguns que resistiram e não morreram durante o processo foram 
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 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial de Bergen-Belsen. Disponível em: 
http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/. Acesso: 20 ago. 2013. 

http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/
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finalmente liberados, corpos expostos e milhares de presos doentes foram 

encontrados. No ano seguinte, foi criado o Memorial e ergueu-se um monumento em 

homenagem àqueles que ali perderam suas vidas. Com relação aos julgamentos 

relacionados àqueles que ali trabalharam, alguns receberam inclusive pena de 

morte, enquanto outros foram sentenciados a alguns anos de prisão que acabaram 

sendo reduzidos.  

O campo foi oficialmente fechado em 1950 e em 1952 o Memorial foi 

finalmente inaugurado, recebendo de início parentes das vítimas, que realizavam 

cerimônias para homenageá-los, e inclusive foram os responsáveis por colocar 

placas simbólicas no local. Mas apesar de seu apelo educacional e sua importância, 

nos primeiros anos não havia a preocupação de criar exposições que pudessem 

adicionar conhecimento aos visitantes, mostrando o significado daquele antigo 

campo de concentração para o mundo. Com o passar do tempo, reconhecendo a 

necessidade de explorar esse lado histórico e fonte de educação, as exposições 

passaram a apresentar esse caráter, servindo também como uma maneira de 

lembrar a todos o quanto é importante conhecer esse período da História para evitar 

que ele venha a se repetir. Já o Centro de Documentação só foi inaugurado em 

2007 e conta com um vasto acervo material, disponível para pesquisadores e 

educadores, além de dispor também de uma livraria.   

A exibição permanente consiste na divulgação de vídeos e algumas 

fotografias das vítimas, grandes salas com painéis contando a história do lugar e 

exibindo objetos relacionados à época, uma explicação sobre os julgamentos pós-

guerra daqueles que trabalharam no campo e, para finalizar, são mostrados 

depoimentos de sobreviventes narrando não só as experiências da época mas 

dando ênfase principalmente às suas vidas atuais. 

Além de servir como destino de visitantes que buscam conhecer o local mais 

a fundo, oferecer o Memorial como base educacional e de conhecimentos históricos, 

Bergen-Belsen também funciona atualmente como um cemitério, já que muitos 

judeus foram ali enterrados. Ele conta inclusive com um local para reflexão, 

denominado “Casa do Silêncio”, situado um pouco distante do Memorial, do centro 

de documentação e dos túmulos, mas que também faz parte de Bergen-Belsen e foi 

inaugurada em 2000.  

Para aqueles que desejam realizar um tour guiado, o Memorial dispõe de 

guias para acompanhá-los em uma visita que costuma durar em torno de 4 horas e 
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que pode ser agendada previamente. Algumas regras são colocadas antes da visita 

e devem ser estritamente seguidas. É proibido entrar com roupas que possam 

simbolizar algum desrespeito, animais, cigarros, bicicletas e as fotografias que serão 

usadas para fins comerciais devem ser previamente autorizadas. Um detalhe é que 

crianças menores de 14 anos podem realizar a visita, mas o Memorial aconselha a 

prepara-las psicologicamente antes ou evitar sua presença, já que o conteúdo 

exibido é considerado forte demais para sua idade.   

É importante ressaltar que Bergen-Belsen também ganhou notoriedade 

graças à mídia, pois gerou filmes e livros inspirados em algumas histórias vividas ali 

e o local em si. 

 

 

2.3.1 Campos de concentração e extermínio no Brasil 

 

No cenário nacional não são encontrados campos de concentração e 

extermínio, mas os destinos turísticos que mais se associam a essa subcategoria 

são os locais de tortura do período da ditadura militar e até mesmo os lugares 

associados ao período da escravidão, onde ocorriam a comercialização e tortura de 

escravos. 

Na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro conhecido por 

Valongo, ficava situado próximo ao cais o mercado dos escravos onde eram 

realizadas as comercializações deles no século XIX. Porém, hoje em dia não há 

qualquer referência visível a esse mercado, apenas as histórias contadas pelas 

pessoas e descritas em alguns livros.  

Com relação à ditadura, o DOI-CODI47 foi um órgão responsável por punir os 

prováveis inimigos do país, mas que anos depois ficou claro que os métodos 

utilizados não eram os mais indicados possíveis. Inclusive algumas mortes 

ocorreram nessas dependências, aumentando ainda mais a suspeita do uso de 

tortura, discutida até os dias atuais.  

 Segundo Portela (2013), em Minas Gerais há atualmente a preocupação para 

que esses locais sejam preservados e se tornem úteis para a população. Assim 

como diversos outros locais já mencionados neste trabalho, transformar um lugar 

                                                             
47

 Cada estado possuía o seu, mas os mais famosos são os pertencentes a Rio de Janeiro e São 
Paulo. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/DOI-CODI. Acesso: 04 set. 2013.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/DOI-CODI
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que foi palco de atrocidades em um espaço de visitação faz com que a história 

vivida ali se torne de conhecimento de todos e passe a ser tratada não como algo 

que deve ser esquecido devido ao sofrimento relacionado, mas sim que deve ser 

lembrado para que o erro cometido seja reconhecido e evitado no futuro. Os 

espaços a serem preservados são alguns presídios espalhados pelo Estado e o 

Colégio Militar do Exército Brasileiro que se localiza na capital. Ainda em Belo 

Horizonte, há também o projeto de tombamento do prédio que na época foi sede do 

Departamento de Ordem e Política e em seguida se tornou o CODI (Centro de 

Operações de Defesa Interna) de Minas Gerais.   

Outro local relacionado aos tempos de ditadura é A Casa da Morte48, 

localizada em Petrópolis. A casa era clandestina e as pessoas que ali foram presas 

eram torturadas e a grande maioria morta.  De acordo com Otávio (et. al., 2012), um 

tenente-coronel acabou revelando recentemente o que se passava ali. O lugar era 

divulgado como uma casa de conveniência, mas na verdade o intuito era fazer com 

que os “rebeldes” passassem a fazer parte do lado que o Estado desejasse, 

utilizando de torturas e mortes para conseguir atingir o objetivo. Apenas uma das 

pessoas presas acabou sobrevivendo, a Inês Etienne Romeu.  

Em abril, o site Terra (2013) divulgou que a Comissão da Verdade investigará 

a respeito desse local, além de outras mortes. É importante que seja esclarecida a 

real funcionalidade da Casa, as pessoas que ali estiveram e o real fim que cada um 

levou. Segundo a Prefeitura de Petrópolis (2013), existe também o projeto de 

transformar o lugar em um museu para que, assim como é um desejo das 

autoridades de Minas Gerais, fazer com que a população possa conhecer melhor 

esse período da história e sua importância para os dias atuais. 

No Rio de Janeiro, o 1º Batalhão da Polícia do Exército, localizado na Tijuca, 

é um antigo centro de torturas e de acordo com Otávio (2013), a Comissão da 

Verdade foi barrada de entrar no local, onde se localizava o centro do DOI, mas 

apesar de tudo isso ainda há o desejo de transformar o local em um centro de 

memória. Assim como em Minas Gerais e Petrópolis, o propósito é fornecer aos 

visitantes e, principalmente, à comunidade um pouco da história. Por mais que se 

trate de um período doloroso, possui sua importância na identidade do país e de 

cada cidadão.  
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 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_da_Morte. Acesso: 05 set. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_da_Morte
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 Com relação aos locais associados à ditadura, é preciso que tenha o mesmo 

cuidado que os campos de concentração, já que são locais carregados de histórias 

de torturas e atentados contra a vida de seres humanos, controversas e polêmicas. 

É preciso delicadeza para planejar a maneira com que esse período será exposto no 

futuro, caso o projeto de transformar em local aberto à visitação se torne concreto.  

No ano passado, em 2012, a Comissão da Verdade de São Paulo – que tem 

como propósito não só esclarecer alguns fatos, mas relacioná-los com os dias atuais 

– disponibilizou o documento contendo os dados da investigação sobre a época da 

ditadura na cidade, desde os depoimentos fornecidos por testemunhas da época, 

até os locais referentes às crueldades daquele momento. Em 1990, os crimes 

começaram a ser revelados já que foi descoberta uma vala clandestina no Cemitério 

Dom Bosco em Perus, onde corpos eram atirados49. Muitos dos relatórios referentes 

às causas das mortes foram mascarados, já que os responsáveis não possuíam a 

permissão de afirmar que se tratavam de mortes causadas por torturas. Alguns 

corpos chegavam ao necrotério e junto com ele um requerimento com um T. 

marcado, para que todos soubessem que eram terroristas e nos relatórios não 

deveria constar que faleceram por conta dos atos abusivos.  

 A vala descoberta na verdade foi uma alternativa ao crematório que não 

conseguiram construir. A ideia inicial era cremar os corpos, para que o processo 

fosse simplificado, mas não conseguiram colocar em prática utilizando a vala como 

opção.  

 Atualmente, existem algumas ruas que atendem pelo nome de pessoas 

relacionadas esse período, inclusive torturadores. Não são locais específicos, mas 

podem ser conhecidos e utilizados como base para uma discussão sobre o assunto, 

inclusive traçando um paralelo com o policiamento atual, que muitas vezes se baseia 

no método utilizado na época.  

 Um dos objetivos da Comissão da Verdade além de esclarecer alguns fatos é 

tentar fazer com que a ex-sede do DOI-CODI possa ser transformada em memorial, 

assim como é também desejo das autoridades de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 Apesar de estar um pouco atrasado com relação a essa ideia de transformar 

esses campos de concentração em atrativo em comparação com o mundo, o Brasil 

                                                             
49

 Essa e outras informações foram retiradas do documento oficial disponibilizado pela câmara de 
São Paulo. Disponível em: 
http://www2.camara.sp.gov.br/dce/relatorio_final_comissao_da_verdade.pdf. Acesso: 07 set. 2013. 
 

http://www2.camara.sp.gov.br/dce/relatorio_final_comissao_da_verdade.pdf
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tem condições. Desde que, assim com é realizado nos outros países, haja uma 

cautela ao lidar com o assunto, além de possuir o objetivo bem esclarecido já que a 

idéia é fornecer mais informações à população, mas incentivar também uma reflexão 

sobre um momento que não pode se repetir. O cuidado deve ser enorme, já que se 

trata de um assunto delicado, que passou a ser realmente discutido há pouco tempo, 

e que durante anos não houve nenhum esclarecimento a respeito do assunto. Como 

foi apresentado no capítulo anterior, a preocupação dos administradores com esses 

lugares deve ser enorme, já que lida diretamente com milhares de histórias, vidas e 

mortes, além de sentimentos muito pessoais, mas que apresentam uma enorme 

importância e desempenham papel fundamental na prevenção de um futuro que 

possa repetir atos equivocados do passado.  

 
 
2.4 CRIMES 
 
 

Alguns lugares ficam marcados ao longo dos tempos por conta de 

determinado crime que tenha chocado a sociedade. Em sua maioria são 

assassinatos polêmicos que acabam fazendo com que o lugar onde eles ocorreram 

sejam conhecidos e lembrados simplesmente por esse fato. 

Um famoso castelo irlandês, o Leap Castle, também deve seu 

reconhecimento a um chocante crime ocorrido em seus aposentos. Após a morte do 

chefe da família, dois irmãos disputavam a posse do castelo e um acabou sendo 

assassinado pelo outro por conta disso. O crime ocorreu em frente à família e na 

capela do castelo, que hoje é conhecida por Capela Sangrenta devido ao ocorrido50. 

Ou seja, a história contada pelo local é horrível não só pela morte na frente de todos 

os parentes, mas também pelo fato de ter sido entre irmãos e principalmente por ter 

ocorrido em um lugar considerado sagrado, a capela.  Além disso, outras mortes por 

execução também ocorreram nesse famoso castelo. No castelo havia uma 

masmorra onde prisioneiros eram abandonados para morrer. Eles eram jogados 

sobre pregos, e alguns eram sortudos de morrer instantaneamente, enquanto outros 

sofriam com cheiros, barulhos e condições precárias até não mais resistirem. Por 
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 Essa e outras informações foram retiradas do site da Castles Org. Disponível em: 
http://www.castles.org/castles/Europe/Western_Europe/Ireland/Leap/Leap.htm. Acesso: 20 ago. 2013. 
 

http://www.castles.org/castles/Europe/Western_Europe/Ireland/Leap/Leap.htm
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volta de 1900, trabalhadores encontraram esse local e consequentemente os 

esqueletos daqueles prisioneiros. 

 Com o rumor de ser assombrado por esses motivos, o castelo sempre foi 

evitado por aqueles que moravam ao redor, principalmente durante a noite, pois 

além das histórias baseadas em fatos, ainda há aquelas relativas a fantasmas. Anos 

depois o castelo foi vendido a uma família londrina, que passou a conviver 

normalmente com as histórias relacionadas ao lugar, até que uma das donas relatou 

ter visto uma espécie de assombração, deixando-a assustado e fazendo com que a 

família se mudasse. Por volta de 1970, um australiano comprou o castelo e levou 

uma bruxa mexicana para exorcizar o lugar, mas esta acabou revelando que o lugar 

continuaria assombrado. Em seguida, próximo de 1990, outros compradores 

assumiram o castelo e continuam até hoje, mas já vivenciaram dois acidentes 

domésticos estranhos. Apesar disso continuam tocando suas vidas normalmente, 

apesar de tudo que envolve o castelo. Ele pode ser visitado, mas não oferece 

acomodações. 

Tão interessante quanto é o Lorraine Motel situado em Memphis, Tenessee 

(Estados Unidos), onde Martin Luther King foi assassinado. Waller e Costen (2012) 

destacam em seu artigo sobre o local, o quanto a visita a ele faz com que os turistas 

se lembrem do ocorrido e entendam o fato em si. Essa exibição traz tanto o sentido 

educacional quanto provocativo, fazendo com que todos ali reflitam tanto sobre 

aquele momento na história quanto relacionem com o período atual. É quase 

impossível sair dali sem se sentir afetado pela atmosfera do lugar. 

           Esse é um dos destinos que utilizam de artifícios capazes de tornar tudo um 

pouco mais real para aquele que o visita, como por exemplo, a utilização de marcas 

de sangue e fotografias. Esse detalhe é capaz de fazer com que o visitante se sinta 

mais do que simplesmente espectador, mas sim parte daquela cena e do 

acontecimento. 

           Waller e Costen (2012) ainda citam que há a possibilidade de visitar o local 

onde o assassino estava na hora do crime, fazendo com que seja possível vivenciar 

diferentes perspectivas, tanto do assassino quanto da vítima. É mais um detalhe que 

agrega valor ao lugar, deixando-o mais interessante ao olhar do turista. 
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2.4.1 Crimes no Brasil 
 

 

No Brasil, mais precisamente em São Paulo, alguns lugares são famosos 

devido aos homicídios ocorridos ali. Um desses exemplos é o Parque do Estado, 

conhecido devido ao serial killer que utilizava o local para praticar seus crimes, 

conhecido por “Maníaco do Parque51”. Ali é o espaço onde mulheres perderam suas 

vidas e tiveram seus corpos encontrados, fazendo com que muitos associem o 

Parque a esses homicídios.  

Outros crimes mais recentes que atraem curiosos aos pontos onde eles 

ocorreram são o caso da família Von Richthofen52 e da família Nardoni53. No 

primeiro houve o assassinato dos pais pela própria filha, o que acabou gerando 

grande mídia e choque devido à frieza do homicídio. Até hoje alguns vão ao bairro 

Campo Belo simplesmente por ser onde a casa está localizada e por ter sido a cena 

do crime. Outro lugar que ficou conhecido é o Edifício London, onde acredita-se que 

a menina Isabella Nardoni foi defenestrada da varanda pelo pai e madrasta, 

segundo se estabeleceu em julgamento. Muitos passam por ali simplesmente para 

conhecer o tão famoso prédio, foco de tamanha atrocidade.  

Além disso, São Paulo conta também com outros dois palcos de tragédias, o 

Shopping Morumbi54 e o famoso Centro de Detenção popularmente conhecido por 

Carandiru. Em 1999, um rapaz atirou em várias pessoas no cinema do Shopping 

Morumbi durante a exibição do filme “Clube da Luta”. A famosa sala foi fechada e 

substituída por lojas, mas o local ainda atrai aqueles que se lembram ou conhecem 

a história. Já o Carandiru é famoso pelo massacre55, ocorrido em 1992, quando 

inúmeros detentos foram assassinados por policiais durante uma rebelião. O 

presídio foi desativado, alguns prédios foram demolidos, e hoje no local há o Parque 
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 Um dos episódios do programa Discovery Channel: Instinto Assassino é sobre esse caso. 
Disponível em http://discoverybrasil.uol.com.br/web/instinto-assassino/outras/t1/episodios/episodio-3/. 
Acesso: 22 ago. 2013. 
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 No acervo digital da Veja é possível ler a reportagem sobre o caso. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=1951&pg=104. Acesso: 22 ago. 2013. 
53

 No site da Veja está disponível uma reportagem sobre o julgamento. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/240310/cara-cara-jurados-p-098.shtml. Acesso: 22 ago. 2013. 
54

 Na época o caso foi notícia em todos os veículos de mídia, e no acervo digital da Veja é possível 
reler a reportagem. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=1623&pg=38. Acesso: 21 ago. 2013. 
55

 A história acabou dando origem a um aclamado filme anos depois. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Massacre_do_Carandiru. Acesso: 21 ago. 2013. 

http://discoverybrasil.uol.com.br/web/instinto-assassino/outras/t1/episodios/episodio-3/
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=1951&pg=104
http://veja.abril.com.br/240310/cara-cara-jurados-p-098.shtml
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=1623&pg=38
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massacre_do_Carandiru
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da Juventude56 e outros espaços ligados à cultura, mas a imagem deste ponto ainda 

é fortemente associada ao Carandiru. 

Locais associados a crimes, muitas vezes não são visitados separadamente, 

mas incluídos em roteiros que buscam unir essa subcategoria a outras citadas 

anteriormente para fornecer maiores informações aos turistas.  

 

 

2.5 ROTEIROS TURÍSTICOS  
 
 

  Alguns destinos contam com roteiros planejados e comercializados por 

agências de turismo, cujos locais a serem visitados são previamente divulgados, 

contendo todos os detalhes da visitação, para conhecer um pouco mais dos fatos 

que ali ocorreram. Seja a visitação em um ponto determinado ou por diversos 

cenários que fazem parte da mesma história, algumas empresas oferecem para 

aqueles interessados a possibilidade de participar de um roteiro turístico. 

Para quem se interessa por aventura, em Hidalgo, no México, é proposta a 

oportunidade de simular uma travessia ilegal do México para os Estados Unidos, 

com todos os problemas reais envolvidos, em um roteiro intitulado como “Burla a La 

Migra!57”. A experiência é oferecida pelo Parque EcoAlberto, e consiste em passar 

uma noite enfrentando os problemas vivenciados pelos imigrantes ilegais que optam 

por atravessar a fronteira dessa forma. O objetivo é mostrar, exemplificando de 

maneira dinâmica, que esta não é uma opção segura nem divertida de sair do país.  

O roteiro mais famoso e que conta com mais detalhes é o John F. Kennedy. 

Seu caso é diferente porque não conta somente com alguns poucos locais inclusos 

em um roteiro, mas sim com outros que podem ser visitados por conta própria. São 

eles o Museu na Livraria JFK, localizado em Boston; o Museu do Sexto Andar, que é 

de onde partiram as balas que assassinaram o ex-presidente, localizado em Dallas; 

e o Cemitério de Arlington na Virginia, onde se encontra o túmulo dele. 

Em Dallas, no Texas, segundo a DFW Historical Tours (2013) é oferecido um 

roteiro onde o visitante conhece todos os locais relacionados ao fatídico dia, e essa 
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 Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/turismo_parques_juventude. Acesso: 21 

ago. 2013. 
57

 Nenhuma lei é infringida e nenhum limite é ultrapassado, apesar das situações serem retratadas da 
maneira mais realista possível. Disponível em: http://www.atlasobscura.com/places/parque-
ecoalberto. Acesso: 21 ago. 2013. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/turismo_parques_juventude
http://www.atlasobscura.com/places/parque-ecoalberto
http://www.atlasobscura.com/places/parque-ecoalberto
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agência possibilita que o turista escolha o tempo que deseja gastar realizando o 

tour. Como é de certa forma personalizado, há aqueles que optam por esticar seu 

tempo em determinado ponto e abrir mão de visitar outro, o que pode ser feito 

tranquilamente desde que seja combinado previamente. Esses roteiros contam com 

dois guias, nascidos e criados na cidade e que são historiadores, conhecendo a 

fundo o que é contado ao longo do passeio. Os tours podem ser mais pessoais, 

contando com um grupo pequeno de pessoas ou grupos maiores, necessitando de 

um transporte como ônibus ou van.  

Há basicamente três tipos de roteiro oferecidos pela DFW Historical Tours 

relacionados ao assassinado de JFK e eles são categorizados de acordo com a 

carga horária. O básico consiste em um passeio de duas horas, onde há uma rápida 

visita ao Dealey Plaza, onde se localiza o Museu, e ao Grassy Knoll, onde ele foi 

assassinado. Após essas visitas, os turistas são levados a um passeio de carro, que 

somente passa pelos locais mais importantes, a casa do assassino, o lugar onde o 

policial J.D. Tippit foi morto pelo mesmo assassino de Kennedy, e o Teatro do 

Texas58. 

O outro roteiro consiste em um passeio de três horas que conta com mais 

detalhes que o anterior. O local da cena do crime também é visitado, mas dessa vez 

há uma discussão do que realmente aconteceu e uma exibição de fotos e um vídeo 

sobre o ocorrido. Em seguida são visitados: o lugar onde o Presidente faria seu 

discurso (Trade Mart), o hospital onde tentaram socorrê-lo (Parkland Hospital), os 

locais por onde o assassino Oswald passou momentos antes de cometer o crime, o 

apartamento de Jack Ruby – responsável pela morte de Oswald -, a delegacia onde 

Oswald ficou preso, etc.  

 Já o terceiro é um passeio de quatro horas que contempla os mesmos locais 

do anterior além de passar também por outros locais relacionados ao assassino 

Oswald, incluindo seu túmulo localizado no Rose Hill Cemetery. Para aqueles que 

dispuserem de tempo e desejarem visitar mais locais, há a opção de realizar a rota 

seguida por Kennedy do aeroporto ao hospital, o hotel onde ele ficou hospedado 

pela última vez, e os túmulos da mulher que sabia do assassinato uma semana 

antes e do policial morto, J.D.Tippit. 
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 Essa e outras informações foram retiradas do site da DFW Historical Tours. Disponível em 
http://www.jfkassassinationtours.com/index.html. Acesso: 21 ago. 2013. 

http://www.jfkassassinationtours.com/index.html
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Para aqueles que desejam conhecer a história mais superficialmente, sem a 

necessidade de visitar tantos lugares, há a possibilidade da visita por conta própria 

ao museu, por exemplo. O Museu do Sexto Andar59 tem como objetivo fazer com 

que as pessoas entendam o que aconteceu e possam se lembrar. Mas assim como 

Foley e Lennon (2000) comentam em seu livro, a maioria dos locais associados à 

morte de JFK apresentam artefatos ligados ao que foi divulgado pela mídia, fazendo 

com que poucas coisas sejam autênticas. De tanto repetirem sobre o assunto, tudo 

o que a mídia divulgou acabou se tornando pura verdade para aqueles que visitam 

esses locais. Até hoje o papel dela é muito forte no que diz respeito a esse fato, pois 

mesmo anos depois, muitos livros, filmes e artigos sobre John F. Kennedy foram 

lançados, o que segundo Foley e Lennon (2000) ajudam a manter o momento e 

aumentam o número de teorias conspiratórias relacionadas à morte dele. Além do 

fato de que sua morte acabou sendo glorificada, fazendo com que isto se tornasse 

mais importante do que seus anos no governo.  

Outro assunto que deveria receber atenção ainda em relação a esse caso, 

mas que se estende a tantos outros é a aprovação da família. A de JFK só apoiou a 

Livraria, mas não os outros monumentos e destinos turísticos. Qual o papel dos 

familiares na hora da criação desses locais como atrações turísticas? É necessário 

que isso também seja levado em conta, já que também é da vida delas que se fala. 

 

 

2.5.1 Roteiros turísticos no Brasil 
 

 

No Brasil, os principais roteiros ligados ao segmento de Turismo Macabro são 

oferecidos na cidade de São Paulo, pela agência Graffit Viagens e Turismo60. O 

mais conhecido consiste em visitar cemitérios e locais de tragédias conhecidas da 

população. Conforme a Agência Graffit (2013), a excursão parte do Largo do 

Arouche e segue em direção à Casa de Dona Yayá, onde hoje abriga um centro 

cultural administrado pela Universidade de São Paulo. A famosa “dona Yayá” foi 

                                                             
59

 Aqueles que possuem algo relacionado à morte de JFK, como reportagens, vídeos e fotos, podem 
doar ao Museu, fazendo com que a coleção esteja constantemente sendo atualizada com a 
colaboração de qualquer interessado. Disponível em: http://www.jfk.org/. Acesso: 18 ago. 2013. 
60

 A agência oferece não só o citado roteiro “São Paulo Além dos Túmulos”, como também “Crimes 
Paulistanos”, “Nas Catacumbas de São Paulo” e “Cárcere Paulistano”.  Disponível em: 
http://www.graffit.com.br/index.php/2011-03-31-04-22-51/saopaulo. Acesso: 21 ago. 2013. 
 

http://www.jfk.org/
http://www.graffit.com.br/index.php/2011-03-31-04-22-51/saopaulo
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uma mulher considerada louca que ali foi confinada e até hoje muitos dizem ouvir os 

gritos e ver vultos de uma mulher de branco passeando pelo jardim. Antigamente, as 

pessoas já acreditavam que os gritos eram fruto da imaginação ou algum tipo de 

assombração, quando na verdade era a própria Dona Yayá pedindo ajuda. 

Outro ponto visitado é o famoso Edifício Joelma, onde ocorreu o incêndio 

mais trágico da cidade de São Paulo. No momento fatídico, muitas pessoas 

morreram, algumas se jogaram e outras tantas ficaram feridas. Em seguida a visita 

ocorre no Teatro Municipal, onde dizem que há vultos e que os pianos tocam 

sozinhos durante a madrugada. O Viaduto do Chá também faz parte do roteiro, pois 

ele é conhecido pelos suicídios ali cometidos, recebendo o nome muitas vezes de 

“suicidório municipal”. A visita segue pelo Beco dos Aflitos, localizado no bairro da 

Liberdade, pois ali se encontrava antes um cemitério onde os indigentes, escravos e 

criminosos eram enterrados. E por fim, a visita ao Castelinho, onde irmãos e mãe 

foram encontrados mortos. Um deles foi acusado de se suicidar após assassinar os 

parentes. Depois disso, o castelo permanece desocupado, somente conta com a 

presença dos fantasmas que muitos acreditam rondá-lo. 

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não há propriamente um roteiro de 

turismo macabro como existe em São Paulo, mas um dos roteiros organizados61 na 

cidade conta com a visita a uma rua famosa devido a um antigo morador serial killer. 

Conta a história que na Rua do Arvoredo vivia um assassino em série, onde em sua 

casa funcionava também um açougue, e reza a lenda que ele e sua mulher atraíam 

as vítimas para lá, as esquartejava e depois vendia suas carnes ali mesmo, ficando 

conhecido como o assassino da linguiça. A rua hoje atende pelo nome de Rua 

Fernando Machado, mas continua famosa por ter sido palco de tamanha atrocidade. 

Uma das subcategorias do Turismo Macabro é a visitação em cemitérios, que 

cada vez mais ganha notoriedade e praticantes. Seja ao redor do mundo ou no 

Brasil, essa prática já ganhou adeptos e começa a ser adotada. Como afirmamos 

anteriormente, a cidade de Paris é a principal referência, já que um de seus 

cemitérios é o mais famoso e visitado do mundo. No capítulo seguinte serão dadas 

mais informações sobre essa curiosa atividade e seus exemplos no mundo e no 
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 O passeio se chama FreeWalk POA. Reportagem disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/2013/05/1282840-guia-conta-a-historia-de-serial-killer-que-
transformava-vitimas-em-linguica.shtml. Acesso: 10 jul. 2013.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/turismo/2013/05/1282840-guia-conta-a-historia-de-serial-killer-que-transformava-vitimas-em-linguica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/2013/05/1282840-guia-conta-a-historia-de-serial-killer-que-transformava-vitimas-em-linguica.shtml


67 
 

Brasil, com destaque para o Cemitério de São João Batista, localizado na Zona Sul 

da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TURISMO CEMITERIAL: CEMITÉRIOS COMO LUGAR DE MEMÓRIA E 

CONHECIMENTO 
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O cemitério é um tipo de lugar bastante comum caracterizado como um 

atrativo turístico associado ao segmento de Turismo Macabro. É uma subcategoria 

curiosa, interessante e que pode causar estranhamento no início.  

           Levitt (2012) afirma que a visita a esse tipo de local pode estimular a 

introspecção e a reflexão de si próprio com relação à morte. Apesar de parecer algo 

sombrio, este tipo de visita pode acabar tendo o resultado contrário, fazendo com 

que aqueles que realizem o passeio saiam dali desejando aproveitar a vida com 

mais qualidade e intensidade. É comum algumas pessoas defenderem a ideia de 

que transformar o cemitério em um local de práticas sociais pode soar como um 

desrespeito àquele espaço tão sagrado, onde deve haver silêncio, consideração e 

não um comportamento descontraído de turistas ávidos por conhecer o patrimônio 

cultural existente na localidade, seja este materializado por meio de túmulos ou 

mausoléus de personalidades famosas ou mesmo por histórias e curiosidades sobre 

o local. Mas há que se pensar na morte como uma parte da vida que, pelo simples 

fato de não poder ser evitada, deve ser considerada natural, acabando com os 

temores relacionados a ela. Sendo assim, a visitação não é algo desrespeitoso, mas 

sim contemplativo e cultural. É um lugar capaz até mesmo de contar histórias, mas 

que deve ser visitado com entrega total, pois é o tipo de visita que exige um 

desligamento do mundo à volta para apreciar o que está ao seu redor naquele 

momento.  

Levitt (2012) cita como exemplo o cemitério Hollywood Forever, onde é 

possível visitar os túmulos de inúmeros artistas consagrados que ali se encontram 

enterrados. Ali, no Dia dos Mortos – também celebrado no dia 02 de Novembro 

como no Brasil – há uma celebração parecida com a tradição mexicana realizada 

nesse dia, que conta com músicas, danças, comidas e atividades, e os familiares ou 

fãs podem enfeitar os túmulos. Isso é um ótimo resumo da perspectiva daqueles que 

administram o local, mostrando que estes preferem celebrar as memórias e os 

legados deixados por aquelas pessoas que ali se encontram ao invés de associar a 

morte com tristeza. 

Outro fator que leva essas pessoas a visitarem os cemitérios é a questão 

histórica e cultural ali presentes. Por meio deles é possível entender um pouco mais 

sobre algumas questões históricas do local onde ele se encontra além das 

diferenças sociais, presentes nas arquiteturas dos mausoléus e túmulos. É bastante 
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visível a separação entre os túmulos daqueles mais ricos (também possível 

reconhecer pelos sobrenomes das famílias mais importantes) dos que são mais 

simples. Em alguns cemitérios, próximo à entrada principal só é possível visualizar 

os túmulos mais bonitos e exuberantes, mostrando que aquele pedaço é o mais caro 

e, portanto reservado para quem possui condições financeiras, enquanto os mais 

simples acabam ficando com os espaços mais distantes dos portões do cemitério.  

 Até mesmo procurar saber mais sobre as pessoas famosas enterradas ali é 

uma forma de adquirir conhecimento por meio dessa visita. Conhecer um pouco 

mais das figuras históricas e importantes que ali se encontram pode ajudar a 

entender muito da história até mesmo do país. Encontrar no Cemitério Santa Casa 

em Porto Alegre, o túmulo de José Plácido de Castro, líder da Revolução Acreana, 

pode ser o início de um entendimento sobre aquela figura e sua importância não só 

no estado onde liderou uma revolução, como também no local onde nasceu e 

realizou outros feitos. Visitar o túmulo de um antigo presidente do país, por exemplo, 

pode despertar maior curiosidade sobre sua história e sua importância e fazer com 

que o visitante volte a buscar informações sobre ele, gerando muitas vezes novas 

descobertas.  

 Seja por qualquer motivação, a visita a cemitérios é cada vez mais comum e 

deve ser aproveitada como fonte de conhecimento e até mesmo de lazer. Alguns 

lugares ao redor do mundo e até mesmo no Brasil já perceberam sua importância e 

passaram a investir nessa prática, oferecendo a estrutura necessária para tal 

atividade.  

 

 

3.1 CEMITÉRIOS NO CENÁRIO MUNDIAL 

 

Ao redor do mundo, o principal cemitério com o maior número de visitantes é 

o Père Lachaise, localizado em Paris. Inaugurado em 1804, é uma das principais 

atrações da cidade junto com o Louvre62. Ali se encontram sepultados grandes 

personagens célebres de todos os tempos. Édith Piaf, famosa cantora francesa 

conhecida ao redor do mundo, é uma das personalidades ali enterradas. Assim 

como ela, o famoso escritor irlandês Oscar Wilde e o renomado escritor francês 
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 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial do Père-Lachaise. Disponível em: 
http://www.pere-lachaise.com/perelachaise.php?lang=en. Acesso: 19 ago. 2013. 

http://www.pere-lachaise.com/perelachaise.php?lang=en
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Marcel Proust também se encontram sepultados ali e recebem visitas de alguns fãs 

ao longo do ano. O fato de possuir figuras renomadas enterradas em seu espaço fez 

com que o Cemitério Père-Lachaise passasse a ser aceito pelos parisienses, pois no 

início este foi alvo de duras críticas por estar situado em um local distante do centro 

da cidade, dificultando o acesso.  

 Administrado e organizado para receber visitação, o local oferece uma visita 

guiada para quem desejar. Além disso, em seu site oficial está disponibilizado um 

tour virtual, fazendo com que o turista saiba previamente o que irá conhecer e a 

localização exata dos túmulos que deseja visitar, conforme a figura abaixo: 

  

 

Figura 1: Tour virtual disponibilizado pelo Père-Lachaise. 
Fonte: Pere-Lachaise (2013). 

 

  

 Ainda em Paris, também há o cemitério de Montparnasse que existe desde 

1824 e é um dos principais cemitérios da cidade63. Atualmente ele é dividido em 

duas partes (grande e pequeno cemitério, ou les grand and petit), e é necessária 

atenção para que o visitante não se confunda devido ao fato de que há números 

iguais nas duas partes distintas. O cemitério possui quatro entradas para a parte 

grande e duas entradas para a parte pequena. Na primeira parte, há guardas em 

todas as entradas e mapas disponíveis, e com relação à higiene, há banheiros 

disponíveis próximos à entrada principal. Já a outra parte - le petit - não conta com 

guardas nas entradas nem banheiros disponíveis, por se tratar de uma parte do 

cemitério bem menor se comparada com a outra. De modo geral, o cemitério de 
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 Essa e outras informações foram retiradas do site sobre os cemitérios de Paris. Disponível em: 
http://www.pariscemeteries.com/pages/montparnasse.html. Acesso: 20 ago. 2013. 

http://www.pariscemeteries.com/pages/montparnasse.html
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Montparnasse abriga as sepulturas de grandes nomes como Charles Baudelaire, 

Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. 

Na Inglaterra, mais precisamente em Londres, pode ser encontrado o 

Highgate, que abriga a sepultura de Karl Marx e atrai visitantes por este motivo, 

além de ser um ótimo local para relaxar e estar em contato consigo mesmo e com a 

paz e a beleza que o lugar transmite. Ele é dividido em duas partes, sendo que a 

parte Oeste só pode ser visitada com guiamento64. Nela se encontra uma charmosa 

capela, uma avenida com características arquitetônicas egípcias, uma árvore datada 

de 1830, um terraço com catacumbas e o Mausoléu de Julius Beer.  Os passeios, 

que costumam durar por volta de 1 hora, possuem datas e horários específicos e o 

turista pode agendar sua visita. Em contrapartida, o lado Leste pode ser visitado 

sem acompanhamento e é oferecido um mapa, pois não necessita de tanta 

preservação como o lado oposto. É nele onde está localizado o famoso túmulo de 

Karl Marx, além de ali se encontrarem enterrados também Patrick Caulfield e George 

Eliot – que na verdade se chama Mary Ann Cross. O cemitério Highgate conta 

também com a realização de eventos ao longo do ano ligados à música e debates.  

Já o West Norwood não atrai somente aqueles que desejam visitar túmulos de 

ídolos, mas também aqueles que gostam de apreciar a arte, pois ele conta com 

inúmeras obras de arte para os admiradores, principalmente aqueles fãs da 

arquitetura gótica, estilo predominante no local65. Acredita-se que uma das razões 

para ele contar com características elaboradas e interessantes se deve ao fato do 

povo responsável pela criação dele não ligar para a morte e não enfrenta-la como 

algo negativo. Eles, os vitorianos, acreditavam que a morte era somente uma fase e 

a encaravam de maneira natural.  Além da beleza arquitetônica, ele conta também 

com um excelente espaço com árvores, pois uma das preocupações da 

administração do cemitério é com a natureza. 

No grupo de mais conhecidos e visitados está o Cemitério da Recoleta66, 

encontrado em Buenos Aires, na Argentina. No início era utilizado somente por 

católicos, mas com o passar do tempo todas as religiões passaram a ser aceitas. A 
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 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial. Disponível em: 
http://highgatecemetery.org/. Acesso: 19 ago. 2013. 
65

 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial do cemitério. Disponível em: 
http://www.westnorwoodcemetery.com. Acesso: 19 ago. 2013. 
66

 Algumas pessoas visitam o cemitério simplesmente para descansar, tomar um café ou ler um livro. 
Ele acabou se tornando um local de lazer. Disponível em: http://www.cementeriorecoleta.com.ar/ 
Acesso: 18 ago. 2013. 

http://highgatecemetery.org/
http://www.westnorwoodcemetery.com/
http://www.cementeriorecoleta.com.ar/
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simbologia é algo muito presente no lugar, onde logo na entrada cada detalhe acaba 

representando algo. O portal principal apresenta 11 desenhos que simbolizam a vida 

e a morte, cada um à sua maneira, como por exemplo, os anjos, a serpente e o 

relógio de água67.  É considerado um museu a céu aberto, tendo em vista que a 

história da Argentina pode ser estudada ali, fazendo com que o local receba desde 

turistas a estudantes da própria cidade. Além, é claro, de conter o túmulo da grande 

figura argentina, Evita Perón. Para quem deseja conhecê-lo há a possibilidade de 

fazê-lo sozinho ou por meio de visitas guiadas que devem ser agendadas, e o mais 

curioso é que há um tour específico para cegos.  

Os cemitérios, além de oferecer os túmulos de grandes personalidades para 

serem visitados, um espírito de reflexão sobre a vida e a morte e arquiteturas 

belíssimas que podem ser observadas por admiradores, conta com esse tom 

educacional. Por meio dos túmulos pode-se perceber inclusive a divisão social 

daqueles que ali se encontram, já que é visível aqueles que eram mais afortunados 

e aqueles que não possuíam tanto capital assim. 

 

 

3.2 CEMITÉRIOS NO BRASIL 
 
 

 Apesar dessa atividade ser pouco conhecida no país, alguns cemitérios 

oferecem espaço para visitação. A divulgação não é grande, mas essa subcategoria 

do Turismo Macabro pode ser praticada no Brasil de maneira semelhante à 

realizada no cenário mundial. Há inclusive uma Associação Brasileira de Estudos 

Cemiteriais68 com o propósito de reunir pesquisadores de cemitérios como objeto 

histórico ou artístico ou simplesmente pessoas interessadas no tema.  

 O principal destino com cemitérios conhecidos e de grande importância é São 

Paulo. O Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica69, situado em Santos, é 

considerado de acordo com o Guinness Book, o maior cemitério vertical do mundo e 

conta com visitas virtuais às sepulturas, além de ser reconhecido como ponto 
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 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial do cemitério. Disponível em: 
http://www.cementeriorecoleta.com.ar/ Acesso: 18 ago. 2013. 
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ago. 2013. 

http://www.cementeriorecoleta.com.ar/
http://abecbrasil.blogspot.com.br/
http://www.memorialsantos.com.br/cultura/memorial%20cemiterio.htm


73 
 

turístico da cidade e do Estado. Além disso, conta com uma infraestrutura que vai 

desde serviços tecnológicos para facilitar os atendimentos, até estacionamento e 

elevadores. O que mais chama a atenção é o Crematório da Memorial, que 

administrado pela iniciativa privada, oferece total conforto e altos padrões de 

qualidade para os familiares neste momento tão delicado. Além de uma ótima 

recepção, dispõe de salas aconchegantes e o mais surpreendente talvez seja o fato 

de disponibilizar músicas para o momento da cremação70. 

 No alto do prédio principal, localiza-se o Cinerário, que conta com um circuito 

interno de câmeras, para que não haja preocupação por parte dos familiares.  

 De acordo com a Memorial Necrópole Ecumênica (2013), uma das 

preocupações dos administradores da Memorial é com a área verde ao seu redor, 

que acaba se tornando um espaço interativo onde as pessoas podem estar em 

contato com a natureza, renovando suas energias. Abaixo, uma das áreas 

arborizadas do local: 

 

 

Figura 2: Área verde do Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica.  
Fonte: Memorial Santos (2013). 

 

 O site oficial dispõe de meios para que qualquer um possa entrar em contato 

com a Memorial, inclusive com o setor relacionado à imprensa. 

 Há ainda em São Paulo, o Cemitério Morumbi71, considerado mais moderno 

que os outros, além de imitar o modelo norte-americano onde os túmulos não ficam 

aparentes, mas sim um enorme gramado. Ali é onde grandes nomes como Elis 

Regina, Altemar Dutra e Ayrton Senna se encontram enterrados.  
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 Essa e outras informações foram retiradas do site oficial. Disponível em 
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 Apesar do potencial de todos já citados, o único que conta com um projeto de 

visitação, conhecido por Arte Tumular72, é o Cemitério da Consolação. É o mais 

antigo de São Paulo, e oferece visita guiada para grupos de no máximo 15 pessoas. 

Muitos artistas estão ali enterrados e é onde está o maior mausoléu da América do 

Sul, o da família Matarazzo. Ali também se encontram sepultados nomes como 

Antonio Giuseppe Agú – o fundador da cidade de Osasco -, Afonso Arinos – membro 

da Academia Brasileira de Letras -, e Jules Martin – o criador do famoso Viaduto do 

Chá. Além, é claro, de contar com túmulos criados por grandes escultores73. 

De acordo com Arbex (2013) há em Minas Gerais o Cemitério da Paz. Próximo ao 

Hospital Colônia, ele abriga seus 60 mil mortos, mas apesar de hoje em dia 

pertencer à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, acabou se tornando 

uma área abandonada e sem uso. Contudo, há um projeto da prefeitura de 

Barbacena em parceria com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Minas Gerais que visa transformar o local em um memorial.  

Segundo Arbex (2013, p.66): 

 

O objetivo do memorial, que ainda está no papel, é transformar o local em 
marco da história da psiquiatria mineira. O projeto vencedor criou uma 
passarela suspensa no terreno, preservando o passado. Além de conservar 
os túmulos, propõe a revitalização do espaço que é o símbolo do que se 
passou nos porões da loucura.  

 

 Denominado de Memorial das Rosas, já que a exportação desse tipo de flor é 

uma das grandes atividades da cidade, seria uma forma dupla de homenagem.  

Ainda em Minas Gerais, mais precisamente em Belo Horizonte, encontra-se o 

Cemitério do Bonfim, necrópole mais antiga da cidade e fundada em 189774. Além 

dos serviços comuns, ele também é fonte de pesquisa devido ao grande acervo de 

esculturas criadas por grandes artistas italianos. Além da beleza, elas servem de 

referência sobre a história já que são belíssimas representações de alguns dos seus 
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 A proposta do projeto é falar mais sobre a história, contando inclusive sobre as práticas de 
sepultamento antes realizadas nas igrejas e posteriormente nos cemitérios. Disponível em: 
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momentos. Durante alguns dias do ano são marcadas e divulgadas visitas guiadas 

no local, onde a inscrição deve ser feita por meio da Fundação de Parques 

Municipais e a entrada é gratuita. As visitas têm o objetivo de gerar conhecimento 

tanto sobre aspectos artísticos – devido às esculturas – quanto históricos, além de 

contar os fatos envolvendo o lugar. Há inclusive um projeto de melhoria na estrutura 

do local para receber essas visitas por meio de sinalização contendo informações 

para os turistas. 

Em Natal, no Rio Grande do Norte, existe o cemitério Morada da Paz75, que 

apesar de pouco conhecido já serviu como palco de filmagens. Inaugurado em 1993 

é um exemplo de beleza e cuidado, tendo como principal aspecto a aparência de um 

parque. Os jazigos, inclusive, são criados para seguir esse formato, mantendo a 

elegância do local. É composto por quatro capelas, além de atendimento e 

segurança 24 horas, e uma lanchonete. Além disso, oferece serviços característicos 

que acabam tornando-o diferentes, como por exemplo, a oferta de transmitir o 

velório por meio da internet, para que aqueles que não puderem comparecer 

possam se sentir presentes, e eventos em datas específicas para homenagens.  

 Atendendo pelo mesmo nome, em Recife também há um cemitério chamado 

Morada da Paz76, com as mesmas preocupações do citado anteriormente. 

Inaugurado em 2003, é exemplo de modernidade e beleza, contando inclusive com 

um projeto de paisagismo, chamando a atenção não só daqueles que necessitam 

utilizar seus serviços, mas também daqueles que, como dito no início do capítulo, 

buscam locais desse tipo para encontrar silêncio e paz. Conta com um moderno 

ossário e um cômodo crematório, inclusive pioneiro no estado de Pernambuco. Além 

de oferecer 5 capelas, todas com espaços confortáveis, lanchonete, floricultura, 

atendimento e segurança 24 horas, e estacionamento interno. Além disso, oferece 

os jardins familiares, que são belas áreas verdes personalizadas com o intuito de 

preservar não só a memória de uma pessoa, mas da família como um todo.  

Em Porto Alegre é possível visitar o mais antigo cemitério em atividade da 

região Sul do Brasil, o Cemitério da Santa Casa77. Inaugurado em 1850, acabou 

sofrendo algumas mudanças com o tempo devido às questões históricas, como por 
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 Disponível em: http://www.grupovila.com.br/cemiterios/moradadapaz/natal/. Acesso: 18 ago. 2013. 
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 Disponível em: http://www.grupovila.com.br/cemiterios/moradadapaz/recife/. Acesso: 18 ago. 2013. 
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exemplo, a Revolução Farroupilha, que acabou fazendo com que o número de 

enterros aumentasse, necessitando de maior e melhor estrutura, apesar de ter sido 

inaugurado oficialmente somente anos depois. A questão das doenças como cólera 

e tuberculose também fez com que o terreno fosse ampliado, já que o que havia na 

época não era suficiente para comportar tantos sepultamentos. Apesar de 

atualmente existirem outros cemitérios na cidade, o Cemitério da Santa Casa ainda 

é o principal berço da história local.  

 Formado por galerias, capelas e uma área reservada para as instalações 

mais históricas, oferece também estacionamento e segurança 24 horas. O local 

encanta pela excelente infraestrutura, belas construções, além da harmonização 

visual entre as construções e a área verde, como mostra a figura abaixo: 

 

 

Figura 3: Cemitério da Santa Casa, localizado em Porto Alegre (RS). 
Fonte: Cemitério Santa Casa (2013). 

 

 Existe inclusive o projeto de transformar o lugar em um ponto turístico da 

cidade, seguindo o exemplo do Père-Lachaise em Paris e do Recoleta na 

Argentina78. Segundo o Cemitério Santa Casa (2013), ele costuma receber mais de 

cinco mil visitantes por mês, e durante o Dia de Finados recebe o dobro. O cuidado 

do lugar conta inclusive com a preocupação referente à constante atualização, 

tornando cada vez mais os serviços informatizados, facilitando os procedimentos.  
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 Há um projeto para a sua expansão, fruto de um grande planejamento que 

tem como preocupação todos os detalhes, desde o aumento da segurança quanto 

às questões estéticas que envolverão uma nova fachada.  

 Além disso, o Cemitério conta também uma capela denominada de São 

Joaquim, localizada em frente ao muro principal. A original acabou sendo demolida 

e, em 1948, outra foi inaugurada com base no dinheiro arrecadado pela comunidade 

e pelo próprio cemitério. Nela ocorrem alguns eventos ao logo do ano, 

principalmente no Dia de Finados, onde o número de visitantes é maior. A sua 

capacidade de carga não é um problema, já que comporta um grande número de 

pessoas. 

 Com a consciência de que se trata de um Museu a Céu Aberto composto por 

peças de grandes valores históricos, o Cemitério oferece Roteiros de Visitação. Um 

deles acaba contemplando o lado mais religioso, guiando os visitantes aos locais 

com imagens e histórias associadas ao tema, enquanto outro possui como foco as 

figuras cívicas do lugar que marcaram a cidade de alguma forma. De acordo com o 

Cemitério da Santa Casa (2013), o jazigo mais visitado é o do cantor Vitor Mateus 

Teixeira79, o Teixerinha. 

 Ainda na região Sul do Brasil, mais precisamente em Curitiba no Paraná, 

encontra-se o Cemitério Municipal São Francisco de Paula, mais antigo da cidade, 

fundado em 1853. Segundo o portal de notícias online G1 do Paraná (2013) foram 

realizadas visitas durante três dias do mês de Junho deste ano (2013). Com duas 

horas de duração e com máximo de 30 pessoas por visita, elas tiveram como guia a 

pesquisadora e presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, Clarisse 

Grassi. O objetivo das visitas é contar a história daqueles que ali se encontram 

sepultados e que, de alguma forma, foram importantes para a história do lugar, além 

de analisar as questões estéticas do Cemitério. Apesar de não ser constante, é uma 

iniciativa que deveria ser repetida, tendo em vista sua importância cultural. 

3.3 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA 

 

 A cidade do Rio de Janeiro conta com um grande potencial para o 

desenvolvimento dessa subcategoria, sendo treze cemitérios públicos administrados 
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pela Santa Casa da Misericórdia80. Cada um possui a sua importância para a cidade 

e suas características que acabam tornando-os interessantes para quem deseja 

conhece-los. Apesar de, por exemplo, o Cemitério do Catumbi81 ser o mais 

tradicional e o Cemitério do Caju82 ser o maior e ambos abrigarem personalidades 

históricas, o Cemitério São João Batista é o único localizado na Zona Sul da cidade. 

Por este motivo, e por possuir o maior número de figuras conhecidas, acabou 

merecendo mais atenção e se tornando o foco dessa pesquisa.  

 O Cemitério São João Batista está situado na Rua General Polidoro, no Bairro 

de Botafogo, e é o único cemitério da área nobre do Rio de Janeiro. Sendo assim, é 

ali que se encontram enterrados grandes nomes, não só cariocas, mas também 

personalidades oriundas de outras localidades do país e que viveram o final da vida 

ou grande parte desta na cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

Figura 4: Entrada principal do Cemitério São João Batista.  
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

Um dos pontos que mais chamam a atenção é a clara diferença social por 

meio do posicionamento e beleza das lápides. Seja por coincidência ou não, logo na 

entrada é possível perceber as sepulturas mais bonitas e bem cuidadas, sempre 

bem conservadas, com uma arquitetura admirável e muitas vezes com esculturas 
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que acabam chamando a atenção. Conforme Bottari (2013), o espaço localizado 

próximo à entrada do cemitério chega a custar aproximadamente R$ 310 mil. Alguns 

espaços chegam a ser mais caros do que aqueles localizados no bairro mais nobre 

da cidade, o Leblon. Aqueles que desejam algo mais, como capelas ou mausoléus 

com capacidade maior, acabam pagando preços exorbitantes. À medida que o 

visitante adentra o cemitério, a simplicidade começa a tomar conta. Nos lugares 

mais altos e distantes da entrada principal se encontram as sepulturas mais simples 

e de anônimos, não contendo nenhum “famoso” por essas imediações. 

 

 

Figura 5: Quanto mais distante da entrada, maior a simplicidade. 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

 

Essa questão dos preços acaba gerando problemas judiciais, já que disputas 

por determinados espaços são frequentes. Ainda segundo Bottari (2013), o local 

onde se encontra o jazigo do cantor Vicente Celestino é um dos mais disputados, 

simplesmente por se encontrar na área mais valorizada do Cemitério São João 

Batista.  

Apesar de grande potencial, o Cemitério não segue o modelo internacional. 

Não há um roteiro de visitação, mapas ou alguém para auxiliar no passeio. Único 

cemitério da Zona Sul do Rio de Janeiro e espaço onde se encontram ilustres 

pessoas enterradas, o São João Batista não aproveita sua capacidade de atrair 

curiosos. Fotografias são permitidas somente com autorização da Santa Casa da 

Misericórdia, principal responsável pelo local. Essa regra pode ser tanto positiva 

quanto negativa para a imagem do cemitério. Por mais que seja necessária essa 

normatização para uma maior preservação e controle sobre o que é exposto em 
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relação ao lugar, acaba privando muitas pessoas de divulgarem a beleza e o quão 

interessante uma visita pode ser.  

Um dos grandes problemas é a falta de sinalização dentro do cemitério. 

Quem deseja ver jazigos específicos fica dependente da boa vontade dos coveiros 

que se encontram trabalhando ou descansando para fornecer essas informações, e 

muitas vezes não é do conhecimento deles. Alguns inclusive são de difícil acesso, 

complicando ainda mais a procura, além daqueles que a maioria dos funcionários 

não sabe sequer informar sua localização exata. Placas são inexistentes, contando 

apenas com uma sinalizando o caminho para a capela. Um cemitério tão grande 

deveria pelo menos possuir mais sinalização, simplificando a visita. Por mais que 

não seja possível mostrar onde determinadas sepulturas se encontram, o ideal seria 

mostrar para que lado o visitante deve seguir caso deseje vê-las. Como elas se 

localizam em lugares muitas vezes afastados, o indivíduo pode acabar se cansando 

de tanto caminhar e acabar desistindo de conhecer algumas.   

 

 

Figura 6: Única sinalização – indicação da Capela. 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

 

Um mapa ou uma visita guiada seria uma enorme melhoria do ponto de vista 

turístico. O fato de ter que caminhar sem rumo para encontrar os pontos desejados 

acaba gerando desinteresse e dispersão, e um mapa com os principais túmulos 

acabaria facilitando o passeio. A visita guiada seria uma forma de transformar o 
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cemitério em fonte de informação e cultura, já que ali se encontram ilustres figuras 

da história brasileira. Escritores, jornalistas, cantores e outras tantas pessoas são 

referências públicas com histórias interessantes e que contribuíram de alguma forma 

para o país. Alguém contando a história de Carmem Miranda, por exemplo, 

esclareceria para muitos o quão importante ela é, já que para muitos a imagem é de 

apenas uma cantora extravagante. A organização de visitas de escolas também 

serviria como uma maneira mais concreta de ensinar quem foi o Marechal Floriano 

Peixoto, por exemplo. Conhecer a história do segundo presidente do Brasil dentro da 

sala de aula não gera tanto interesse como aprender ao ar livre e de certa forma um 

pouco mais próximo dessa personalidade.  

 

 

Figura 7: Túmulo de Carmem Miranda. 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

 

Além da questão histórica, há também a relevância da paisagem e das artes, 

relacionadas às arquiteturas dos mausoléus, túmulos e a presença marcante de 

esculturas. Desde o cuidado das estátuas a alguns mausoléus, a beleza é algo 

fortemente presente no Cemitério São João Batista. O detalhamento acaba fazendo 

a diferença, contando inclusive com a assinatura da própria pessoa, o que chama 

bastante a atenção. Os túmulos de Carmem Miranda e Cazuza são dois exemplos 

dessa característica, onde a letra dos dois acabou sendo eternizada. No túmulo de 
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Ary Barroso é possível admirar uma das mais belas estátuas do local, pois ao lado 

de seu busto há a representação de uma mulher aparentemente tristonha segurando 

um pandeiro e aos seus pés umas folhas representando as letras de músicas do 

artista.  

 

 

Figura 8: Túmulo Ary Barroso. 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

 

Um dos grandes nomes ali enterrados é Carlos Drummond de Andrade. Além 

de ser de difícil acesso, já que seu túmulo se localiza longe da entrada principal e 

sendo necessário subir algumas ladeiras, não são todos os funcionários que sabem 

explicar sua localização exata. Enterrado ao lado de sua única filha, que acabou 

vencida pelo câncer, Drummond não aguentou o sofrimento de perdê-la e faleceu 

poucos dias depois. Seu túmulo é discreto assim como foi seu enterro, dificultando 

ainda mais a sua localização. 

Diferentemente de Carlos Drummond de Andrade e tantos outros, para os 

falecidos membros da Academia Brasileira de Letras há um espaço reservado, onde 

se encontram enterrados próximos uns aos outros e com certa superioridade, já que 

seus túmulos se situam em um ambiente específico, separado por um belo muro. É 

inclusive um espaço com ar condicionado para gerar conforto àqueles que visitam o 

espaço, porém só é permitida a visita em datas específicas.  
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De maneira geral, a visita de fãs ao Cemitério São João Batista é constante. 

Eles vão prestar suas homenagens ou simplesmente se sentir um pouco mais 

próximos de seus grandes ídolos. Um dos mais procurados é o túmulo da Daniela 

Perez, filha da autora de novelas Glória Perez, conhecida por sua morte trágica que 

acabou abalando o país inteiro. O detalhe são os sapatos de bailarina reproduzidos 

em mármore, agregando mais beleza ao lugar. Esse detalhe inclusive serve como 

uma referência no momento de solicitar informação com relação à sua localização.  

 

 

Figura 9: Túmulo Daniela Perez. 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

 

Em datas específicas, alguns fãs são mais ousados e levam bandas de 

músicas para tocar para seu ídolo e prestar uma homenagem mais personalizada, 

assim como ocorre no Père-Lachaise em Paris, onde se encontra enterrado o astro 

Jim Morrison. Aqui, Cazuza é um dos que mais atrai esse tipo de acontecimento.  

A mídia também acaba sendo grande influenciadora de visitação, 

principalmente a televisão. Algumas cenas de novelas acabam sendo gravadas no 

local, despertando a curiosidade dos telespectadores sobre aquele lugar. Seja por 

conta da beleza impressa na tela, por simples curiosidade ou por estar mais próximo 

do espaço onde uma gravação aconteceu, o fato é que algumas pessoas se sentem 

motivadas a conhecer o cemitério após assistir determinadas produções.  
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Figura 10: Vista para o Cristo Redentor. 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

 

Mas da mesma forma que a mídia pode proporcionar fatores de melhoria na 

imagem, ela também pode acabar prejudicando a forma como o local é visto, 

especialmente quando destacam notícias sobre abandono, falta de cuidados, 

irregularidades na comercialização de túmulos, dentre outros. Recentemente, após 

uma inspeção da Delegacia Fazendária foi encontrado um jazigo que, 

supostamente, teria sido construído irregularmente no local. De acordo com Bottari 

(2013), em seguida foi realizada uma acusação da Delegacia Fazendária do Rio 

contra o Cemitério São João Batista, solicitando a abertura de um inquérito para 

maior averiguação da situação. Isso mostra problemas na administração do 

cemitério o que refletiria num despreparo para a criação de qualquer projeto de 

visitação, já que há problemas rotineiros prejudicando o funcionamento e a imagem 

do Cemitério propriamente dito. 

Outra falha identificada é a ausência de um site oficial, que poderia servir 

como fonte de informação, contendo curiosidades e uma maneira de divulgar a 

beleza e importância do Cemitério São João Batista. Com a tecnologia avançando 

cada vez mais e com a utilização da internet como meio facilitador entre as pessoas 

e os destinos, é um erro não possuir um portal de comunicação. Muitos gostam de 

planejar sua visita, estudar o lugar antes de visita-lo, saber o que irá encontrar e 
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entender um pouco mais da história contada ali, e com isso acabam recorrendo aos 

sites oficiais.  

O fato do indivíduo visitar esse local “às cegas” acaba por diminuir o encanto 

da visita, fazendo com que ele perca informações e detalhes que poderiam ser 

importantes pelo simples fato de não saber exatamente o que procurar. Um portal na 

internet que divulgasse fotos, histórico, curiosidades, as personalidades conhecidas 

que ali foram enterradas e localização serviria não só como um elemento de 

atratividade como também uma forma de gerar conhecimento. O único problema 

seria o aumento do volume de visitantes, necessitando assim um planejamento para 

lidar com essa nova atividade, já que os serviços do Cemitério não poderiam ser 

prejudicados por conta da visitação. O simples agendamento das visitas seria a 

solução, para tanto, a administração precisaria estar bem preparada para tal 

atividade, o que não ocorre atualmente. Durante a realização da pesquisa, por 

exemplo, as tentativas de contato com a Santa Casa da Misericórdia, administradora 

do local, não foram bem sucedidas.  

O Cemitério São João Batista deveria seguir o exemplo do Cemitério da 

Santa Casa de Porto Alegre e prover um site completamente informativo, 

incentivando o interesse histórico das pessoas. Além de possuir inúmeras 

celebridades enterradas ali, o alvo do interesse não deve ser somente esse, mas 

também o seu valor histórico e cultural.  

Apesar do potencial para ser turistificado, as alterações necessárias para que 

isso ocorresse seriam muitas, necessitando de um planejamento. A questão da 

segurança seria uma das principais preocupações, pois teria que ser aumentada 

caso o número de visitas passasse por um crescimento. Alguns funcionários teriam 

que ficar responsáveis pela parte de fornecer informações, necessitando um prévio 

estudo. Além, é claro, da preocupação com a infraestrutura sendo importante uma 

análise da sua capacidade. Seria necessário ainda um estudo sobre outros detalhes, 

como o número máximo de visitantes, a roteirização, um profissional responsável 

pelas visitas guiadas e seus conteúdos, a esquematização de horários e acima de 

tudo a interferência da visitação nos serviços básicos oferecidos pelo Cemitério, que 

não poderiam ser prejudicados tendo em vista que é o principal propósito do local. 

Por este motivo o presente trabalho não tem como objetivo apresentar um plano de 

turistificação do lugar, apenas indicar o seu potencial.  
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Figura 11: Alameda arborizada do Cemitério São João Batista. 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

 

 Sendo assim, por mais que o Cemitério São João Batista não seja 

considerado um destino turístico da cidade, ele continua sendo um excelente local 

para realizar uma visita por conta própria. Mesmo que algumas dúvidas não sejam 

sanadas e que o turista não conheça a história do lugar e das pessoas enterradas 

ali, não deixa de ser um passeio enriquecedor, seja por conta da sua estética quanto 

da sua riqueza cultural. Até mesmo uma visita com a finalidade de vivenciar um 

momento de silêncio e reflexão, como ocorre bastante no Cemitério da Recoleta na 

Argentina, pode ser fonte de bons momentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o início das pesquisas bibliográficas até o encerramento deste trabalho 

foi possível perceber um aumento nas produções referentes ao tema. O Turismo 

Macabro passa a ser reconhecido como uma forma de lazer, cultura e 

conhecimento, à medida que começa a ser fonte de atuais discussões, ganha uma 

nova imagem. Um estudo sobre o tema esclarece dúvidas e auxilia não só aos 

profissionais da área como também aqueles interessados ou até mesmo os mais 

receosos.  

Com base em livros, artigos, revistas e endereços eletrônicos, foi possível 

caracterizar o segmento, desde suas definições às motivações de seus 

consumidores. Apesar de não haver acordo quanto ao nome oficial, sua definição e 

seus objetivos são os mesmos em qualquer lugar. Os praticantes do Turismo 

Macabro possuem as mais variadas motivações. Apesar de não ter sido o foco deste 

trabalho devido à falta de viabilidade em obter as informações relacionadas a este 

tópico por meio de pesquisa de campo, com base em literatura específica foi 

possível perceber que à primeira vista pode parecer que todos buscam acabar com 

uma curiosidade mórbida ou somente experimentar vivenciar algo que seja diferente, 

mas após pesquisas e leituras ficou evidente que muitos estão em busca de 

aprender, seja sobre o local visitado ou sobre os fatos. 

O cenário atual é propício para sua prática, pois a oferta é grande e sua 

demanda se encontra em uma crescente. Entender o Turismo Macabro é perceber 

que seu propósito vai além de somente entreter, mas de também informar, 

homenagear e evitar a repetição de alguns erros. São vários os exemplos ao redor 

do mundo de destinos que passaram a investir nesse segmento e que encontraram 

público para sua prática. Apesar dos campos de concentração serem os principais 

destinos associados ao tema, a partir desse trabalho foi possível perceber que a 

oferta é grande também referente a outros tipos de locais. São muitos os exemplos 

de hospícios e presídios desativados que se tornaram atrativos, além dos cemitérios 

e dos memoriais. Além da criação de roteiros baseados no segmento, atraindo fãs 

de determinadas histórias ou interessados no tema. Após apresentar um pouco 

desse cenário atual no mundo foi possível perceber também que a grande maioria 
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dos exemplos citados busca unir a educação a essas visitas. Além do lazer e da 

curiosidade, o fator educacional é muito presente na maneira como esses locais são 

apresentados e atraem seu público. 

O cenário nacional também é bastante positivo apesar de sua pouca 

divulgação. São várias as cidades que buscam oferecer esse tipo de turismo como 

opção. Foi interessante observar a percepção de alguns lugares em como hospícios, 

presídios e espaços associados ao período da ditadura são importantes. Há 

atualmente a conscientização do quanto eles podem contribuir para a história ao 

serem abertos ao público. Com base nas pesquisas, São Paulo se destaca por 

oferecer mais opções e inclusive um roteiro temático que contempla os lugares 

considerados macabros, presentes na capital paulista.  

Foi perceptível também o fato do crescimento de uma das subcategorias do 

Turismo Macabro, o Turismo Cemiterial, tornando interessante a sua discussão no 

trabalho principalmente no que diz respeito ao potencial existente no Brasil e, em 

especial, na cidade do Rio de Janeiro.  

O Rio de Janeiro, cujo perfil está centrado no destino de sol e praia, tem 

grande potencial para investir no segmento e diversificar sua oferta de roteiros 

turísticos, bem como aumentar seus diferentes tipos de público. Principalmente no 

que diz respeito à visita aos cemitérios, o Rio de Janeiro é um destino com potencial 

para desenvolver visitações em seus cemitérios, explorando aspectos 

arquitetônicos, aspectos históricos com base em importantes personalidade da 

História do Brasil; aspectos culturais, com destaque para as esculturas, seus autores 

e artistas, escritores, poetas e outros que estão enterrados em solo carioca. Desta 

forma, defendemos que os cemitérios são relevantes atrativos turísticos, 

propagadores de conhecimento e cultura.  

O Cemitério São João Batista apresenta a fonte histórica e a estética 

necessária para atrair curiosos e interessados, tanto no tema quanto nas 

celebridades que ali se encontram. Porém, para que o local passe a ser um destino 

turístico, é necessário planejamento e mudanças, que devem ser analisadas 

previamente para que o local não seja prejudicado. Mesmo não oferecendo um 

roteiro de visitação nem a estrutura necessária para quem deseja conhecer melhor o 

local, ele continua sendo um excelente ponto a ser visitado. É possível, ainda que 

não haja sinalização, conhecer de perto os túmulos de pessoas ilustres e se 

encantar tanto com as esculturas presentes ali quanto com o lugar como um todo.  
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Contudo, esta pesquisa servirá não somente como ponto de partida para 

futuros estudos na área, mas também para mostrar que o turismo oferece não só o 

modelo conhecido até então, mas também outras vertentes tão interessantes e ricas 

que podem tornar os destinos muito mais atrativos do que já são. É também um 

campo que se abre para o mercado de trabalho, pois esse segmento demanda a 

presença de profissionais qualificados, especialmente os que possuem formação em 

cursos de Turismo, História, Geografia ou Ciências Sociais.  

É recente a presente temática no país, principalmente no Rio de Janeiro, mas 

a criação de roteiros macabros na cidade pode despertar novos olhares, iniciativas, 

uma diversificação no perfil de turismo na cidade, tanto da oferta quanto da 

demanda turística e, ainda, contribuirá positivamente para fomentar o turismo 

baseado na cultura local.  

Por fim, o Turismo Macabro é um segmento que oferece experiências únicas 

e de grande valor. Independentemente da maneira como ele é oferecido, divulgado e 

vivenciado, é imprescindível que sejam sempre reforçados seus principais objetivos, 

sendo estes: perpetuar memórias; evitar que alguns erros sejam cometidos 

novamente; propagar conhecimentos, cultura e lazer por meio do turismo.  
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