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RESUMO 

 

O turismo macabro é um fenômeno ocidental contemporâneo caracterizado pela 
visitação a locais e/ou atrações que apresentam a morte ou o sofrimento, reais ou 
recriados. Nos últimos anos, uma tendência vem se configurando na indústria: as 
pessoas passaram a procurar o “não-convencional” para fugir do cotidiano e 
experimentar sensações e emoções novas. Tem havido, inclusive, maior inclinação 
à personalização das viagens e à procura por destinos considerados exóticos, em 
detrimento do consumo de pacotes padrozinados. O advento do turismo macabro se 
deu, justamente, nesse contexto pós-moderno, e esse tipo de turismo vem se 
desenvolvendo para atender e se adaptar às características do comportamento do 
turista atual. Por ser um fenômeno relativamente recente, constitui uma área nova 
de interesse do turismo e que carece de literatura e estudos aprofundados. Apesar 
disso, a cada ano, diversos destinos e atrações vêm surgindo nesse segmento. 
Entre eles, prisões e fortalezas, que por serem locais de sofrimento e morte, se 
tornaram atrativos do turismo macabro. Vislumbrando essa oportunidade de 
desenvolvimento da atividade turística, o presente trabalho procura identificar os 
fatores que contribuem para que a Fortaleza de Santa Cruz possa despontar como 
um atrativo desse segmento na cidade de Niterói. 
 
 
Palavras-chave: Turismo macabro. Turismo sombrio. Fortaleza de Santa Cruz. 
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ABSTRACT 
 

 

The dark tourism is a contemporaneous occidental phenomenon characterized by 
the visiting places and/or attractions which present death or suffering, either real or 
recreated. In recent years, a trend has emerged in the industry: people began 
searching for the “unconventional” to run away from the day-to-day life and 
experience new sensations and emotions. There has been even greater tendency to 
customize travels and to the searching for destinations considered exotic, to the 
detriment of standard packages. The advent of dark tourism has happened in this 
postmodern context, and this type of tourism has developed in order to satisfy the 
needs of and to adapt to the features of the current tourist behavior. Since it is a 
relatively recent phenomenon, it is a new area of interest and lacks literature and 
thorough studies. Nevertheless, every year, many destinations and attractions have 
been emerging in this segment. Among them, prisons and fortresses that, for being 
places of death and suffering, have become dark tourism attractions. In order to 
benefit from this opportunity for development of tourism, this study aims to identify 
the factors that contribute for the Fortaleza de Santa Cruz can emerge as an 
attractive segment in the city of Niterói. 
 
 
Key-words: Macabre tourism. Dark tourism. Fortaleza de Santa Cruz. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O turismo macabro é um segmento emergente na atividade turística, que vem 

se fortalecendo no mercado e tendo gradativamente mais adeptos. Vislumbrando 

essa oportunidade de desenvolvimento da atividade turística, acredita-se que a 

Fortaleza de Santa Cruz possui potencial para desenvolver o turismo macabro, visto 

que o seu passado é repleto de episódios trágicos e cruéis. 

A Fortaleza de Santa Cruz se encontra localizada na cidade de Niterói e está 

posicionada estrategicamente na entrada da Baía de Guanabara. Teve grande 

importância na defesa do território brasileiro nas diversas batalhas travadas contra 

invasores estrangeiros. Sua construção foi iniciada primitivamente no século XVI, 

por Nicolau Durand Villegaignon, e, posteriormente, sob comando de outras 

autoridades, funcionou como prisão. 

A Fortaleza, que foi registrada, em 1939, pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio histórico, é aberta à visitação e atrai 

muitos turistas, por sua relevância histórica, arquitetônica e cultural. 

O presente trabalho procura identificar os fatores que contribuem para que a 

Fortaleza desponte como atrativo do segmento macabro do turismo. 

O interesse pelo tema surgiu nos períodos iniciais do curso de Turismo, 

quando uma visita à Fortaleza de Santa Cruz para realização de um trabalho sobre 

os fortes da Baía de Guanabara forneceu oportunidade para conhecer melhor sobre 

a história do lugar. Desde então, devido aos fatos narrados pelo guia, nasceu 

enorme curiosidade e interesse por parte da autora. Tempos depois, um trabalho 

sobre o inventário turístico da cidade de Niterói contribuiu para trazer novamente a 

atenção da autora à Fortaleza. Desta vez, relacionou sua história ao possível 

desenvolvimento do turismo macabro no local e, assim, deu-se a escolha do 

presente tema, formulando-se então a seguinte questão-problema: A Fortaleza de 
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Santa Cruz, além dos aspectos históricos e culturais, possui potencial para se tornar 

um atrativo do turismo macabro? 

A Fortaleza de Santa Cruz é de grande importância para o turismo histórico e 

cultural em Niterói, uma vez que representa um pouco da história do país desde a 

época colonial. Vale ressaltar que não somente sua construção é preservada, mas 

também seu patrimônio imaterial. Nas visitações ao local, é possível observar que a 

exploração do seu patrimônio imaterial se dá a partir de cada cela ou canhão ali 

presente. Logo, para desenvolver o turismo macabro no local, poder-se-ia utilizar 

essa combinação entre o patrimônio material e imaterial da Fortaleza. 

Acredita-se que estudos acerca do desenvolvimento do turismo macabro na 

Fortaleza não tenham sido realizados até agora, visto que o turismo macabro é um 

segmento relativamente recente e ainda sem conceituação definida. 

Este estudo pretende contribuir para o desenvolvimento do segmento 

macabro na cidade de Niterói, verificando as potencialidades existentes na Fortaleza 

de Santa Cruz que possibilitam a realização desta atividade. 

O objetivo geral do presente trabalho é, então, avaliar o potencial da Fortaleza 

de Santa Cruz para desenvolver o turismo macabro e se tornar um atrativo desse 

segmento na cidade de Niterói. Os objetivos específicos consistem em: conceituar e 

contextualizar o turismo macabro; identificar atrativos desse tipo de turismo, tanto no 

Brasil quanto no exterior; apresentar exemplos de turismo macabro em locais 

semelhantes à Fortaleza de Santa Cruz (prisões e fortalezas); descrever a situação 

atual da Fortaleza em relação à atividade turística; e relatar as questões históricas e 

os aspectos que fazem com que a Fortaleza possa ser um atrativo representativo do 

turismo macabro. 

Para atender aos objetivos propostos o caminho metodológico foi estruturado 

em três etapas. Na primeira, foi realizada uma pesquisa descritiva de natureza 

qualitativa em fontes bibliográficas e eletrônicas, visto que se faz necessária a 

fundamentação teórica do tema apresentado. 

Em seguida, foi realizada uma pesquisa de campo, com visitação à Fortaleza 

de Santa Cruz, usando-se a técnica da observação e, posteriormente, em uma 

terceira fase, estabeleceu-se contato, via e-mail, com o Sr. Chefe da Seção de 

Comunicação Social do Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do 

Exército. 
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Este estudo estrutura-se em cinco capítulos. Este primeiro contempla a 

apresentação do tema, a questão-problema, os objetivos, os procedimentos 

metodológicos e a composição do trabalho. 

No segundo capítulo, são apresentadas as diferentes terminologias existentes 

para definir o turismo macabro (terminologia adotada neste trabalho). É também 

relatada a origem desse tipo de turismo, dentro do contexto da pós-modernidade e, 

em seguida, aponta-se alguns exemplos de locais representativos do turismo 

macabro pelo mundo. 

No terceiro capítulo, são apresentados diversos locais que funcionaram como 

prisões e/ou fortalezas que, atualmente, possuem novos usos. Hoje, são explorados 

turisticamente devido a sua relevância histórica, cultural e arquitetônica e, por 

figurarem como locais de sofrimento e morte, são atrativos do turismo macabro.  

No capítulo seguinte, contextualiza-se a Fortaleza de Santa Cruz, 

apresentam-se seus aspectos históricos e seu panorama atual. 

O quinto e último capítulo contempla as considerações finais e apresenta 

sugestões para novas investigações. 
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2 TURISMO MACABRO: CARACTERIZAÇÂO 

 

 

O turismo macabro (terminologia adotada no presente trabalho) é um 

fenômeno contemporâneo caracterizado pela visitação, proposital ou como parte de 

um itinerário, a locais e/ou atrações que apresentam a morte ou o sofrimento 

(STONE, 2006), reais ou recriados. 

No ano 2000, esse tipo de turismo foi apelidado por dois pesquisadores 

escoceses, Malcolm Foley e John Lennon, de dark tourism (DEZ..., 2009). No 

entanto, ainda não há terminologia e conceituação bem sedimentadas, visto que 

essa é uma área de interesse do turismo relativamente nova (PREZZI, 2009) e que 

carece de literatura e estudos aprofundados. A esse tipo de turismo têm sido 

atribuídas também as seguintes designações: turismo sinistro, turismo mórbido 

(BLOM, 2000 apud STONE, 2006), turismo sombrio, turismo trágico, turismo de 

memória, tanaturismo (SEATON, 1996) e turismo das trevas. 

Para Lennon e Foley (2000), dark tourism é um fenômeno da pós-

modernidade, visto que a curiosidade e interesse pelos locais associados à morte se 

dão, significativamente, devido à comunicação global, que permite não só mostrar os 

eventos instantaneamente, mas repetí-los inúmeras vezes. Esses autores defendem 

a idéia de que esse tipo de turismo é, principalmente, um fenômeno ocidental 

baseado em visitas não propositais e que acontecem por mera curiosidade dos 

visitantes que se encontram nas proximidades do local. 

Tarlow (2005, p. 48), por sua vez, define o turismo macabro como “'visitas a 

locais onde dramas ou morte tem historicamente ocorrido e que continuam a exercer 

impacto” na vida das pessoas. 

O termo fright tourism foi sugerido por Bristow e Newman (2004) para definir o 

tipo de turismo praticado pelos turistas interessados em visitar por prazer locais que 

possuem uma história assustadora ou que são promovidos com finalidades 

macabras. Os autores destacam também que o fright tourism é menos realista, pois 
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não se refere a locais que foram, de fato, palcos de tragédias. Nos Estados Unidos 

em época de Halloween, por exemplo, é possível encontrar diversas atrações desse 

tipo. 

Por sua vez, o termo tanaturismo tem origem na palavra “thanatos”, que 

representa o Deus que é a personificação da morte, na mitologia grega. Seaton foi o 

primeiro autor a utilizar esse termo para se referir a esse tipo de turismo e definí-lo 

como a viagem a um local motivado, parcial ou totalmente, pelo desejo de encontro 

real ou simbólico com a morte (SEATON, 1996). Esse autor também argumenta que 

o turismo macabro emerge de uma tradição tanatológica (de contemplação da 

morte) que se intensificou no período romântico no final do século XVIII e ínicio do 

século XIX, mas que teve origem na Idade Média. Pompéia é citada pelo autor como 

local de desastre natural e maior destino tanatológico do período romântico. Para 

Seaton (1996, p. 15), o turismo macabro consiste na "viagem para um local 

totalmente, ou parcialmente, motivado pelo desejo real ou simbólico de encontros 

com a morte, particularmente, mas não exclusivamente, morte violenta”.  

Seaton (2006) propõe cinco categorias em que pode ser dividido o turismo 

macabro: 

 Viagens a locais de testemunho público de morte; 

 Viagens a locais onde houve mortes individuais ou em massa, após o 

ocorrido; 

 Viagens a monumentos como cemitérios, criptas e memoriais de 

guerra; 

 Viagens para ver representações simbólicas ou evidências reais de 

morte; e 

 Viagens de simulação da morte. 

Dann (1998 apud SEATON, 2006) igualmente aponta no turismo macabro 

cinco categorias, porém de maneira distinta de Seaton. São elas: campos da morte, 

lugares perigosos, passeios de aflição, casas de horror e temas tanatológicos. A 

partir dessas cinco categorias, Dann apresenta ainda 11 sub-categorias, que 

classificam mais especificamente as diversas atrações e locais de turismo macabro. 

Há ainda algumas diferentes categorias, citadas por Kendle (2008), a saber: 
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 turismo de tristeza (grief tourism): visita a locais que foram palcos de 

alguma tragédia; muitas vezes, são relacionados às guerras, como 

locais de batalhas, cemitérios e campos de concentração; 

 turismo de desastre (disaster tourism): visita a locais de desastre, como 

Nova Orleans após o furacão Katrina e o sudoeste da Ásia após o 

tsunami; 

 turismo de pobreza (poverty tourism): visita a locais de extrema 

pobreza, como algumas cidades, favelas e periferias; 

 turismo de suicídio (suicide tourism): pode se apresentar de duas 

formas: turistas que viajam a locais famosos para cometer suicídio 

(como a Golden Gate, em São Francisco) e pessoas com doenças 

terminais que vão a países onde a eutanásia é permitida, como Suíça e 

Holanda, para morrer “legalmente”; e 

 turismo do fim do mundo (doomsday tourism): visita a atrativos que 

estão sob ameaça devido a questões ambientais ou relacionadas ao 

aquecimento global, como o Monte Kilimanjaro e os glaciais do Ártico. 

O conceito de black spots, que foi introduzido por Rojek (1993 apud STONE, 

2006, p. 148), diz respeito a locais de sepultamento, onde há túmulos de 

celebridades ou onde houve a morte súbida e violenta de significativo número de 

pessoas. Para exemplificar o termo, esse autor cita a visitação às proximidades do 

porto de Zeebrugge, na Escócia, onde aconteceu a tragédia da balsa Herald of Free 

Enterprize, em 1987, e à cidade de Lockerbie, também na Escócia, onde um 

terrorista explodiu um avião, matando 270 pessoas, em 1988. Relata também as 

constantes visitas ao local onde James Dean morreu em um acidente de carro, em 

1955, e Graceland, residência de Elvis Presley, no Tennessee, que se tornou um 

santuário após sua morte, recebendo milhares de visitantes anualmente. Outros 

locais, como cemitérios metropolitanos nacionais, Rojek classifica como “locais de 

nostalgia”. 

Para Miles (2002), há locais associados à morte e sofrimento e locais de 

morte e sofrimento. Ir ao museu do Holocausto, em Washington D.C., por exemplo, é 

menos assustador do que visitar os campos de concentração de Auschwitz-

Birkenau, na Polônia. Os eventos mais recentes também seriam mais dark do que 
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os mais distantes cronologicamente, pois permanecem vivos na memória por meio 

de testemunhas e sobreviventes e evocam maior empatia. 

Stone (2006) argumenta que os atrativos macabros podem ser classificados 

como mais ou menos dark, ao longo de um espectro de intensidade, dependendo de 

sua natureza, do grau de crueldade, suas particularidades e outros fatores. Esse 

seria, então, o espectro do turismo macabro, caracterizado por sua dinamicidade e 

fluidez, visto que é evidente a multiplicidade de “nuances” existentes nos atrativos 

desse tipo de turismo. 

O mesmo autor propõe a categorização dos atrativos macabros em sete tipos: 

 Campos de genocídio: são locais turísticos associados à campos de 

extermínio e de concentração e a mortes em massa; 

 Áreas de conflito: associados à educação e acompanhados de textos e 

atuação, são locais que normalmente remetem à história; 

 Calabouços macabros: são locais onde aconteceram fatos históricos e 

que são representativos de uma determinada época; 

 Exibições macabras: são exibições que promovem educação e 

conhecimento, apesar de serem comerciais; 

 Fábricas de diversão macabra: geralmente são locais criados para 

serem turisticamente comerciáveis; são bem vistos e têm a finalidade 

de entreter o visitante; 

 Cemitérios: são locais onde há sepulturas/túmulos de celebridades, 

que, apesar de serem historicamente importantes, geralmente também 

possuem arquitetura atraente; 

 Santuários macabros: são locais visitados após o acontecimento de um 

fato cruel ou desastre, onde turistas frequentemente prestam 

homenagens às vítimas. 

Vários estudos têm sido feitos pela University of Central Lancashire, cuja 

definição de turismo macabro é: “o ato de viajar e visitar lugares, atrações e 

exibições que possuem morte real ou recriada, sofrimento ou o aparentemente 

macabro como tema principal1”. É essa universidade que administra um dos maiores 

                                                           
1
 “The act of travel and visitation to sites, attractions and exhibitions which have real or recreated 

death, suffering or the seemingly macabre as a main theme.” 
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fóruns virtuais sobre turismo macabro, o The Dark Tourism Forum2, que foi também 

o primeiro site a promover o intercâmbio de informações sobre o assunto. Nesse site 

é possível encontrar artigos, trabalhos acadêmicos, estudos de caso, pesquisas e 

muitos outros documentos acerca desse tema que tem sido cada vez mais 

explorado. 

Esse, no entanto, não é o único fórum de discussão sobre turismo macabro. 

Nos últimos anos, outros sites têm surgido para tratar desse tipo de turismo, como o 

fórum britânico3 e o Grief Tourism4, que, como o nome sugere, é dedicado ao 

“turismo de sofrimento”. 

É importante destacar que o surgimento de sites desse tipo é um indicativo de 

que o turismo macabro pode ser explorado no aspecto cultural e histórico, sem 

esbarrar em questões éticas e sociais. Vale ressaltar que o turismo macabro é uma 

forma de preservar a história, cultura e memória de um povo, pois promove a 

sensibilização da comunidade local, que passa a ter essa vontade de preservação, 

além de ser uma forma de divulgação das características daquela localidade. 

 

 

2.1 ORIGEM DO TURISMO MACABRO 

 

 

O crescimento do turismo macabro é um fenômeno da sociedade ocidental 

contemporânea causado pelo fascínio com a morte, seja ela real ou fictícia (STONE, 

2006). Mesmo que, muitas vezes, não seja declarado, é natural ao ser humano ter 

interesse pela morte (KENDLE, 2008), resultado de uma combinação de reverência 

e respeito ou curiosidade mórbida e superstição (STONE, 2006). 

Somente a partir da década de 1990, esse fenômeno começou a ser 

incentivado e explorado. Conforme relatam Lennon e Foley (2000), com o 

industrialismo, houve um aumento do poder aquisitivo da população e do acesso à 

educação, além da disseminação de ideias relacionadas ao Estado democrático e 

ao universalismo. Por esse motivo, as pessoas passaram a procurar o “não-

                                                           
2
 http://www.dark-tourism.org.uk 

3
 https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=dark-tourism 

4
 http://www.grief-tourism.com 

http://www.dark-tourism.org.uk/
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=dark-tourism
http://www.grief-tourism.com/
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convencional”, de forma a fugir do cotidiano e experimentar sensações e emoções 

novas. Nos últimos anos, inclusive, tem havido uma tendência à personalização das 

viagens e à procura de destinos considerados exóticos, em detrimento ao consumo 

de pacotes padrozinados. 

Mais recentemente, essa tendência tem sido destacada por alguns autores, 

como Trigo (1993 apud ARAUJO; VIEIRA FILHO, 1999), que argumenta que tem 

havido uma menor procura por pacotes padronizados, enquanto turistas estão cada 

vez mais procurando destinos autênticos e exóticos. As viagens estão, portanto, 

sendo personalizadas e se tornando individualizadas. 

Essas circunstâncias revelam esse novo panorama pós-moderno do turismo, 

no qual visitas excêntricas a locais desconhecidos configuram a nova tendência da 

indústria. De acordo com Souza (2004, p. 3), “a sociedade moderna é [...] a 

sociedade do espetáculo”. Assim, as “visitas a lugares inusitados [aparecem] como 

opção para o homem relaxar e fugir de sua pesada vida rotineira”. 

Baudrillard (1993 apud CHEVITARESE, 2000) reforça essa ideia quando 

afirma que na pós-modernidade, o espetáculo é o que dá sentido às massas, que se 

revelam cada vez mais fascinadas por ele. 

É nesse contexto que ocorre o advento do turismo macabro, que vem se 

desenvolvendo para atender e se adaptar às novas características do 

comportamento do turista atual. 

A cada ano, novos destinos e/ou atrações representativos do turismo 

macabro vêm surgindo. Alguns desses locais despontaram devido a desastres 

naturais ou causados pelo homem; outros foram criados propositalmente para fins 

turísticos, históricos e/ou econômicos. 

O turismo macabro tem, então, se configurado como o segmento do turismo 

que emerge a partir da exploração de atrativos macabros como campos de 

concentração, usinas nucleares, favelas, cemitérios e outros locais onde algum tipo 

de acontecimento mórbido ou catástrofe ocorreu (MONTEIRO, 2008). Os motivos 

que, comumente, levam os turistas a visitar os locais representativos do turismo 

macabro são curiosidade mórbida, necessidade de demonstrar respeito pelo fato 

trágico ocorrido, lembrança e busca de conhecimento mais aprofundado sobre certo 

local (PREZZI, 2009). 

Pode-se dizer que o desenvolvimento desse tipo de turismo é relativamente 

recente, considerando que a tecnologia e os meios de comunicação foram fatores 
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determinantes para o desenvolvimento (intencional ou não) de locais e atrações 

turísticas relacionados à morte, uma vez que possibilitam a transmissão de eventos 

para o mundo todo rapidamente e permitem maior especificidade geográfica, quando 

há homicídios e mortes violentas (SEATON, 1996). Além disso, as pessoas 

passaram a ter mais facilidades para viajar e visitar lugares relatados pela mídia e 

associados a algum acontecimento ou atrocidade. 

Embora o interesse por esse tema tenha crescido e se difundido na 

comunidade acadêmica somente recentemente, acredita-se que a sua prática seja 

bem mais antiga, remontando às peregrinações (EKESONG, 2008; MENEZES, 

2008) a locais religiosos de martírio, como o local da crucificação de Jesus Cristo 

(DALE; ROBINSON, 2008 apud MONTEIRO, 2008) ou mesmo tumbas, como faziam 

antigos gregos e romanos, que iam até as pirâmides do Egito para visitar as 

sepulturas dos faraós (SMITH; CROY, 2005). Isso é um indicativo de que, antes 

mesmo da democratização das viagens dark, a morte já era um elemento desse tipo 

de turismo, sendo mais antigo do que qualquer outro da oferta turística (SEATON, 

1996). 

Segundo Freire-Medeiros (2006, p.5): 

 

 

Viajar para lugares associados ao sofrimento nos remete às primeiras 
peregrinações religiosas, mas o que parece ser singular a respeito da 
experiência contemporânea são sua diversidade e popularidade. 
Cada vez mais turistas procuram experiências inusitadas, interativas, 
aventureiras e autênticas em destinos cujo apelo reside na antítese 
daquilo que se convencionou tratar como "turístico". Comercializada 
como rememorativa, educacional e/ou de entretenimento, essa 
modalidade turística atrai pessoas ávidas por consumir mortes, 
desastres e misérias espetacularizadas.  

 

 

Como exemplo do fascínio que a morte e a violência exercem sobre as 

pessoas desde muito tempo, pode-se citar o Coliseu, em Roma, como um dos 

primeiros atrativos do turismo macabro, onde os gladiadores se enfrentavam e os 

espectadores se agitavam quando da morte de um dos lutadores (MONTEIRO, 

2008). As execuções públicas que serviam como lembretes aos castigos e que 

ocorreram do período medieval até o século XIX também eram verdadeiros 

espetáculos públicos (STONE, 2006). 
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Lennon (2005) cita a Batalha de Waterloo, que ocorreu em 1815 e foi 

observada pela nobreza de uma distância segura; e o campo de guerra da Guerra 

Civil Americana chamado Manassas, que foi prontamente comercializado como 

atração turística. 

 

 

2.2 ATRATIVOS DO TURISMO MACABRO 

 

 

Altualmente é possível perceber a manifestação do turismo macabro em 

diversos locais espalhados pelo mundo. Alguns já atraem centenas de visitantes 

todos os anos. 

De acordo com Smith (1998 apud STONE, 2006), a categoria dos atrativos 

relacionados à guerra é a maior no mundo. No entanto, visitas a cemitérios 

(SEATON, 2002), a prisões (STRANGE; KEMPA, 2003), a locais de morte de 

celebridades (ALDERMAN, 2002), a locais de escravidão (DANN; SEATON, 2001 

apud STONE, 2006) e relacionados ao holocausto (ASHWORTH, 1996 apud 

STONE, 2006) também são frequentes. 

Em Dallas, Texas, há o Sixth Floor Museum, que já recebeu mais de seis 

milhões de visitantes em busca de informações sobre o assassinato do presidente 

dos EUA, John F. Kennedy. 

O campo de extermínio Choeung Ek, em Phnom Penh, no Camboja, onde 

foram mortas dois milhões de pessoas (um quinto da população do país), na 

ditadura do Khmer Vermelho, expõe, hoje, cerca de 5000 crânios separados por 

sexo e idade (DEZ..., 2009). 

No Camboja, há também o Museu das Minas, que foi criado pelo soldado Aki 

Ra do Khmer Vermelho, que resolveu colecionar e expor todos os explosivos que 

encontrou a partir de 2005 para mostrar ao mundo o que viviam os habitantes. 

Principalmente depois do ano 2000, o museu passou a receber visitas constantes de 

turistas, fotógrafos, repórteres, entre outros, e a difundir a história das vítimas das 

minas no país. Em 2001, Aki Ra, em parceria com uma organização canadense, 

criou uma organização não-governamental (ONG) para arrecadar fundos para as 

vítimas. A criação dessa ONG foi importante, pois além de dar auxílio legal a Aki Ra, 

possibilitou a construção do museu em um novo local. O museu se tornou centro de 

http://www.almadeviajante.com/volta-ao-mundo/phnom-penh-camboja.php
http://www.almadeviajante.com/viagens/camboja/viagens-camboja.php
http://www.almadeviajante.com/volta-ao-mundo/phnom-penh-camboja.php
http://www.almadeviajante.com/volta-ao-mundo/phnom-penh-camboja.php
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apoio às vítimas e, em 2008, um centro de capacitação (para pessoas interessadas 

em desarmar as minas ainda existentes). A entrada do museu custa apenas 1 dólar, 

dinheiro que também é revertido para o apoio às vítimas ou para a manutenção das 

instalações do museu (CAMBODIA, 2010). 

Tyburn, em Londres, por muitos séculos, foi o local de execução de 

criminosos. O primeiro enforcamento registrado aconteceu em 1196 e o último, em 

1783. No ano de 1571, foi erguido o tyburn tree, uma estrutura unicamente 

desenhada, que possuía um triângulo de madeira suportado por três colunas e  que 

possibilitava enforcamentos múltiplos e simultâneos. Essas execuções em massa 

eram espetáculos públicos e notadamente populares que atraíam multidões. Os 

próprios habitantes de Tyburn ergueram estandes que ofereciam uma visão 

privilegiada para aqueles que estavam dispostos a pagar uma taxa para observar o 

espetáculo macabro. Atualmente, uma pedra marca o lugar onde, um dia, localizou-

se o tyburn tree e visitas guiadas são oferecidas aos turistas e peregrinos de todo o 

mundo interessados em conhecer o santuário dos mártires de Tyburn (TYBURN, 

2010). 

O Ground Zero, em Nova York, local onde estiveram as torres do World Trade 

Center (WTC), talvez seja um dos exemplos mais conhecidos de turismo macabro. 

Blair (2002), inclusive, destacou o surgimento de uma infraestrutura formal de 

turismo, após os atentados de 11 de setembro: “o Ground Zero é hoje uma dos mais 

populares atrações do turismo na cidade. É um lugar onde os guias turísticos 

cobram US$ 15 por cabeça para chamar a atenção para o local onde o bombeiros 

levantaram a bandeira. O visitante orgulhoso pode comprar camisetas das torres 

gêmeas e o zangado pode comprar o papel higiênico ostentando o rosto de Osama 

bin Laden, e o curioso pode subir até a cerca e ter a perfeita foto do que agora é 

apenas um grande buraco. 

No ano seguinte à tragédia, foi apresentado um projeto para a construção de 

seis torres e um memorial e museu. Até a presente data, somente um dos prédios foi 

inaugurado, o 7 WTC. O Memorial Plaza tem previsão de inauguração para 2010 e o 

Memorial Museum para 2011. Todo o complexo de arranha-céus deve ficar pronto 

no ano de 2012 (WORLD..., 2010). 

Antes dos atentados, as torres atraíam cerca de 1.8 milhões de turistas. Em 

2002, o New York Times noticiou que, em média, 3.6 milhões de pessoas visitaram 

as ruínas do WTC. E embora os orgãos de turismo de Nova York não incentivem os 



21 

 

tours para o Ground Zero, muitos turistas inevitavelmente visitam o local para ver de 

perto o que restou das torres (TRAGEDY..., 2010). 

No ano de 2006, mais de 5.6 milhões de pessoas visitaram o centro de 

Manhattan. Espera-se que, após a abertura do National 9/11 Memorial and Museum, 

o dobro de pessoas visite o local (WORLD..., 2010). 

Por 65 dólares, é possível fazer um tour no local onde aconteceu o acidente 

com o avião da companhia United Airlines, na Pensilvânia, que também se tornou 

um atrativo depois de 11 de setembro de 2001 (BLY, 2002). 

Também nos Estados Unidos da América (EUA), a cidade de Nova Orleans 

se tornou espontaneamente um atrativo macabro, após a passagem do furacão 

Katrina, em 2005, quando quase 80% de suas casas foram destruídas, cerca de 

1.500 pessoas morreram e outras tantas ficaram desabrigadas. Depois do desastre, 

para fomentar o turismo na cidade, foi criado pela empresa Gray Line um passeio 

pelos locais mais atingidos. 

Na cidade de São Paulo, diversas agências de turismo começaram a oferecer 

tours macabros, entre eles, o “Circuito do outro mundo: São Paulo além dos 

túmulos”, oferecido pela agência Graffiti, que inclui o edifício Joelma (conhecido pelo 

incêndio nos anos 1970), o Castelinho da Rua Apa (palco do misterioso assassinato 

de seus moradores) e o Cemitério da Consolação (CONHEÇA..., 2009). 

Já no Rio de Janeiro, o tour pela favela da Rocinha5 atrai milhares de turistas, 

principalmente estrangeiros, dispostos a andar em fila indiana e a não fotografar 

sem permissão em troca da experiência macabra (DEZ..., 2009). Pelo menos, sete 

empresas da cidade se especializaram nesse tipo de turismo: Be a Local, Don’t Be a 

Gringo; Exotic Tours; Favela Tour; Jeep Tour; Indiana Jungle Tour; Private Tours; e 

Rio Adventures. (FREIRE-MEDEIROS, 2007). São, em média, três mil turistas por 

mês que experimentam a aventura de subir as favelas em jipes e fazer um “safári” 

para conhecer a realidade das pessoas que habitam esses territórios desconhecidos 

e perigosos (KUSTER, 2009). 

No município de Nova Iguaçu, três anos após a Chacina da Baixada (31 de 

março de 2005), foi implementado um roteiro turístico chamado “Roteiro da 

Chacina”, que inicialmente causou impasses, mas posteriormente foi visto como uma 

                                                           
5
 Alguns autores não consideram visitas a favelas como turismo macabro. 
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oportunidade para evitar que o acontecimento caísse no esquecimento (MENEZES 

et al, 2008). 

Outro atrativo muito visitado é o Hôtel des Mille Collines, em Kigali, Ruanda, 

cuja piscina escondeu 1000 tutsis, durante o genocídio de 1994, que causou a morte 

de um milhão de pessoas em apenas 100 dias (DEZ..., 2009). Em Ruanda, há 

também o Kigali Genocide Memorial, que possui aproximadamente 45 mil ossadas 

de vítimas da Guerra Civil. 

O Catacombe dei Cappucini, em Palermo, na Itália, expõe catacumbas que 

datam do final dos anos 1500 até 1920, quando monges descobriram um misterioso 

conservante que permitia a mumificação dos cadáveres. Os corpos mumificados são 

exibidos como peças de arte em diferentes halls, divididos em categorias: homens, 

mulheres, virgens, crianças, padres, monges e mestres (CAPUCHIN..., 2010). 

Na cidade de Hidalgo, no México, é oferecido um passeio, cujo nome é “Burla 

a la Migra”, que possibilita aos turistas simular a travessia ilegal na fronteira do país 

com os Estados Unidos (CRÓNICA... 2010). 

Inaugurado em 1976 com o propósito de ser um museu de história macabra, o 

The London Dungeon (ou Calabouço de Londres) se tornou muito mais realista ao 

assemelhar seu cenário a uma rua de Londres, onde diversas torturas aconteceram 

na Era Medieval. Nesse museu, os fatos históricos são recriados, recontados e 

revividos pelos visitantes, que são incitados a interagir. Durante a visita, os turistas 

se deparam com modelos sangrentos de tortura e conhecem a sala de julgamento, 

onde podem ser condenados à morte na forca. Há também o famoso “Labirinto dos 

Perdidos”, inspirado no cemitério da Igreja de Todos os Santos e com espelhos por 

todos os lados. Outras atrações estão relacionadas aos assassinatos de Sweeney 

Todd e à época da peste bubônica. Atores caracterizados e efeitos especiais são 

pontos fortes, e regularmente novas atrações e histórias são inseridas para que o 

público possa visitar o museu novamente. O sucesso do museu foi tão significativo 

que foram abertas filiais na Alemanha, Escócia, Reino Unido e Holanda, sendo as 

histórias contadas sobre os acontecimentos macabros das respectivas cidades 

(PREZZI, 2009). 

Os campos radioativos de Chernobyl, na Ucrânia, alvo do maior acidente 

nuclear da história, em 1996, também despertam o interesse dos turistas. Na visita, 

os turistas conhecem, por exemplo, as vilas-fantasma e o sarcófago que cobriu o 

reator 4 (DEZ..., 2009). 
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Nos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polónia, usados na 

II Guerra Mundial, é possível visitar celas, crematórios e câmaras de gás, onde 

morreram mais de um milhão de pessoas (DEZ..., 2009). Outros campos de 

concentração nazistas, também bastante conhecidos, são: Bergen-Belsen, 

Buchenwald, Dachau, Mauthausen-Gusen, Sachsenhausen e Treblinka. 

Vale lembrar que os campos de concentração não tiveram origem na 

Alemanha, como muitos podem pensar. Na verdade, entre 1900 e 1902, o primeiro 

teve origem no Reino Unido, durante a Guerra dos Bôeres. Milhares de pessoas 

morreram nesse campo de concentração por desnutrição ou epidemias, o que foi 

determinante para a vitória do exército britânico (CAMPO..., 2010). 

Hoje, os campos de concentração são importantes pontos turísticos. 

Auschwitz-Birkenau, por exemplo, foi declarado como patrimônio mundial pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). De acordo com o site oficial, o Museu e Memorial Auschwitz-Birkenau, 

somente no ano de 2009 recebeu mais de 1.2 milhão de visitas. 

No Reino Unido, mais especificamente no vilarejo de Soham, duas crianças 

de 10 anos de idade foram assassinadas pelo dono da escola na qual estudavam, 

em agosto de 2002. O local entrou em evidência na mídia internacional e passou a 

receber visitas de turistas que queriam conhecer o cenário dessa brutalidade 

(PREZZI, 2009). 

Para aqueles interessados em ver cerca de 200 mil ratos sagrados, o local 

ideal é o templo Karni Mata, em Deshnot, na Índia. 

Dentre os atrativos macabros, encontram-se também os túneis de Cu Chi, no 

Vietnã, que serviram como abrigo na Guerra do Vietnã (1959-75) e as ruas de 

Londres, onde Jack o Estripador cometeu seus crimes. 

Outro local que desperta o fascínio de muitos turistas são os cemitérios, seja 

para visitar túmulos de famosos, por curiosidade ou para apreciar a estética do 

lugar. Para Requixa 1980; Camargo 1992 (apud PREZZI, 2009), os cemitérios 

podem ser classificados como equipamentos não-específicos de lazer, uma vez que 

não são contruídos com essa finalidade, embora possam ser locais para aquisição 

de conhecimento sobre arte, arquitetura e história. Além disso, são considerados 

museus a céu aberto, pois são locais de memória e registros da história da cidade 

(NORA, 1993). 

http://www.almadeviajante.com/viagens/polonia/viagens-polonia.php
http://www.almadeviajante.com/viagens/india/viagens-india.php
http://www.almadeviajante.com/volta-ao-mundo/saigao-vietname.php
http://www.almadeviajante.com/viagens/vietname/viagens-vietname.php
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O cemitério de Père-Lachaise, em Paris, na França, é um exemplo de onde 

se encontram os túmulos de diversas personalidades famosoas, como Frédérich 

Chopin , Oscar Wilde, Edith Piaf, Alan Kardec e o vocalista da banda The Doors, Jim 

Morrison. Inaugurado em 1804, o Père-Lachaise é o maior da cidade, tendo 43 

hectares e cerca de 10 mil túmulos. Visitas guiadas e mapas do cemitério vendidos 

na entrada indicam os locais de maior interesse. O órgão de turismo francês registra 

anualmente cerca de dois milhões de visitas ao cemitério (CEMITÉRIO..., 2010). 

Outro cemitério famoso entre os turistas é o Recoleta, em Buenos Aires, 

Argentina. Sua construção data do século XVIII e, por seu valor arquitetônico, foi 

declarado, em 1946, Museu Histórico Nacional. Lá, foram sepultados Facundo 

Quiroga e Eva Perón, e algumas criptas existentes no cemitério foram declaradas 

momumentos históricos e podem ser observadas durante as visitas guiadas 

(CEMETERIO..., 2010). 

Em São Paulo, o Cemitério do Morumbi é um dos mais visitados, pois abriga 

os túmulos de celebridades como Elis Regina, Ayrton Senna e Clodovil Hernandes. 

Em Santos, está localizado o Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, que 

segundo o Guiness Book of Records, é o cemitério mais alto do mundo e que, além 

de ponto turístico, também é, curiosamente, utilizado para shows, concertos, 

eventos culturais e exposições (MEMORIAL..., 2010) 

Em Hollywood, na Califórnia, as chamadas Dearly Departed Tours, criadas 

em 1989, mostram aos turistas, durante aproximadamente duas horas, locais onde 

ocorreram escândalos, crimes e mortes de celebridades, como Michael Jackson e 

Janis Joplin. Ingressos para os tours podem ser comprados diretamente pelo site6. 

É importante ressaltar que a experiência do turismo macabro, como citado 

anteriormente, pode ser também por meio da morte recriada ou fictional, como 

acontece em Whitby, no Reino Unido, onde há a “experiência do Drácula” (STONE, 

2006). 

No outro extremo, pode-se citar os funerais no Tibete como exemplo de 

atrativo tanatológico. Lá, existe uma prática mórbida nos funerais, fundamentada nas 

crenças budistas na existência de vida após a morte. Segundo o profeta grego 

Zoroastro, fundador da religião conhecida como zoroastrismo, os chamados sky 

burials (enterros celestiais) datam dos anos 400 d.C.. Essa religião prega que o fogo 

                                                           
6
 http://www.dearlydepartedtours.com 

http://www.pere-lachaise.com/
http://www.almadeviajante.com/viagens/franca/viagens-franca.php
http://www.dearlydepartedtours.com/
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e a terra eram sagrados, não podendo ser utilizados nos funerais. Então, os corpos 

são deixados em locais abertos, onde eventualmente decompor-se-iam. 

Tradicionalmente, os monges guiam a procissão até o local do funeral, que é 

geralmente ao amanhecer. Os corpos são cortados e colocados nas rochas das 

montanhas junto a uma mistura de farinha e açúcar para atrair os pássaros. Os 

turistas, quando autorizados, são banhados em incenso enquanto observam o ritual. 

Esse tipo de atrativo indica o fascínio dos turistas (ou tanaturistas) que querem 

experimentar a morte de forma simbólica e indireta. No Tibete, há 1.075 locais para 

enterros celestiais, recebendo o maior deles, aproximadamente, 10 corpos por dia 

(THANATOURISM..., 2010). 

Outros lugares inusitados para se visitar são os oferecidos pela agência 

Universal Travel System7, que leva turistas regularmente ao Afeganistão, Iraque, 

Ruanda, Coréia do Norte e Uganda. 

A visita a prisões também é considerada representativa do turismo macabro. 

Esse assunto, no entanto, será abordado mais detalhadamente no capítulo seguinte. 

                                                           
7
 http://www.uts-travel.com 

http://www.uts-travel.com/
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3 PRISÕES E FORTALEZAS COMO DESTINOS MACABROS 

 

 

Em todo o mundo, diversos locais que funcionaram como prisões e/ou 

fortalezas agora são explorados turisticamente devido a sua relevância histórica, 

cultural e arquitetônica. Por figurarem como locais de sofrimento e morte, onde 

pessoas foram submetidas a crueldades e torturas, são atrativos representativos do 

turismo macabro. Vale ressaltar que a exploração turística dessas prisões e 

fortalezas possibilitou novos usos a esses locais e é uma forma de preservação do 

patrimônio e da memória.  

 

 

3.1 PRISÕES FAMOSAS 

 

 

A ilha de Alcatraz, localizada na Baía de São Francisco, na Califórnia, EUA, 

foi inicialmente uma base militar (ILHA..., 2010). No início dos anos 1850, foi 

construída uma fortaleza no topo da ilha, que, fortemente armada e com o apoio de 

outros dois fortes, defenderia a entrada da baía. No final da mesma década, a ilha 

iniciou sua função como prisão, quando os primeiros prisioneiros do exército foram 

alojados lá. Em 1909, no entanto, a fortaleza foi destruída e uma nova prisão 

começou a ser construída pelos presos. Essa prisão ficou conhecida como “The 

Rock” (BRIEF..., 2010). 

A ilha foi usada pelo exército até 1933, quando foi transferida para o 

Departamento de Justiça norte-americano. O governo federal decidiu, então, abrir no 

local uma prisão de segurança máxima, que foi inaugurada em 1º de janeiro de 

1934. Funcionando como penitenciária federal, Alcatraz abrigou criminosos ilustres 

como Al Capone e Robert Stroud (ILHA..., 2010). 
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Em seus 29 anos de funcionamento (1934-1963), foram 14 tentativas de fuga, 

no total, envolvendo 36 homens. Destes, 23 foram pegos, 6 foram mortos a tiros e 2 

morreram afogados. Dos que foram pegos, dois foram executados na câmara de 

gás, na penitenciária San Quentin, na Califórnia (BRIEF..., 2010). 

Oficialmente, não foram registradas fugas bem sucedidas e apenas cinco 

fugitivos constam atualmente na lista de desaparecidos ou possivelmente mortos por 

afogamento. Existe, inclusive, um filme de Clint Eastwood, chamado Escape from 

Alcatraz, sobre Frank Morris e os irmãos Clarence e John Anglin, que sumiram de 

suas celas em 1962 e nunca mais foram vistos. Após a evasão, esses fugitivos 

foram adicionados à lista de desaparecidos e, como não foram encontradas muitas 

pistas, acredita-se que também tenham morrido afogados (ILHA..., 2010). 

Em 21 março de 1963, por seu alto custo de manutenção, a prisão de 

Alcatraz foi desativada. Alcatraz era três vezes mais cara do que qualquer outra 

prisão federal e, além disso, por seu isolamento físico, tudo (incluindo comida, água, 

combustível, etc.) precisava ser levado até lá por barcos. O governo federal 

constatou, então, que seria mais vantajoso construir um novo estabelecimento 

prisional do que manter Alcatraz aberta (BRIEF..., 2010). 

Depois do seu fechamento, pensou-se em vários usos novos para a ilha, 

inclusive, na construção de um shopping center e de uma versão da Estátua da 

Liberdade. Mas a ilha ficou praticamente abandonada (BRIEF..., 2010). Em 1968, 

um tratado federal permitiu que nativos norte-americanos utilizassem os territórios 

que o governo não usava ativamente. Como consequência, no ano seguinte, um 

grupo de índios nativos ocupou a ilha e permaneceu lá por 18 meses, quando foram 

expulsos por oficias federais (ILHA..., 2010). 

Em 1972, a ilha de Alcatraz foi incluída no Gate National Recreation Area e, 

em 1973, foi aberta ao público. No ano de 1976, o complexo de Alcatraz entrou na 

lista do National Register of Historic Places (Registro Nacional de Lugares 

Históricos) e, posteriormente, em 1986, foi denominado sítio histórico nacional. 

Somente a partir de 1980, a ilha pode receber turistas, quando da  aprovação de um 

projeto do Serviço Nacional de Parques norte-americanos, que propunha o 

desenvolvimento da ilha de Alcatraz (NATIONAL..., 2010). Todos os anos, mais de 

um milhão de pessoas visitam a ilha. 

Robben Island, uma ilha na África do Sul, também funcionou como prisão por 

muitos anos, desde a chegada dos holandeses em meados de 1600, e, 
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principalmente, como complexo de segurança máxima durante o Apartheid. Como 

prisioneiros, lá estiveram soldados e civis holandeses e britânicos, líderes indígenas 

africanos e o primeiro presidente democrata da África do Sul, Nelson Mandela (que 

ficou preso lá por 27 anos) (ROBBEN..., 2005). 

A ilha, que fica a cerca de 12 km da Cidade do Cabo, embora utilizada 

primariamente como prisão, também funcionou como hospital para pessoas 

portadoras do Mal de Hansen e com doenças mentais e crônicas (1846-1931) e 

como base militar de treinamento e defesa durante a II Guerra Mundial (1939-1945) 

(ROBBEN..., 2010). 

Em 1996, a prisão foi fechada. No ano de 1997, Robben Island foi declarada 

monumento nacional sul-africano e passou a abrigar um museu nacional, que visa 

preservar o patrimônio sul-africano. Para isso, são promovidos programas 

educacionais para crianças e adultos, além de pesquisas relacionadas à ilha e ao 

desenvolvimento do turismo. 

Nas visitas à ilha, é possível conhecer a prisão de segurança máxima que 

alojou presos políticos, a igreja local, as minas onde os prisioneiros trabalhavam e 

os antigos prédios da época da II Guerra Mundial (ROBBEN..., 2010). Acredita-se 

que, por possuir um alto grau de influência política tanto na sua concepção quanto 

na sua interpretação, Robben Island é um produto de rememoração, comemoração 

e de educação (STONE, 2006). 

A ilha tornou-se patrimônio mundial, em 1999 (ILHA..., 2010), e, somente no 

ano de 2002, o museu recebeu mais de 300 mil visitantes. 

No Reino Unido, situado no centro histórico de Nottingham, encontra-se o 

Museu Galerias da Justiça, fundado em 1993. No entanto, seus edifícios, que 

originalmente funcionaram como prisões e tribunais, permaneceram vazios por 

alguns anos até que, depois de uma campanha para arrecadar fundos, foram 

abertos em abril de 1995 (VIAGEM..., 2001). Atualmente, nas prisões restauradas, 

que datam dos séculos XVIII e XIX, e nos tribunais vitorianos, é possível reviver 

mais de 250 anos de história de crimes do país e nos seus arquivos judiciais, há 

documentos que remontam a 1820 (VIAGEM..., 2001). 
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De acordo com o site oficial do museu8, o primeiro registro do local sendo 

usado como tribunal é de 1375 e acredita-se que passou a funcionar também como 

prisão a partir de 1449 (GALLERIES..., 2010). 

O museu é interativo e, ao promover seu conteúdo histórico, propicia aos 

visitantes a oportunidade de experimentar métodos atuais e antigos de detenção 

(VIAGEM..., 2001). Nos tours pelo museu, os visitantes podem também conhecer um 

tribunal original, caminhar pelos corredores e celas escuras da prisão e assistir o 

Xerife de Nottingham colocar Robin Wood em julgamento (GALLERIES..., 2010). 

Programas de reabilitação para jovens e programas didáticos para crianças 

são promovidos pelo museu. No ano de 1999, as Galerias da Justiça ganharam o 

prêmio de “Atração do Ano” devido à sua preocupação com a educação e com a 

preservação de quase três séculos de crimes e à qualidade da infraestrutura, do 

serviço e de suas coleções. 

Outro local macabro que foi transformado em atração turística, após seu 

fechamento, foi a Old Merlbourne Gaol, na Austrália. Construída em meados dos 

anos 1800, registrou 135 enforcamentos e passou por diversas reformas até o ano 

de 1864. Em 1870, uma revisão no sistema penal sugeriu a remoção dos presos 

para outro local e o seu fechamento. Entre 1880 e 1924, partes do complexo 

penitenciário foram demolidas e, em 1929, a Old Merlbourne Gaol foi fechada 

completamente (OLD..., 2010). 

Durante a II Guerra Mundial, a prisão foi reaberta brevemente, funcionando 

como prisão militar, e, mais tarde, chegou a ser também uma espécie de depósito da 

polícia vitoriana. Após 43 anos, passou a ser administrada pelo National Trust of 

Australia, que visava à exploração do turismo no local para preservar o patrimônio 

australiano para as gerações futuras (OLD..., 2010). O prédio da Suprema Corte de 

Melborne, localizado ao lado da prisão, também passou a ser utilizado para fins 

turísticos, depois de seu fechamento, em 1994 (PREZZI, 2009). 

Na Old Merlbourne Gaol, os turistas são fechados nas celas por alguns 

minutos e podem refazer os passos dos prisioneiros enforcados. Na Suprema Corte, 

podem sentar no banco dos réus ou na cadeira do juiz e experimentar o drama das 

inúmeras audiências que ocorreram ali (OLD..., 2010). Para aqueles que buscam 

                                                           
8
 http://www.galleriesofjustice.org.uk 

http://www.galleriesofjustice.org.uk/
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algo mais assustador, pode-se optar pelos tours noturnos ou pelos tours em que se 

procuram evidências de espíritos . 

A Penitenciária de Luisiana, nos EUA, possui mais de 5000 presos e emprega 

cerca de 1800 funcionários. Apesar de estar em funcionamento, lá existe também o 

Angola Museum, onde os visitantes podem conhecer os diferentes tipos de celas, 

observar armas de oficiais e contrabandeadas e conhecer a primeira cadeira 

eléctrica local, que foi usada entre 1941 e 1991 (LOUISIANA..., 2010). Além disso, 

há também os registros dos primeiros presos e mapas antigos da prisão. O principal 

objetivo do museu, que se tornou um ponto turístico oficial, é preservar a história de 

Angola e ser fonte de informação sobre o sistema penal do estado (ANGOLA..., 

2010). 

Na Cornualha, Reino Unido, o prédio onde funcionou o Superior Tribunal até o 

ano de 1988 é, hoje, um dos principais atrativos da cidade de Bodmin. Lá, os 

visitantes podem fazer parte do júri em uma representação do julgamento vitoriano 

de um assassinato que realmente aconteceu no passado. Antes de decidirem se o 

réu é culpado ou inocente, os visitantes analisam as evidências existentes 

(COURTROOM..., 2010; BODMIN..., 2010). Depois do veredito, são levados em um 

tour pelas celas que abrigaram diversos criminosos (BODMIN..., 2010). 

Uma das novidades da hotelaria que envolve antigos estabelecimentos 

prisionais é a possibilidade de dormir em celas, porém com o conforto de um hotel. 

Na Letônia, a Prisão de Karosta, que foi construída em 1900 e que foi local de 

punição e até mesmo execução de militares, agora disponibiliza suas celas para que 

turistas possam pernoitar. A prisão-hotel não é recomendada para pessoas que têm 

“problemas” com espíritos, pois, segundo associações de caça-fantasmas 

internacionais, é um dos lugares mais assombrados do mundo (DORMIR..., 2009). 

Na Suíça, uma prisão que funcionou até 1988, agora é um trendy boutique 

hotel. Em Praga, capital da República Tcheca, há o atual Hotel Unitas, que foi 

originalmente um convento e armazém e, mais tarde, um centro de detenção e 

interrogatório (DORMIR..., 2009), onde ficou detido o homem que seria, futuramente, 

presidente do país, Vaclav Havel (REPÚBLICA..., 2010). 

A primeira prisão turca do Império Otomano, localizada em Istambul e 

construída no ano de 1919, atualmente faz parte da cadeia de hotéis de luxo Four 

Seasons. 

http://www.almadeviajante.com/viagens/estados-unidos/viagens-estados-unidos.php
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Em Boston, nos EUA, o Hotel Liberty, com suas charmosas celas, é uma 

prisão luxuosa para turistas (DORMIR..., 2009). Antiga Charles Street Jail, cuja 

construção foi concluída em 1851, abrigou os maiores criminosos da cidade e, em 

1973, seus prisioneiros se revoltaram devido às péssimas condições do lugar. 

Então, foi declarada inapropriada, pois violava os direitos constitucionais dos presos. 

A transformação da prisão em hotel aconteceu a partir de uma colaboração entre 

arquitetos, historiadores e outros profissionais de modo que fosse assegurada a 

preservação do local, apesar do dinâmico reuso do prédio (LIBERTY..., 2010). 

Outros exemplos de prisões que se transformaram em hotéis podem ser 

encontrados em Amsterdam, na Holanda e em Oxford, na Inglaterra (CASEY, 2007). 

No ano de 1993, outra prisão passou a ser utilizada turisticamente: a prisão 

de Sighet, na Romênia. Suas instalações, que datam de 1897, funcionaram como 

um estabelecimento prisional a partir de 1918, depois como centro de detenção de 

dissidentes comunistas; em 1977, passou a ser uma fábrica de vassouras e, 

posteriormente, um armazém de sal. No ano de 1993, a prisão foi transformada em 

museu. Suas 51 celas foram convertidas em salas de exposições e, hoje, Sighet dá 

lugar ao Memorial das Vítimas do Comunismo e da Resistência. Ao visitar o local, os 

turistas podem sentir exatamente como viviam os prisioneiros, que dormiam em 

leitos de ferro cobertos por um lençol e com uma almofada de palha. Anualmente, 

são cerca de 50 mil visitantes, sendo 15% destes estrangeiros (DOGAR; ARSENIE, 

2009). 

Próximo ao Museu de Arte da Philadelphia, encontra-se a Eastern State 

Penitentiary da Pennsylvania. Inaugurada em outubro de 1829, essa imponente 

prisão foi o lugar para onde ninguém gostaria de ir, durante cerca de um século e 

meio (CASEY, 2007). Atualmente, milhares de turistas visitam o local. A 

penintenciária passou a oferecer tours diários a partir do ano de 1994, ano em que 

recebeu mais de 10 mil visitantes. No ano seguinte, o número de visitantes 

praticamente duplicou (EASTERN..., 2010). A visita, guiada através de um 

dispositivo de áudio (os visitantes usam fones de ouvido), inclui as celas, os 

corredores, o hospital, a capela, a torre e o pátio. Os turistas conhecem ainda as 

celas do antigo corredor da morte. Estima-se que, até o ano de 2006, quase 150 mil 

turistas passaram pelos corredores escuros e empoeirados e com paredes em 
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desintegração (CASEY, 2007). No site oficial da penitenciária9, há até mesmo um 

link para um video promocional10 da temporada 2010 (EASTERN..., 2010). 

Uma prisão escocesa do século XIX, a Inveraray Jail, é hoje um museu e um 

dos principais atrativos turísticos do país. Lá os visitantes podem interagir com os 

atores, assistir a julgamentos, conversar com os prisioneiros, conhecer o sentinela e 

os artefatos da prisão, caçar fantasmas à noite e participar de investigações 

paranormais. Essa prisão, que foi fechada em 30 de agosto de 1889, foi reaberta ao 

público cem anos depois, em maio de 1989 (INVERARAY, 2010). 

Os exemplos de atrativos do turismo macabro citados acima podem ser 

classificados como dark dungeons ou calabouços macabros, pois são relacionados a 

(ex) prisões e tribunais, apresentam aos consumidores atuais os códigos de justiça 

penal, combinam educação e entretenimento, são comerciáveis, possuem infra-

estrutura turística e ocupam locais cuja finalidade original não era o turismo macabro 

(STONE, 2006). 

 

 

3.2 FORTALEZAS 

 

 

Na França, o Château de Joux, ou Castelo de Joux (também conhecido como 

Forte de Joux) é um momumento da arquitetura militar, que teve sua construção em 

madeira no século XII. Reconstruído em pedra no século XII, funcionou como prisão 

do Estado durante o Antigo Regime, a Revolução Francesa e o Império. Atualmente, 

o castelo abriga um museu de armas, expondo mais de 600 peças raras (FORT..., 

2010). 

Pode-se citar também a Ilha de Gorée, no Senegal, como atrativo do turismo 

macabro. A ilha, por sua importância cultural e histórica, foi declarada pela UNESCO 

como Patrimônio da Humanidade. 

A ilha possui a famosa “Casa dos Escravos”. Essa casa, símbolo da atividade 

negreira na região, foi construída pelos holandeses em 1776 (ILHA..., 2008). As 

                                                           
9
 http://www.easternstate.org  

10
 http://www.youtube.com/watch?v=UVG20K4R4s8  

http://www.easternstate.org/
http://www.youtube.com/watch?v=UVG20K4R4s8
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primeiras casas de escravos remontam a 1536 e foram construídas pelos 

portugueses, os primeiros europeus a chegar à ilha, em 1444. 

Em volta do pátio da “Casa dos Escravos”, encontram-se os quartos onde os 

escravos domésticos dormiam e as celas onde outros escravos ficavam presos com 

seus pescoços e braços acorrentados (UNESCO..., 2010). 

Havia celas também reservadas para crianças (que não possuiam certidões 

de nascimento e tinham suas idades determinadas pela sua dentição) e celas para 

jovens moças, que eram separadas das mulheres por serem mais caras (seu preço 

era determinado pelo estado dos seus seios e por sua virgindade). Muitas dessas 

jovens tinham relações sexuais com comerciantes de escravos, pois engravidar de 

um deles era o único meio de se conseguir a liberdade. Outras celas eram 

destinadas aos homens que estavam abaixo do peso, que eram alimentados até 

atingirem o peso mínimo de 60 kg. As condições de insalubridade às quais os 

escravos eram submetidos eram tão extremas que partiu dali a primeira epidemia de 

peste que devastou a ilha em 1779 (UNESCO..., 2010). 

Na parte traseira da casa, está o “portão da viagem sem volta” (la porte du 

voyage sans retour), de frente para o mar, onde os barcos atracavam para levar os 

escravos para a América e de onde eram atirados ao mar os corpos daqueles que 

não resistiam ao cativeiro (ILHA..., 2008). Antagonicamente, no andar superior da 

casa, é possível observar uma autêntica residência burguesa do fim do século XVIII, 

que abrigou comerciantes europeus da época (UNESCO..., 2010). 

Nos dias de hoje, a Ilha de Gorée figura como um importante atrativo no país. 

Sua relevância turística é tamanha, que, acessando o site 

http://webworld.unesco.org/goree, é possível fazer, inclusive, uma visita virtual. 

A Fortaleza São Jorge da Mina, ou Elmina, em Ghana, foi construída pelos 

portugueses em 1842 e, embora o objetivo original tenha sido a proteção do 

comércio na Costa do Ouro, depois de ser tomada pelos holandeses em 1637, se 

tornou o primeiro local de comércio de escravos pelos europeus na África sub-

saariana (FORTALEZAS..., 2010; ELMINA..., 2010; RAMERINI, 2010). 

Elmina, assim como outras fortalezas, possuía luxuosas acomodações para 

os europeus e calabouços sujos e apertados para os escravos. As celas chegavam 

a abrigar ao mesmo tempo cerca de 200 escravos, que sequer tinham espaço para 

se deitar. Surtos de malária e febre amarela eram comuns devido às condições 

sanitárias precárias (ELMINA..., 2010). 

http://webworld.unesco.org/goree
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Nessa fortaleza, como na Ilha de Gorée, havia o “portão da viagem sem 

volta”, por onde, até o século XVIII, acredita-se que, todos os anos, 

aproximadamente 30 mil escravos passaram para embarcar em navios que os 

levariam à América (ELMINA..., 2010). 

Elmina pertenceu aos holandeses até 1872, quando foi vendido aos 

britânicos. Hoje, o Castelo Elmina é preservado como monumento e museu 

nacional. Reconhecida pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade (TOURE, 

2008), a fortaleza é um atrativo bastante popular e lá são oferecidos tours históricos 

diariamente. 

Além de Elmina existem muitas outras fortalezas e castelos em Ghana. São 

cerca de 30 ao longo da costa do país, que datam do século XV e que foram 

ocupados em épocas diferentes por comerciantes europeus e aventureiros 

espanhóis, portugueses, suecos, alemãs, holandeses, britânicos e dinamarqueses. 

Pertenceram a diferentes donos por conta de tratados firmados e batalhas 

sangrentas e possuem histórias fantásticas. Alguns estão em ruínas; outros foram 

restaurados e, atualmente, têm variados usos (FORTALEZAS..., 2010). 

A maioria dessas fortalezas e castelos se encontra aberta ao público. Um 

deles é o Castelo de Cape Coast, uma imponente fortaleza erguida pelos 

holandeses sobre uma construção abandonada pelos portugueses. Assim como a 

Fortaleza de Elmina, foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 

1972 e é, hoje, uma das mais bem preservadas no país (FORTALEZAS..., 2010). 

Parte da história dos escravos é resguardada por meio dessas antigas 

contruções, que recebem principalmente turistas estrangeiros afro-americanos que 

procuram resgatar a memória afro-descendente em Ghana. Segundo Felix Nguah 

(apud TOURE, 2008), antigo responsável pela administração de Elmina, cerca de 70 

mil turistas visitam o castelo anualmente, sendo 60% ganenses. Os 40% restantes 

são compostos por estrangeiros do continente africano (como nigerianos e 

marfinenses), europeus, asiáticos e americanos (principalmente, afro-americanos). 

No Castelo de Cape Coast, uma nova inscrição foi colocada na porta que os 

escravos atravessavam para embarcar nos porões dos navios que iriam para a 

América. O governo de Ghana resolveu rebatizar essa porta como “porta de retorno” 

por causa dos milhares de turistas afro-descendentes que fazem peregrinações ao 

local para conhecer melhor sua história (TOURE, 2008). 
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Em Portugal, a Fortaleza de Peniche, que foi contruída sobre rochedos em 

frente ao mar no século XVII, é uma antiga prisão que foi utilizada historicamente de 

diversas formas de acordo com as necessidades de cada época. Até 1897, teve 

enorme importância estratégica para o país; no início do século XX, abrigou 

refugiados bôeres vindos da África do Sul; durante a I Guerra Mundial, recebeu 

prisioneiros alemães e austríacos; funcionou como prisão política entre os anos de 

1934 e 1974; e alojou temporariamente famílias portuguesas em 1974 (LOCAIS..., 

2010). Em 1984, um de seus três pavilhões foi transformado no Museu Municipal de 

Peniche (MATIAS, 2008). Existe um projeto de transformação da fortaleza em 

pousada, cujo objetivo é a preservação da memória da prisão política 

(FORTALEZA..., 2008). A fortaleza já recebe em média, todos os anos, 40 mil 

visitantes (MATIAS, 2008). 

No estado do Rio de Janeiro, mais precisamente, na cidade de Niterói, 

localiza-se a Fortaleza de Santa Cruz, que possui grande importância histórica e 

cultural. Por ser uma antiga prisão do exército, acredita-se que, assim como os 

exemplos citados neste capítulo, a Fortaleza possui potencial para desenvolver o 

turismo macabro e se tornar um atrativo desse tipo de turismo. Essa possibilidade 

será discutida mais aprofundadamente no próximo capítulo. 
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4 FORTALEZA DE SANTA CRUZ 

 

 

A Fortaleza de Santa Cruz (figura 1) se encontra localizada na cidade de 

Niterói, no Rio de Janeiro. Posicionada estrategicamente na entrada da Baía de 

Guanabara, teve papel fundamental na defesa do território brasileiro nas batalhas 

travadas contra invasores estrangeiros interessados na colonização do Novo Mundo 

(LOUREIRO et al, 2008). 

 

 

Figura 1: Entrada da Fortaleza de Santa Cruz 
Fonte: Acervo pessoal 
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4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 

Sua construção foi iniciada no século XVI, com a instalação de apenas dois 

canhões sobre um rochedo por Nicolau Durand Villegaignon, que, em 1555, 

comandou a primeira invasão francesa no Rio de Janeiro (ATRAÇÕES..., 2009). 

Em 1567, após a expulsão dos franceses pelos portugueses, o então 

governador Mem de Sá promoveu obras de melhoramento e ampliação à instalação 

militar improvisada, que passou a ser denominada Nossa Senhora da Guia 

(MARYAN, 1997 apud MAEDA, 2007). No ano de 1599, a fortificação impediu a 

invasão de navios holandeses do corsário Oliver Van Noort e, em 1612, já possuía 

20 peças de artilharia. Decorridos 20 anos, recebeu o nome de Santa Cruz da Barra 

(RIBEIRO, 2004). 

Foi a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, junto à Fortaleza de São João, que 

impediu também, em 1710, a entrada dos navios do corsário francês Jean François 

Duclerc. No entanto, na segunda tentativa francesa, em 1711, comandada por René 

Duguay Trouin, a Fortaleza não foi capaz de conter a invasão, por estar pouco 

guarnecida por ordem do então governador Castro de Morais (ATRAÇÕES..., 2009). 

Mais tarde, por conta das atividades mineiras e da necessidade de proteção 

do transporte de pedras preciosas, o Vice-Rei Antônio Álvares determinou a reforma 

e ampliação da Fortaleza, que, em 1730, contava com 135 peças de artilharia. 

Entre os anos de 1863 e 1870, a Fortaleza passou por obras de ampliação, a 

começar pela Bateria 25 de Março (data da primeira constituição do Brasil), Bateria 2 

de Dezembro (data de nascimento de Dom Pedro II) e Bateria Santa Teresa 

(homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II). 

Em dezembro de 1831, a Fortaleza abrigou alguns presos, que haviam 

tentado uma rebelião contra a Regência. No ano de 1892, ocorreu outro movimento, 

no qual o Sargento Silvino se revoltou e, com o auxílio dos presos, prendeu os 

oficiais da Fortaleza (MEMÓRIA..., 2004). Ainda no período regencial (1831-1940), a 

Fortaleza teve seu poder de fogo reduzido à metade (RIBEIRO, 2004), porém, 

posteriormente, por ordem de D. Pedro II, todas as fortificações da Baía de 

Guanabara receberam equipamentos considerados modernos na época e tiveram 

sua força bélica ampliada. 
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A Fortaleza atuou ainda na Revolta da Armada (1893) e na Revolta 

Tenentista (1922), quando disparou contra o Forte de Copacabana. Em 1955, deu 

seu último disparo, contra o Cruzador da Marinha Brasileira Almirante Tamandaré 

(NELTUR, 2009), que tentava sair da cidade do Rio de Janeiro, levando o ainda 

presidente Carlos Luz, além de civis e militares. O cruzador tentava seguir para a 

cidade de Campos, onde seria instaurado um inquérito contra o presidente eleito 

Juscelino Kubitscheck. 

Com o golpe militar de 1964, instaurou-se um governo autoritário e muitas 

instituições públicas passaram a receber e abrigar os presos, inclusive a Fortaleza 

de Santa Cruz, que se tornou, a partir de 1967, presídio do exército. Entre os 

prisioneiros da Fortaleza, estiveram Tiradentes, Frutuoso Rivera (primeiro 

presidente do Uruguai), Januano da Cunha Barbosa (fundador do Intituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro), Almirante Eduardo Wandenholk, Giuseppe Garibaldi, João 

Antônio Lavalleja, Plínio Salgado, o Brigadeiro Eduardo Gomes, Bento Gonçalves (o 

herói da Revolução Farroupilha), Pedro Ivo Veloso da Silveira, José Bonifácio de 

Andrade e Silva, André Artigas, Euclides da Cunha e o Marechal Juarez Távora, que 

conseguiu fugir da fortificação escorregando pelas muralhas até o mar, agarrado a 

uma corda de 25 metros (ATRAÇÕES..., 2009; MEMÓRIA..., 2004). Os presos 

políticos foram alojados nas “prisões do passado”, nas celas coletivas ou na casa, 

onde estiveram soldados e oficiais (MEMÓRIA..., 2004). 

Na Fortaleza, realizava-se um tipo de experimento, cujo objetivo era testar a 

resistência dos presos e classificá-los em recuperados, recuperáveis e 

irrecuperáveis. Segundo um dos presos da Fortaleza, em entrevista (MEMÓRIA..., 

2004), esse projeto consistia em “uma série de medidas e tratamentos dentro da 

fortaleza que visavam uma pressão diária, constante, psicológica e [...] até a uma 

pressão física mesmo, agressão física mesmo, no sentido de estudar a reação de 

cada preso”. O mesmo preso alegou também que os presos políticos eram 

submetidos à extrema rigidez e humilhação. 

 

 

Nós tínhamos uma janela mínima com uma grade fortíssima que, no 
entanto, existia em torno dela pelo menos numa área de um metro de 
distância dela, talvez, um pouco mais, uma faixa amarela pintada da 
qual a gente não podia ultrapassar. Essa janela tinha uma guarita que 
tinha um soldado permanentemente armado com um fuzil FAL, que a 
ele era encarregado de olhar se a gente ultrapassava essa linha; aí 
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havia uma ameaça de ele atirar no caso da gente ultrapassar essa 
linha. (MEMÓRIA, 2004, s/p.) 

 

 

Uma das medidas adotadas nesse projeto era, por exemplo, a retenção da 

comida levada pelas famílias dos presos até que estragassem e fossem comidas 

pelos ratos, quando eram, então, dadas aos presos (MEMÓRIA..., 2004). 

Também em entrevista (MEMÓRIA..., 2004), outro prisioneiro da Fortaleza 

relatou que a água era aberta entre cinco e cinco e meia da manhã e “todo mundo 

tinha que tomar banho naquela água [...] tinha que tomar banho com um litro de 

água e a gota que caía na cabeça [tinha] que passar no corpo todo e sair no pé, 

senão não [tomava] banho”. 

Os dois entrevistados referidos acima descreveram as péssimas condições de 

salubridade das celas coletivas, que eram escavadas na rocha e possuíam uma 

canaleta por onde passava a água e os ratos (MEMÓRIA..., 2004). 

Dentro da cela que ocupavam, havia um ex-militar que sofria de perturbações 

mentais, possivelmente originadas em processos de torturas. Para garantir sua 

sobreviência, o grupo de seis a oito pessoas, alojado na cela, se revezava em turnos 

para vigiar o ex-militar durante a noite. Em determinada noite, os presos decidiram 

amarrá-lo para que pudessem dormir e exigiram a sua transferência para o Hospital 

Central do Exército. Os militares ordenaram que ele fosse desamarrado e, como a 

ordem não foi cumprida, o grupo, com exceção do ex-militar, foi espancado e 

colocado dentro de uma solitária, onde foram jogadas duas ampolas de gás 

lacrimogêneo. Segundo José Roberto Rezende (apud MEMÓRIA..., 2004, s.p.): 

 

 

As ampolas batiam na grade, estouravam e, além do gás, os cacos 
de vidro caíam no chão. Alguns estavam descalços e, como se não 
bastasse o desespero causado pelo gás num ambiente minúsculo, 
não podiam nem mexer os pés, por causa dos vidros quebrados. (...) 
Ficamos [...] em meio a uma verdadeira porcaria: lágrimas e catarro 
saindo em profusão e grudando em todo mundo. Além disso, uma 
horrível sensação de fogo queimando a pele. 

 

 

No ano de 1982, o extinto presídio do exército tornou-se sede do 8º Grupo de 

Artilharia de Costa Motorizado (MAEDA, 2007). 
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4.2 PANORAMA ATUAL11 

 

 

Além de sua relevância histórica, a Fortaleza também impressiona pela 

beleza de seu complexo arquitetônico, que possuiu três épocas de arquitetura 

militar. Na primeira (século XVII), foram construídas suas primitivas muralhas, a 

câmara de torturas e a Capela de Santa Bárbara. Da época seguinte, que data do 

século XVIII, destacam-se a cisterna, as guaritas e as prisões. Já no século XIX, os 

elementos característicos são as casas e paióis, os amplos pátios, os trabalhos de 

cantaria, os canhões e as imponentes muralhas de cerca de um metro de 

espessura. 

Um relógio de sol (figura 2), construído no ano de 1920 e feito de mármore 

português, também pode ser encontrado na Fortaleza. Esse relógio funciona da 

seguinte forma: o sol se reflete na lâmina, fazendo sombra na sua base, onde há 

algarismos romanos, hoje desgastados. Quando a sombra é formada do lado 

esquerdo, significa que é manhã e quando é formada do lado direito, é tarde. O 

relógio marca a hora com precisão a cada 30 minutos. 

 

 

Figura 2: Relógio de sol 
Fonte: Acervo pessoal 

 

                                                           
11

 Informações  constantes desta seção foram obtidas pela autora em visita guiada à Fortaleza, 

realizada no dia 15 de maio de 2010. 
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Na Fortaleza, encontra-se a Capela de Santa Bárbara (figura 3), construída 

em 1612 e é uma das igrejas mais antigas do Brasil (é a segunda mais antiga da 

cidade de Niterói). No altar da capela, encontra-se uma imagem de Santa Bárbara 

de 1,73 metro de altura, feita de madeira maciça e cravejada de pedras preciosas. O 

verdadeiro destino dessa imagem, conforme se acredita, era o Forte Santa Cruz, 

mas pela semelhança entre os nomes, acabou sendo entregue na Fortaleza de 

Santa Cruz da Barra. Foram diversas as tentativas para devolver a imagem ao seu 

destino original. No entanto, conta-se que sempre que a imagem era colocada na 

embarcação, o mar se tornava revolto e impedia, assim, que ela fosse levada ao 

Forte Santa Cruz. 

 

 

Figura 3: Exterior da Capela de Santa Bárbara 
Fonte: Acervo pessoal 

 

À esquerda do altar, existe um corredor; e neste corredor, uma janela. Era de 

frente para essa janela (e de costas para o altar) que o padre celebrava as missas. 

Aquele era um ponto de observação de alvos marítimos. Quando avistava uma 

embarcação inimiga, o padre enviava um sinal aos soldados para reguarnecer os 

postos. 

No mesmo corredor (figura 4), à direita, estão emparedados quatro corpos, de 

dois homens e duas mulheres. Os dois homens foram o Major Digno e o Tenente 

Torres, assassinado e mutilado numa revolta interna, em 1905, instigada pelo Cabo 

Joca (MEMÓRIA..., 2004). As duas mulheres foram Iracema e Laís (figuras 5 e 6). 

Iracema era filha do Capitão Potyguara de Macedo e viveu um romance proibido 

com um dos soldados da Fortaleza. Como foi obrigada a se separar do soldado, 
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resolveu se jogar de uma das muralhas, o que resultou na sua morte, em 18 de 

dezembro de 1906. Laís era a melhor amiga de Iracema e morreu 18 anos depois, 

em 1924. 

 

 

Figura 4: Corredor na Capela de Santa Bárbara 
Fonte: Acervo pessoal 
 

 

Figura 5: Inscrição sobre Iracema, localizada na parede do corredor da Capela de Santa  
               Bárbara 
Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 6: Inscrição sobre Lais, localizada na parece do corredor da Capela de Santa Bárbara 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Atualmente, na Capela de Santa Bárbara (figura 7) realizam-se diversas 

cerimônias, como casamentos e batismos. 

 

 

Figura 7: Interior da Capela de Santa Bárbara 
Fonte: Acervo pessoal 

 

A Bateria de Santa Teresa (figura 8) é composta por seis canhões vindos da 

Inglaterra no século XIX. Com alcance de aproximadamente três a quatro 

quilômetros, esses canhões pesam cerca de sete toneladas e só podiam ser 

movimentados com a força de dez homens e um animal de tração (uma vaca ou um 

cavalo).  
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Figura 8: Bateria de Santa Teresa 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Próximo a essa Bateria, há dois mastros de pau-brasil (figura 9) e um farol 

(figura 10), construído em 1870, que antigamente funcionava a gás e, hoje, funciona 

com energia elétrica. 

 

 

Figura 9: Mastro de pau-brasil 
Fonte: Acervo pessoal 

 

No farol, foi criado um espaço cultural, onde estão expostos fotos e banners 

com as histórias de alguns fortes do Rio de Janeiro. Pode ser visto também o Plano 

de Defesa daquela época, com a localização dos fortes, a direção e o alcance dos 

canhões e as rotas das embarcações que traziam e levavam mercadorias e objetos 

para fora do país. O piso deste espaço cultural é de vidro para preservar o piso 

 
Figura 10: Farol 
Fonte: Acervo pessoal 
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original, localizado logo abaixo, feito de pedras portuguesas e que nunca passou por 

reformas ou alterações. 

Destruído no ano de 1874 e reconstruído no ano seguinte, o Paiol Imperial 

(figura 11) era utilizado como armazém para as munições das baterias Santa Teresa 

e 2 de Dezembro. Atualmente, são realizados lá, casamentos, batismos, exposições 

e até mesmo gravações de filmes e novelas. 

 

 

Figura 11: Paiol Imperial 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Devido ao difícil acesso à Fortaleza naquela época (não havia estrada), os 

suprimentos chegavam por meio de embarcações. Além disso, era necessário 

armazenar água. Então, o comandante decidiu pela construção de uma cisterna, que 

captava a água da chuva por canaletas (sistema pluvial) e abastecia as outras 

cisternas da fortificação. 

Do ponto extremo da Fortaleza, na Baía de Guanabara, é possível ver o Pão 

de Açúcar por um ângulo que somente quem chega ao Rio de barco ou avião pode 

ter. Avista-se também as fortificações que auxiliaram a Fortaleza de Santa Cruz na 

defesa da Baía, como o Forte do Pico, o Forte São Luiz, o Forte do Imbuí, o Forte 

São João, o Forte do Leme (ou Forte Duque de Caxias) e o antigo Forte Laje (figura 

12). Este último consistia em uma pedra oca no meio do mar, onde os portugueses 

instalaram uma bateria de canhões. No entanto, com o aumento da maré, os 

canhões foram danificados e, posteriormente, desativados. Conta-se que, após a 

desativação desta fortificação, a pedra oca passou a funcionar como prisão e, então, 
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quando a maré subia, os prisioneiros que eram colocados lá vinham a morrer 

afogados. 

 

 

Figura 12: Forte Laje 
Fonte: Acervo pessoal 

 

A Bateria 2 de Dezembro (figura 13) foi construída a partir da engenharia 

portuguesa, com blocos de pedra, cortados, numerados e unidos com óleo de 

baleia, calcário e marisco moído. Vale lembrar que esses blocos foram trazidos de 

Portugal (daí a importância da numeração).  

 

 

Figura 13: Canhão da Bateria 2 de Dezembro 
Fonte: Acervo pessoal 
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A Bateria possui 21 casamatas, que são semicírculos em volta de cada 

canhão (figura 14). Nela, o oficial de tiro se posicionava de modo a visualizar todos 

os canhões à sua direita e, parcialmente, os canhões à sua esquerda. Ao dar alguns 

passos à frente, em direção a uma seta no chão, o oficial de tiro conseguia ver o 

Forte do Pico (outro ponto de observação de alvos marítimos), onde sentinelas 

enviavam sinais pré-determinados, como hasteamento de bandeira ou sinal de 

fumaça, para informar à Bateria que havia embarcações inimigas na Baía. Para abrir 

fogo contra a embarcação, porém, era necessária a permissão do oficial de tiro, 

pois, caso efetuassem mais de um tiro por vez, poderiam vir a ficar surdos. 

 

 

Figura 14: Casamatas da Bateria 2 de Dezembro 
Fonte: Acervo pessoal 
 

O Marechal Juarez Távora, acompanhado por seus companheiros de prisão 

Tenente Alcides Teixeira e Estilac Leal, fugiu da Fortaleza de Santa Cruz da Barra, 

em 28 de fevereiro de 1930. O marechal havia sido preso após se juntar ao 

movimento tenentista paulista contra o presidente Arthur Bernardes. Por ser um 

oficial do exército, Juarez tinha permissão para pescar de uma das canhoneiras 

(figura 15). Foi por esta mesma canhoneira que fugiu, utilizando uma corda de 

aproximadamente 25 metros de comprimento. Em um barco de motor de popa, Ary 

Parreiras aguardava os fujões para levá-los até a Praia de Icaraí, de onde seguiriam 

para Campos. Ao chegar à cidade de Campos, Juarez Távora escreveu e enviou 

uma carta para a Fortaleza, explicando como havia escapado para que nenhum 

outro prisioneiro conseguisse fugir da mesma forma. 
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Figura 15: Canhoneira por onde fugiu Juarez Távora 
Fonte: Acervo pessoal 
 

Nem todos os presos, no entanto, tiveram a mesma sorte. Muitos ficaram nas 

chamadas “prisões do passado”, localizadas em frente à cisterna (figura 16), ou nas 

masmorras.  

 

 

Figura 16: Cisterna 

Fonte: Acervo pessoal 
 

As “prisões do passado” encontram-se no nível mais baixo da Fortaleza e, 

diante delas, os locais de fuzilamento e forca. Foram utilizadas, no século XVII, para 

aprisionar os soldados da Fortaleza que cometiam delitos. As “prisões do passado” 

são cinco celas de diferentes tamanhos, de onde os presos assistiam aos 

enforcamentos e aguardavam os seus próprios (REZENDE, 2000 apud MAEDA, 
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2007). As duas celas menores (solitárias) comportavam somente um homem deitado 

ou sentado, que permanecia lá por, no máximo, 15 dias (figura 17). 

 

 

Figura 17: Prisões do passado 
Fonte: Acervo pessoal 
 

Dependendo da gravidade do delito, o preso poderia ser condenado à morte. 

Então, em frente às “prisões do passado”, havia uma forca, na qual os presos eram 

executados. Em seguida, os corpos eram jogados em um bueiro e, quando a maré 

enchia, eram despejados no mar. 

Nas masmorras (figura 18), eram mantidos piratas e corsários que tentavam 

saquear a costa brasileira.  

 

 

Figura 18: Interior da masmorra 
Fonte: Acervo pessoal 
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Nessas masmorras, tais prisioneiros permaneciam por dois a três meses em 

total escuridão (a única abertura existente para ventilação foi feita em forma de 

curva para que não entrasse luz solar – figura 19).  

 

 

Figura 19: Única abertura existente na masmorra, feita em forma de curva para evitar a  
                  entrada de luz solar 
Fonte: Acervo pessoal 
 

Passado esse tempo, eles eram vendados e levados até o Mirante de Niterói, 

também na Fortaleza (figura 20). Ao sol de meio-dia, as vendas eram retiradas e os 

prisioneiros obrigados a olhar diretamente para o sol. Com isso, ficavam cegos e 

eram, então, deportados para seus países de origem para mostrar que não era fácil 

invadir a costa do Brasil. 

 

 

Figura 20: Mirante de Niterói 
Fonte: Acervo pessoal 
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Por outro lado, a “cova-da-onça” era o local destinado à tortura dos presos, 

que eram induzidos à confessar. Lá, os corpos eram triturados por lâminas afiadas 

e, posteriormente, jogados ao mar por um poço. O nome “cova-da-onça” era uma 

gíria comum no início do século XX e queria dizer “valhacouto de malfeitores” 

(MEMÓRIA..., 2004). 

Atualmente, no entanto, a Fortaleza não está mais em operação como prisão. 

Então, para atender à necessidade da conversão dos fortes a novos usos, o Exército 

determinou a abertura à visitação dos mesmos, inclusive da Fortaleza de Santa Cruz 

(ALMEIDA, 2006), que, foi registrada, em 1939, pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio histórico (RIBEIRO, 2004). A Fortaleza 

apresenta um potencial interpretativo excepcional (ALMEIDA, 2006) e, por fatores 

históricos, culturais, arquitetônicos e geográficos, figura como um dos principais 

atrativos turísticos da cidade de Niterói. 

 

 

4.3 A FORTALEZA COMO POSSÍVEL ATRATIVO DO TURISMO MACABRO 

 

 

Esta seção examina a Fortaleza de Santa Cruz à luz dos conceitos e 

características do turismo macabro a fim de avaliar se a mesma possui potencial 

para desenvolver esse tipo de turismo. Deve-se ressaltar que a Fortaleza, para ser 

inserida nesse segmento, não precisa reunir todas as nuances existentes para 

categorizar o turismo macabro, uma vez que mesmo entre os teóricos do assunto há 

pontos de vista distintos, bem como são apontadas sub-categorias dentro desse 

segmento. 

Para Lennon e Foley (2000), o turismo macabro é um fenômeno da pós-

modernidade, caracterizado pela tecnologia de comunicação global e pelo aumento 

do interesse em visitas excêntricas a locais desconhecidos ou associados à morte, 

que configura a nova tendência da indústria. Esses autores defendem a idéia de que 

esse tipo de turismo é, principalmente, um fenômeno ocidental baseado em visitas 

não propositais e que acontecem por mera curiosidade dos visitantes que se 

encontram nas proximidades do local. 

A Fortaleza, acredita-se, poderia ser explorada como um atrativo de turismo 

macabro, uma vez que pode se encaixar no contexto da pós-modernidade, é um 
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local associado à morte por ter funcionado como prisão no passado, localiza-se em 

uma região onde já existe uma demanda turística e, possivelmente, seria visitada 

por pessoas que se encontram próximas ao local. 

Segundo Seaton (1996), esse tipo de turismo, ao qual dá o nome de 

tanaturismo, consiste na viagem a um local motivado, parcial ou totalmente, pelo 

desejo de encontro real ou simbólico com a morte. 

Pode-se dizer que na Fortaleza seria possível promover o encontro simbólico 

dos visitantes com a morte, pois lá ocorreram as mortes de presos e de oficiais 

devido tanto às condições insalubres quanto a enforcamentos ou até mesmo 

revoltas internas. 

Dentre as cinco categorias propostas por Seaton (2006), poder-se-ia também 

classificar a visita à Fortaleza como uma viagem a locais onde houve mortes 

individuais ou em massa, após o ocorrido. 

Quanto às categorias sugeridas por Kendle (2008), a Fortaleza se 

enquadraria na denominada turismo de tristeza ou grief tourism, que consiste na 

visita a locais que foram palcos de alguma tragédia e que, muitas vezes, são 

relacionados às guerras. No caso específico da Fortaleza, ela não só participou de 

batalhas historicamente importantes para o Rio de Janeiro como também foi prisão 

do exército durante muitos anos. 

Stone (2006) argumenta que os atrativos macabros podem ser classificados 

como mais ou menos dark, ao longo de um espectro de intensidade: o espectro do 

turismo macabro. Ele sugere a categorização dos atrativos em sete tipos: campos de 

genocídio, áreas de conflito, calabouços macabros, exibições macabras, fábricas de 

diversão macabra, cemitérios e santuários macabros. 

A categoria que melhor define a Fortaleza seria a dos calabouços macabros, 

que são locais onde aconteceram fatos históricos e que são representativos de uma 

determinada época. É inquestionável a relevância da Fortaleza na história do país 

desde as tentativas de invasões estrangeiras até, mais recentemente, o período da 

Ditadura Militar. 

De acordo com os estudos realizados pela University of Central Lancashire, 

turismo macabro é “o ato de viajar e visitar lugares, atrações e exibições que 

possuem morte real ou recriada, sofrimento ou o aparentemente macabro como 

tema principal”. 
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Pode-se afirmar que a Fortaleza se enquadra parcialmente nesta definição, 

visto que, apesar de ser um local onde houve mortes e sofrimento, o macabro não é 

o tema principal abordado nas visitações. 

Segundo Miles, que defende a idéia de que há locais associados à morte e 

sofrimento e locais de morte e sofrimento, é possível caracterizar a Fortaleza de 

Santa Cruz como um local de morte e sofrimento, pelas diversas razões já citadas 

no decorrer deste estudo. 

 

 

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO MACABRO NA FORTALEZA 

 

 

A abertura das fortificações à visitação pública é regulada pela Portaria nº 615 

de 13 de novembro de 2000 (Anexo A). De acordo com esta Portaria, os objetivos 

gerais são a divulgação da imagem do exército e sua preocupação com a 

preservação de seu patrimônio histórico e a divulgação da história militar brasileira. 

Neste documento, há um item em que são estabalecidos os assuntos a serem 

tratados. São eles: 

 
 

1) Assuntos a serem tratados: 
a) histórico da fortificação; 
b) armamento; 
c) principais passagens históricas; 
d) situação atual da organização militar ali sediada, abertura ou não 
da fortificação ao público e, em caso positivo, os dias e horários de 
visitação. 
2) Assuntos a serem evitados: 
a) utilização, em qualquer época, das instalações da fortificação como 
presídio; 
b) qualquer acontecimento ali ocorrido e cuja divulgação não seja 
positiva para a imagem do Exército, desde que não seja um fato 
histórico marcante”. 
3) Assuntos a serem destacados: 
a) A preocupação do Exército com a preservação do patrimônio 

histórico [...] 

 
 
Como se pode observar, a Portaria procura destacar os aspectos históricos e 

recomenda evitar a abordagem de questões relacionadas à utilização das 

fortificações como presídios. No entanto, é fundamental considerar o passado como 

sendo constituído de tempos distintos. Para Meneses (2004): 
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Há tempos distintos a configurarem o mesmo objeto de interpretação 
histórica, e esses tempos estão presentes na dinamicidade da 
construção passada e do devir das comunidades que têm esse 
passado como parte de sua identidade. 

 
 
O funcionamento das fortificações como prisões é um aspecto importante a 

ser ressaltado, visto que faz parte de suas histórias. No caso específico da Fortaleza 

de Santa Cruz, a sua interpretação histórica deveria englobar todos os “tempos”, 

inclusive, o período em que funcionou como prisão do exército e prisão política. 

O mesmo item da Portaria enfatiza também que “a preocupação do Exército 

com a preservação do patrimônio histórico” deve ser destacada. Faz-se necessário 

lembrar que por patrimônio entende-se não apenas os bens materiais, mas também 

os bens imateriais. 

Segundo Meneses (2004, p. 24), patrimônio material “seria um conjunto de 

construções físicas do homem na sua relação com o meio ambiente para o 

atendimento de suas necessidades práticas”. O patrimônio imaterial, por sua vez, 

“agruparia as construções mentais e valores culturais configurados em signos e 

significados diversos”. 

É importante ressaltar que os bens intangíveis (imateriais) só têm sentido 

quando interpretados junto com os bens materiais, portanto, é essencial que os dois 

tipos de patrimônio sejam percebidos em conjunto. 

Na Fortaleza de Santa Cruz poder-se-ia desenvolver um roteiro diferenciado 

de turismo macabro que incluísse os aspectos históricos “macabros” da fortificação, 

que seriam respaldados pelas prisões do passado, pelas celas e masmorras, pela 

cova-da-onça, pelo corredor da Capela de Santa Bárbara e outros locais que, 

porventura, não fazem parte do roteiro atual, mas que seriam interessantes, caso 

fosse implementado um roteiro desse tipo. Desse modo, seria possível a 

interpretação dos bens materiais e imateriais de forma conjunta e, também, a 

sustentabilidade do atrativo, que é dada “pela possibilidade de nele se incorporar 

amplos significados” (MENESES, 2004). 

O turismo macabro se apresenta como um tipo de turismo histórico e a 

implementação de um roteiro desse tipo na Fortaleza tornaria possível o resgate de 

fatos que refletem a realidade de uma determinada época e de ações condizentes 
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com o tempo que se vivia. Essa seria, então, uma forma de fortalecimento da 

identidade e de preservação da história, da cultura e da memória do local. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O turismo macabro é um fenômeno contemporâneo caracterizado pela 

visitação, proposital ou como parte de um itinerário, a locais e/ou atrações que 

apresentam a morte ou o sofrimento, reais ou recriados. 

No ano 2000, esse tipo de turismo foi apelidado por dois pesquisadores 

escoceses, John Lennon e Malcolm Foley, de dark tourism. No entanto, esse 

fenômeno turístico ainda não possui terminologia e conceituação bem definidas, 

visto que essa é uma área de interesse do turismo relativamente nova e que carece 

de literatura e estudos aprofundados. A esse tipo de turismo têm sido atribuídas 

também outras designações como: turismo sinistro, turismo mórbido, turismo 

sombrio, turismo trágico, turismo de memória, tanaturismo e turismo das trevas. 

O crescimento do turismo macabro é um fenômeno da sociedade ocidental 

contemporânea causado pelo fascínio com a morte, seja ela real ou fictícia. Mesmo 

que, muitas vezes, não seja declarado, é natural ao ser humano ter interesse pela 

morte, resultado de uma combinação de reverência e respeito ou curiosidade 

mórbida e superstição. 

É no contexto pós-moderno, no qual visitas excêntricas a locais 

desconhecidos configuram a nova tendência da indústria, que surge o chamado 

turismo macabro. 

A cada ano, novos destinos e/ou atrações representativos desse tipo de 

turismo vêm surgindo. Dentre eles, encontram-se as prisões e fortalezas. 

Em todo o mundo, diversos locais que funcionaram como prisões e/ou 

fortalezas agora são explorados turisticamente devido a sua relevância histórica, 

cultural e arquitetônica. Por figurarem como locais de sofrimento e morte, onde 

pessoas foram submetidas a crueldades e torturas, são considerados atrativos do 

turismo macabro. Como exemplos, podem-se citar: 
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 a ilha de Alcatraz, localizada na Baía de São Francisco, na Califórnia, 

EUA; 

 Robben Island, uma ilha na África do Sul, que funcionou como prisão 

por muitos anos e, principalmente, como complexo de segurança 

máxima durante o Apartheid; 

 a Old Merlbourne Gaol, na Austrália, construída em meados dos anos 

1800; 

 o Château de Joux, ou Castelo de Joux, um momumento da arquitetura 

militar da França, que data do século XII e funcionou como prisão do 

Estado durante o Antigo Regime, a Revolução Francesa e o Império; 

 a Ilha de Gorée, no Senegal, símbolo da atividade negreira na região; 

 a Fortaleza São Jorge da Mina, ou Elmina, em Ghana, construída pelos 

portugueses em 1842 e, cujo objetivo original era a proteção do 

comércio na Costa do Ouro; e 

 a Fortaleza de Peniche, em Portugal, contruída sobre rochedos no 

século XVII e que recebe, anualmente, cerca de 40 mil visitantes. 

Localizada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e posicionada 

estrategicamente na entrada da Baía de Guanabara, a Fortaleza de Santa Cruz da 

Barra teve papel fundamental na defesa do território brasileiro nas batalhas travadas 

contra invasores estrangeiros interessados na colonização do Novo Mundo. 

Sua construção foi iniciada no século XVI e, com o golpe militar de 1964, a 

Fortaleza de Santa Cruz passou a receber e abrigar presos e se tornou, a partir de 

1967, presídio do exército. Entre os prisioneiros da Fortaleza, estiveram Bento 

Gonçalves, o herói da Revolução Praieira de Pernambuco, Pedro Ivo Veloso da 

Silveira, José Bonifácio de Andrade e Silva, André Artigas, Euclides da Cunha e o 

Marechal Juarez Távora, que conseguiu fugir da fortificação escorregando pelas 

muralhas até o mar, agarrado a uma corda de 25 metros. 

Por ter participado de várias batalhas em defesa do território brasileiro e 

também por ter funcionado como prisão do exército a partir do ano de 1967, a 

Fortaleza de Santa Cruz acabou por ter diversos episódios trágicos adicionados à 

sua história. 

De acordo com a Portaria nº 615 de 13 de novembro de 2000, o 

funcionamento das fortificações como presídios não deve ser um aspecto a ser 
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destacado. No entanto, a Fortaleza de Santa Cruz funcionou como prisão do 

exército e prisão política e, por ser parte de sua história, seria de fundamental 

importância que esse assunto fosse mencionado. 

A partir da observação de diversos elementos da Fortaleza e da análise de 

algumas definições de turismo macabro, foi possível verificar que a fortificação 

possui potencial para se tornar um atrativo desse segmento. 

Um roteiro de turismo macabro para a Fortaleza poderia englobar os aspectos 

históricos “macabros” (intangíveis), cuja interpretação seria respaldada pelos bens 

materiais existentes lá (as prisões do passado, as celas e masmorras, a cova-da-

onça, o corredor da Capela de Santa Bárbara e outros). 

É importante destacar que esse projeto deve ser desenvolvido em conjunto 

com o Exército, respeitando-se as recomendações da Portaria, mas ao mesmo 

tempo, desenvolvendo um trabalho de esclarecimento em que se possa perceber 

que a implementação de um roteiro de turismo macabro não denigre a imagem do 

Exército. Pelo contrário, demonstra a maturidade dos que estão no comando e 

revela a compreensão que possuem sobre os fatos históricos ocorridos na Fortaleza, 

que embora nem sempre tenham sido agradáveis, fazem parte do nosso passado 

como nação. 

Apesar de causar certo desconforto, talvez até pelo nome que o designa, o 

turismo macabro é um segmento em ascensão no turismo, que vem se 

desenvolvendo em todo o mundo, inclusive, com sucesso, em prisões e fortalezas. A 

Fortaleza de Santa Cruz poderia tirar proveito dessa nova tendência e se apresentar 

como um atrativo a possibilitar a inclusão da cidade de Niterói no roteiro desse tipo 

de turismo. 

Vale destacar, ainda, o item 5a da Portaria nº 615 (2000): 

 
 

As [Organizações Militares] que não tiverem condições de preparar 
militares para atuar como guias poderão, quando o ingresso for pago, 
se valer dos serviços de empresas especializadas, de profissionais 
autônomos ou de escolas especializadas, de acordo com as normas 
administrativas existentes. 

 
 
Sugere-se, portanto, que seja considerada a possibilidade de aproveitar os 

estudantes do Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense a fim de que 

os mesmos possam contribuir para o desenvolvimento do turismo no local, seja na 
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capacitação de guias para esse tipo de turismo, na orientação qualificada aos 

visitantes ou mesmo na organização de roteiros. 

Por fim, espera-se que o presente trabalho incentive, de alguma forma, a 

realização de novos estudos, tanto sobre o fenômeno do turismo macabro no Brasil 

como sobre a Fortaleza de Santa Cruz. 
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ANEXO A 
 
 
Port Nº 615, De 13 NOV 2000 
NORMAS PARA A ABERTURA DAS FORTIFICAÇÕES À VISITAÇÃO PÚBLICA 
 
1. FINALIDADE 
Regular a abertura das fortificações militares do Exército à visitação pública. 
 
2. OBJETIVOS 
a. Gerais 
1) Divulgar junto à população brasileira a imagem de um Exército que se preocupa 
com a preservação de seu patrimônio histórico; e 
2) Possibilitar a divulgação da história militar brasileira. 
 
b. Específicos 
1) Captar recursos para a manutenção dos fortes e fortalezas; 
2) Estabelecer normas em relação aos horários e formas de visitação pública das 
fortificações militares, bem como definir as condições de acesso a esses locais, as 
informações a serem prestadas e o tratamento a ser dispensado aos visitantes; e 
3) Estabelecer regras para a realização, pela mídia, de reportagens sobre os fortes e 
fortalezas sob a jurisdição do Exército. 
 
3. VISITAÇÃO PÚBLICA 
a. Condicionantes Básicas 
1) As organizações militares instaladas em fortes e fortalezas ou que tenham, sob 
sua responsabilidade patrimonial, fortificações militares devem ser estimuladas, 
conforme as peculiaridades de cada uma, a abrir suas instalações à visitação 
pública, observadas as prescrições destas Normas; 
2) As condições dessa visitação deverão ser estabelecidas de forma a propiciar ao 
público a oportunidade de conhecer esses locais e um pouco da história militar 
brasileira, sem prejuízo das atividades internas da OM. 
 
b. Aspectos a serem observados 
1) Dias e horários de visitação 
Os dias e horários de visitação serão fixados pela OM de acordo com as suas 
conveniências e deverão ser rigorosamente respeitados. Quando for essencial fazer 
modificações, estas deverão ter ampla divulgação, de forma a evitar-se frustração 
aos visitantes. 
 
2) Formas de visitação. 
a) As visitas poderão ser individuais ou em grupo, em horário livre ou com hora 
marcada; 
b) A forma de visitação dependerá da situação particular de cada fortificação e dos 
recursos humanos disponíveis. Em princípio, as visitas de grupos deverão ser 
acompanhadas por guias treinados, particularmente quando se tratar de estudantes, 
 
3) Ingresso dos visitantes 
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a) O acesso às fortificações militares, por parte de visitantes, poderá ser gratuito ou 
não; isto dependerá da proposta do Comandante da OM e do parecer do escalão 
imediatamente superior. 
b) A proposta anteriormente mencionada deverá levar em consideração os serviços 
e as facilidades oferecidas aos visitantes pela OM, bem corno deve avaliar a 
propriedade de se realizar a cobrança do ingresso, 
 
4) Informações ao visitante 
a) O circuito de visitação deve estar perfeitamente sinalizado e os locais e as 
instalações corretamente identificados, por meio de painéis e etiquetas, contendo 
informações para o visitante; 
b) O armamento deve igualmente estar identificado e com informações sobre as 
suas características técnicas, escritas em linguagem acessível, devendo ser 
evitadas abreviaturas militares; 
c) Sempre que possível, particularmente quando o ingresso for pago, deve-se 
fornecer ao visitante informações escritas sobre a fortificação e os principais fatos 
históricos ali ocorridos, por meio de folhetos; 
d) Os guias devem ser treinados de forma a estar em condições de fornecer 
informações sobre a fortificação e responder a todas as perguntas formuladas, 
 
5) Estado das instalações e do armamento 
a) Todas as instalações a serem visitadas devem estar perfeitamente limpas; 
b) O armamento deve estar bem conservado, devendo ser removido todo aquele 
que não se apresentar em perfeitas condições. 
 
6) Segurança 
a) Deve-se ter particular atenção com a segurança dos visitantes, das instalações e 
do acervo existente; 
b) Os locais e o armamento que oferecem perigo devem estar cercados e com 
placas de advertência sobre os riscos; 
c) Devem ser adotadas medidas especiais de segurança por ocasião da visita de 
jovens e crianças. 
 
7) Facilidades para os visitantes 
Para atender às necessidades dos visitantes, as fortificações deverão dispor, 
sempre que possível, das seguintes instalações, particularmente quando o ingresso 
for pago: 
- sanitários; 
- lanchonete; 
- bebedouro; e 
- áreas para descanso. 
 
8) Seguro 
Quando o ingresso for pago, é recomendável que no seu valor esteja previsto um 
seguro para o visitante. Esse seguro deverá ser contratado observando-se as 
normas administrativas existentes. 
 
4. CONTATOS COM A IMPRENSA 
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a. Para a realização de reportagens "in loco" sobre a fortificação, a OM deverá ligar-
se com a 5ª Seção do Comando Militar de Arca, a fim de obter a necessária 
autorização. 
b. No contato com a mídia, deverá ser observado o seguinte: 
 
1) Assuntos a serem tratados: 
a) histórico da fortificação (quando teve início a construção e por quem, as 
sucessivas modificações e ampliações, e a época da atual configuração); 
b) armamento (evolução do armamento de que foi dotada e origem, calibre e época 
de fabricação do atualmente exposto); 
c) principais passagens históricas ali ocorridas, 
d) situação atual OM que está ali sediada, abertura ou não das instalações ao 
público e, caso positivo, os dias e horários de visitação. 
 
2) Assuntos a serem evitados: 
a) utilização, em qualquer época, das instalações da fortificação como presídio; 
b) qualquer acontecimento ali ocorrido e cuja divulgação não seja positiva para a 
imagem do Exército, desde que não seja um fato histórico marcante. 
 
3) Assuntos a serem destacados: 
a) a preocupação do Exército com a preservação do patrimônio histórico; 
b) o interesse do Exército na abertura da fortificação à visitação pública; 
c) a integração com as autoridades estaduais e municipais e com o empresariado, 
visando a dotar a fortificação de infra-estrutura adequada ao fluxo esperado de 
visitantes. 
 
5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
a. As OM que não tiverem condições de preparar militares para atuar como guias 
poderão, quando o ingresso for pago, se valer dos serviços de empresas 
especializadas, de profissionais autônomos ou de escolas especializadas, de acordo 
com as normas administrativas existentes, 
b. As OM deverão ter especial atenção com a preservação das fortificações no seu 
estado original, evitando-se qualquer tipo de obra que venha a desfigurá-las. No 
caso de imóveis tombados, é importante que sejam estabelecidas ligações com a 
delegacia do IPHAN para contar com a ajuda dessa instituição; 
c. As OM que abrirem as suas fortificações à visitação pública deverão informar à 
DAC, pelo canal de comando, o seguinte., 
1) dias e horários de visitação; 
2) as condições de ingresso (gratuito ou pago e, neste caso, o valor cobrado); 
3) a existência de guias treinados para acompanhar os visitantes; e 
4) a existência de material de divulgação fornecido ao visitante, remetendo um 

exemplar. 


