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RESUMO 

 

  

 O presente trabalho pretende discutir o papel do turismo como indutor da 

construção da favela como um atrativo turístico, analisando seus impactos e 

controvérsias. Para isto, o Complexo do Alemão, localizado na zona norte da cidade 

do Rio de Janeiro, foi escolhido como objeto de pesquisa por ainda ser uma 

novidade para turistas e visitantes e promotores da atividade turística. No primeiro 

capítulo, será feito um pequeno marco teórico sobre o turismo em favelas 

abrangendo os “reality tours” e sua relação entre o exótico e autêntico, entre viver o 

“outro” e entre tour de experiência. No segundo capítulo, serão apresentadas 

informações sobre o turismo em favelas, especificamente o realizado no Complexo 

do Alemão, a partir da instalação do Teleférico e os elementos que o fizeram ser 

conhecido como um ponto turístico do Rio de Janeiro. Serão realizadas também 

uma análise e discussão desses elementos, além de serem apresentados dados de 

pesquisa realizada sobre a percepção dos moradores e visitantes em relação ao 

Teleférico do Alemão. No terceiro capítulo, serão apresentadas as controvérsias do 

turismo no Complexo do Alemão, analisando sua influência tanto positiva como 

negativa no cotidiano da comunidade. Pretende-se analisar o discurso dos atores 

sociais diretamente ligados ao turismo no local (ong’s e empresas que promovem 

passeios, moradores influentes e engajados com as questões da comunidade e 

alguns moradores) realizando entrevistas com tais atores sociais.  O trabalho será 

finalizado sendo apresentadas as conclusões inerentes às discussões e análises 

sobre o turismo no Complexo do Alemão. 

 

 

 

Palavras-chaves: Turismo em favelas, Teleférico do Alemão 
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ABSTRACT 

 

 

 

This paper discusses the role of tourism as an inducer of the construction of 

the slum as a tourist attraction, analyzing their impacts and controversies. For this, 

the Complexo do Alemão, located in the north of the city of Rio de Janeiro was 

chosen as the research object to still be a novelty for tourists and visitors and 

promoters of tourism. The first chapter will be a small theoretical framework on 

tourism in slums encompassing the “reality tours " and its relationship between the 

exotic and authentic, living among the "other" and between tour experience. In the 

second chapter, will be presented information on tourism in slums, specifically 

performed in the Complexo do Alemão, from the cable car installation and the 

elements that made it be known as a tourist attraction in Rio de Janeiro. After that, 

will also be conducted an analysis and discussion of these elements, in addition to 

presenting data survey on the perception of residents and visitors in relation to the 

Alemão cable car. In the third chapter, the controversies of tourism in the Complexo 

do Alemão will be presented, analyzing both its positive and negative influence on 

the daily life of the community. It is intended to analyze the discourse of social actors 

directly linked to local tourism (NGO's and companies that offer tours, influential 

residents and engaged with issues of community and some residents) conducting 

interviews with such social actors. The work will be finished presenting the 

conclusions inherent in discussions and analysis on tourism in Complexo do Alemão. 

 

 

 

Keywords: Slums tourism, Alemão cable car 
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INTRODUÇÃO 

 

 Tema bastante polêmico sobre o turismo é a visitação turística de favelas do 

Rio de Janeiro, especialmente as da zona sul da cidade e, mais recentemente, 

algumas do subúrbio como o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. Essa 

curiosidade estrangeira sobre as favelas cariocas foi despertada a partir da ECO 

921, princípio da turistificação de favelas cariocas, e também devido a filmes como 

Cidade de Deus que retrata o cotidiano de uma favela carioca, localizada na zona 

oeste da cidade, ressaltando a ilegalidade, a violência e a pobreza do lugar.  

Após a exibição desse filme (bem como de outros), tanto nacional como 

internacionalmente, começou a haver um movimento de visitação – especialmente 

por turistas estrangeiros – a esses pontos da cidade, até então ignorados pela 

população e pelo governo local. 

A favela tornou-se uma grande novidade para os estrangeiros que não conhecem 

essa realidade em seus países de origem, não só pela configuração socioespacial, 

mas também pela violência e o sentimento de estar em perigo em um lugar de 

ilegalidades como o tráfico de drogas e de armas, falta de fiscalização 

governamental, entre outros. 

Dentro dessa perspectiva da descoberta, muitos turistas foram subindo os morros 

cariocas, inclusive alguns o adotaram como local de moradia e trabalho. Todos 

sabem que a pobreza e a miséria existem, mas não é só disso que é composta a 

favela.  

Não só os turistas foram levados aos morros, mas essas visitas levaram o governo 

local a reconhecer a favela como um lugar turístico, principalmente após a visita de 

Michael Jackson ao morro Santa Marta, em Botafogo (zona sul da cidade), para 

gravar cenas do clip da música “They don’t care about us” que critica as 

desigualdades sociais existentes no mundo. 

Atualmente, muitas ações governamentais e políticas têm sido aplicadas nas favelas 

como a pacificação e a implantação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP’s) e o 

                                                           
1
 Conferência das Nações Unidas realizada no Brasil no ano de 1992 com o objetivo de discutir e criar políticas 

para práticas de sustentabilidade ambiental. 
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Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que promove melhorias de 

infraestrutura básica nas favelas. Com isso, houve um aumento do fluxo de visitação 

e também novas favelas, até então fora do circuito de visitação, vêm sendo visitadas 

pelos turistas. Como exemplo, podemos citar o conjunto de favelas que formam o 

Complexo do Alemão, no subúrbio do Rio de Janeiro. 

Dentro deste contexto de visitação às favelas cariocas, o turismo assume um papel 

fundamental no que tange à promoção e divulgação da favela como um lugar 

turístico, trazendo benefícios à comunidade, mas em contrapartida trazendo também 

sérios malefícios sociais, étnicos, econômicos, entre outros. 

O presente trabalho pretende discutir o papel do turismo como fomentador das 

favelas do Complexo do Alemão como um atrativo turístico, analisando seus 

impactos e contradições, especialmente após a pacificação de algumas favelas 

cariocas.  O Complexo do Alemão, no subúrbio do Rio de Janeiro, foi utilizado como 

local de pesquisa por ser ainda uma novidade para os turistas e promotores da 

atividade turística.  

Esta pesquisa também é um desdobramento do projeto de extensão “Interpretação 

patrimonial para o desenvolvimento da atividade turística no Santuário da Penha, no 

Rio de Janeiro”2, vinculado ao curso de Bacharelado em Turismo da UFF, através do 

T-cult Grupo de Pesquisa Turismo e Cultura, certificado no Diretório de Grupos do 

CNPq. O projeto tinha por objetivo desenvolver o turismo no Santuário da Penha 

(RJ), a fim de se difundir sua história, seu desenvolvimento e importância 

sociocultural para a localidade e adjacências, bem como sua relevância no cenário 

histórico e turístico da cidade do Rio de Janeiro por meio de uma Oficina de 

Capacitação para o Turismo com a implementação de visitas mediadas por membros 

da comunidade local e do entorno – majoritariamente formado por favelas do 

complexo da Penha – que destaque o Santuário e o recoloque no cenário de 

atrativos culturais da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Para a fundamentação teórica deste trabalho foram utilizados artigos e textos sobre 

turismo em favelas cariocas produzidos por Bianca Freire-Medeiros, adaptando-os 

                                                           
2
 O projeto foi coordenado pela Professora Karla Godoy, orientadora desta monografia, no qual atuei como 

aluna extensionista. 
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para a realidade do turismo no Complexo do Alemão. Destaca-se também os autores 

Rodrigo Grünewald que fala sobre a vivência do Outro; Luiz Trigo que trata das 

viagens como experiências; e Yolanda Silva que trata dos impactos do turismo para 

as comunidades receptoras. Utilizou-se também informações sobre o Complexo do 

Alemão retiradas de sites da internet, principalmente no tocante a pesquisa sobre as 

intervenções estatais a ações das UPP’s (Unidades de Polícia Pacificadora). 

“Cabe ressaltar também as disciplinas obrigatórias e optativas que colaboraram 

diretamente para o suporte teórico deste trabalho, sendo elas: “Comportamento do 

Consumidor em Turismo”, “Turismo, cultura e consumo”, Turismo e Patrimônio 

Cultural”, “Antropologia aplicada ao Turismo” e “Gestão de Destinos Turísticos I e II”.  

 

A metodologia desta pesquisa está pautada em uma abordagem qualitativa e 

exploratória dividida em duas etapas. Na primeira etapa foi feito um levantamento 

bibliográfico para a análise do tema e fundamentação teórica. Na segunda, foram 

realizadas a aplicação de formulários a turistas e visitantes e a coleta de 

informações provindas de entrevistas com promotores do turismo no local.  

 

No primeiro capítulo, foi feito um pequeno marco teórico sobre o turismo em favelas 

e os “reality tours” e sua relação entre o exótico e autêntico, entre viver o “outro” e 

entre tour de experiência.  

 

No segundo capítulo, foram apresentadas informações sobre o turismo realizado no 

Complexo do Alemão, a partir da instalação do Teleférico e os elementos que o 

fizeram ser conhecido como um ponto turístico do Rio de Janeiro. Serão realizadas 

também uma análise e discussão desses elementos, além de serem apresentados 

dados de pesquisa de percepção dos moradores e visitantes em relação ao 

Teleférico do Alemão. 

No terceiro capítulo, foram apresentadas algumas contradições do turismo no 

Complexo do Alemão, analisando sua influência tanto positiva como negativa no 

cotidiano da comunidade. Pretende-se analisar o discurso dos atores sociais 

diretamente ligados ao turismo no local (ong’s e empresas que promovem passeios, 

moradores influentes e engajados com as questões da comunidade e alguns 

moradores) realizando entrevistas com tais atores sociais. 
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 O trabalho foi finalizado apresentando as conclusões inerentes às discussões 

e análises sobre o turismo no Complexo do Alemão. 
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1 OS REALITY TOURS E O TURISMO EM FAVELAS CARIOCAS 

  

 O turismo é um fenômeno socioespacial complexo capaz de proporcionar aos 

visitantes as mais diversas sensações e experiências. É possível dizer que as 

viagens de cunho turístico e social se constituem como um produto de distinção 

entre pessoas de classes socioeconômicas diferentes. Cada vez mais, as viagens 

são consumidas com o propósito de anunciar o status, o poder aquisitivo, a 

personalidade, comportamento, e até mesmo ideologias daqueles que viajam em 

detrimento dos que não possuem esta oportunidade. 

  

 Luiz Trigo em seu artigo “A viagem como experiência significativa” afirma que, 

 

após a Revolução Industrial, as viagens, até então experiências 
exclusivas do alto clero, dos nobres, dos militares e de funcionários 
da corte altamente qualificados, passam a ser oferecidas à burguesia 
comercial e industrial como possibilidade de fazer algo “diferente”, 
“exótico”, “aventureiro”, em suma, de viver uma experiências intensa 
fora de seu território habitual. (2010, p. 24). 
 

 
 A Revolução Industrial trouxe inúmeras mudanças no campo das viagens. As 

transformações tecnológicas, culturais, sociais, ideológicas e econômicas ocorridas 

neste período tornaram algo que, antes era exclusivo das classes privilegiadas da 

sociedade, acessível às classes mais baixas. Dentre as transformações que 

impulsionaram as viagens pode-se citar o avanço em transportes de massa como o 

trem a vapor; novas leis de trabalho autorizando férias remuneradas, tempo livre e 

menos horas de trabalho ao dia; união de sindicatos e organizações trabalhistas 

promovendo viagens aos funcionários e colaboradores com intuito social. 

 Ao longo dos séculos, houve outras transformações socioeconômicas que 

alavancaram as viagens.  Após a Segunda Guerra Mundial – devido à adaptação do 

avião como transporte de passageiros e que encurtou o tempo de viagem entre 

continentes – cunhou-se o que é conhecido como turismo de massa, que leva cada 

vez mais pessoas aos destinos turísticos consagrados tanto nacionais como 

internacionais (BARRETO, 2006). Uma transformação mais recente que pode ser 
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citada é a ascensão da nova classe C3 que também permitiu que as pessoas – que 

antes tinham um baixo poder aquisitivo – tivessem a oportunidade de viajar. 

 Essa massificação das viagens turísticas leva o turista mais viajado a procurar 

por novos lugares que o diferencie dos novos turistas que ainda vão para os 

destinos ditos comuns. Consequentemente, as empresas de turismo detectam esta 

demanda e trabalham novos destinos enfatizando a exclusividade e a experiência de 

vivenciar lugares inóspitos ou ‘nunca’ antes visitados. 

 Mais do que o destino, vende-se a experiência que pode ser vivida em cada 

um desses lugares. O discurso do desejo, da experiência, do aprendizado, da 

vivência com a cultura local e com as pessoas locais estão presentes na maioria das 

propagandas veiculadas pelo mercado turístico. Neste sentido, vincularam-se ao que 

é chamado de turismo de experiência, apesar das discordâncias que o termo pode 

causar. Quanto a isso, Trigo discorre: 

 

 

Quando, no caso de viagens e turismo, propaga-se um segmento 
denominado turismo de experiência sem analisar as implicações do 
conceito, corre-se o risco de discorrer ao mesmo tempo sobre tudo e 
sobre nada ou de ficar em estereótipos como aventura, esporte, 
natureza, arqueologia ou simplesmente, no âmbito do fake ou kitsh, 
remodelados como produtos inéditos. Ou, ainda pior, de usar do 
emocionalismo rasteiro, tão presente em parte da mídia, para maquiar 
uma experiência banal e transformá-la em algo pretensamente 
relevante. (2010, p. 29)    
 

 
  

Dentro do mundo das experiências em turismo surgem os reality tours, que 

buscam proporcionar ao turista experiências em realidades que ele não vivencia em 

seu país de origem. O turismo em favelas está inserido neste contexto de busca pelo 

autêntico, pelo diferente, pela realidade contrastante com outros estilos de vida e 

sociedade, estando atrelado também ao chamado turismo alternativo. Os turistas, 

geralmente, sobem e descem os morros cariocas em busca de experiências, 

movidos pela curiosidade do exótico e envolvidos pelo discurso do altruísmo e da 

solidariedade, uma vez que entendem que a verba gasta com o roteiro poderá 

retornar, de algum modo, para a comunidade visitada (FREIRE-MEDEIROS, 2011).  

                                                           
3
 Informações sobre classificação da nova classe C serão encontradas no capítulo 2 em nota de rodapé. 
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 Os estudos e pesquisas sobre o turismo em favelas realizados no Brasil 

abordam questões referentes ao uso de favelas para a promoção da pobreza, 

miséria e violência, promoção de lugares para a prática da solidariedade/ altruísmo, 

e discute a relação entre moradores, promotores da atividade turística (agências, 

guias), tráfico de drogas, governo e turistas/ visitantes. Sem dúvida é um tema que 

gera muitas discussões e reflexões sobre a sociedade atual. 

 Neste sentido, o turismo em favelas surgiu como uma tendência 

contemporânea dos reality tours, como diz Bianca Freire-Medeiros (2007, p 61) em 

seu artigo “A favela que se vê e que se vende: reflexões e polêmicas em torno de 

um destino turístico”: 

 

 

Sob o rótulo “turismo alternativo”, organizam-se experiências de viagem 
diversas, abarcando desde o ecoturismo até as novas peregrinações 
religiosas, passando pelo turismo GLBTS. Aqui, converge-se para um 
segmento específico do turismo alternativo para o qual se cunhou o termo 
reality tour, cuja identidade distintiva fundamenta-se no suposto caráter 
autêntico, interativo e extremo do encontro que promove. [...] Para efeitos 
de análise, divido os reality tours em dois tipos principais: “tours sociais” e 
“tours sombrios”.  

 
 
 

 As visitas promovidas em favelas cariocas se inserem nos tours sociais que 

pretendem despertar no visitante uma experiência social e de interação com a 

comunidade local, como explica Freire-Medeiros (2007, p.62) “os tours sociais 

vendem participação e autenticidade, conformando um subcampo do turismo de 

realidade chamado de propoor tourism ou pitty tourism”.  

 As favelas são consideradas locais autênticos por serem um território à parte 

da cidade. Devido a esta segregação entre favela e cidade, construiu-se 

características inerentes às favelas que geram certa curiosidade nos visitantes em 

conhecer um espaço tão distinto da cidade, movimentando assim um fluxo de 

visitação turística em favelas cariocas e em outros lugares no mundo considerados 

áreas de pobreza. 

 Uma das primeiras favelas cariocas a receber visitas de turistas foi a Rocinha, 

conhecida e divulgada como a maior favela da América Latina, seguida pela favela 

Dona Marta, Chapéu Mangueira e Morro da Providência – divulgada como uma das 
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primeiras favelas do Rio de Janeiro. As três primeiras localizam-se na zona sul e a 

última na área central da cidade. 

 As favelas cariocas localizadas na zona sul atraem visitantes principalmente 

pela vista que se tem da cidade. Não a vista trivial que se tem de pontos turísticos 

consagrados como Pão de Açúcar e Cristo Redentor, mas a vista de outro ângulo da 

cidade ainda desconhecido e pouco explorado e que contrasta fortemente com a 

pobreza e mazelas das comunidades. É justamente neste contraste que a favela se 

constitui como atrativo turístico e onde os agentes promotores criam seus discursos 

de experiência e altruísmo: 

 

“[...] a favela comercializada como atração turística condensa as premissas 
dos dois tipos de tours de realidade: ao mesmo tempo em que permite 
engajamento altruísta e politicamente correto, motiva sentimentos de 
aventura e deslumbramento. É a experiência do autentico e do exótico, do 
risco e do trágico em um único lugar [...]” (FREIRE-MEDEIROS, 2007, p.63) 

 

 

 No artigo “A favela e seus trânsitos turísticos”, Freire-Medeiros (2007) aborda 

as principais questões que norteiam os reality tours no contexto do turismo, em 

áreas de pobreza e como se dá o comportamento dos turistas que participam destes 

tours e o sentimento que eles empregam às visitas. 

 

 

A complexidade dos tours de realidade — quer sociais quer sombrios — 
deve-se, sobretudo, ao fato de seu objeto de consumo não ser algo óbvio e 
tangível. Articulam-se, nos reality tours, dois domínios: dinheiro e emoções 
— cuja superposição a moralidade ocidental define como incongruente e 
agramatical. Não por acaso, a prática desse tipo de turismo está sempre 
envolta em calorosos debates, mormente aquele que se dá em torno da 
pertinência ética de fazer-se da miséria alheia mercadoria. Em geral, seus 
opositores acusam-nos de motivar sentimentos e atitudes voyeuristas diante 
da pobreza e do sofrimento (2007, p. 4). 

  

 

 Apesar de haver uma tentativa de tornar o tour em favelas mais consciente 

percebe-se que o fluxo de visitantes gerado pela atividade turística em favelas ainda 

pratica ações voyeristas, sem quase nenhuma ação social de interação com a 

comunidade. Em algumas favelas cariocas, visitam-se creches ou ONG’s que 

desenvolvem projetos sociais de integração dos favelados à sociedade, mas será 

que o trabalho social vendido pelos agentes promotores dos tours em favelas se 
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resume a singelas visitas em creches e ONG’s? Será que os turistas realmente 

desenvolvem algum tipo de interação com a comunidade local que não seja apenas 

tirar algumas fotos e andar pelas ruelas e becos empobrecidos? As atitudes 

voyeristas são consequência de uma busca incessante pelo diferente, mas sem 

muitos questionamentos sobre que tipo de diferença fará no local visitado ou sobre 

os impactos que podem ser causados através destas visitas.  

 Verificam-se hoje, inclusive, em programas de intercâmbio o viés dos 

trabalhos sociais. Muitos querem fugir dos programas e viagens tradicionais e se 

aventuram em países e culturas completamente diferentes para desenvolver o 

idioma de preferência e participar de trabalhos sociais com crianças, mulheres ou 

segmento da sociedade do país visitado que é renegado. Busca-se viver o Outro, o 

desconhecido, o distante. Busca-se a aventura, o diferente, o novo, a experiência. 

  No artigo “Turismo e Etnicidade”, Rodrigo Grünewald observa que: 

  

dentro de toda essa complexidade do fenômeno, gostaria de destacar um 
aparente paradoxo quanto à busca do objeto turístico pelos turistas. Hoje, 
no princípio do milênio em que se inicia o turismo espacial, há uma procura 
cada vez maior por sociedades em recônditos da Terra. Digo paradoxo 
aparente porque isso que se constrói como foco da visitação turística está 
na procura pelo diferente, pelo exótico, pelo outro que, na verdade, é 
buscado desde o início das jornadas turísticas. (2003, p. 143) 

 
 
 

 Vivenciar o Outro, personalidade tão distante e que rapidamente pode ser 

vivenciada mesmo com experiências fantasiadas e imitadoras da realidade por 

algum tempo seja uma semana ou seis meses, é algo muito mais interessante e que 

move fluxos e mais fluxos de visitantes aos lugares mais inóspitos e empobrecidos 

da Terra. Mas ficam os questionamentos: será que os turistas ao voltar ao seu país 

de origem desenvolvem algum tipo de trabalho social que beneficie os grupos 

desfavorecidos de seu próprio país? Será que o aprendizado em viver uma cultura 

tão diferente, uma realidade tão dura realmente muda a maneira de pensar e se 

comportar em seu país de origem? O que é visto são as inúmeras vivências do 

Outro na realidade do Outro, mas ao voltar ao país de origem volta-se a viver o velho 

Eu, sem transfigurar nenhuma mudança aparente a não ser transformar essas 

experiências em algo comercializável para obter status e melhores colocações em 

um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Mais uma vez, a vivência do 



19 

 

Outro recai no mesmo discurso da “melhor experiência que já tive em minha vida”, 

mas sem nenhuma mudança na vivência do Eu em fazer algo em prol das mazelas 

de seu próprio país. 

 Outro ponto discutível é o discurso do desenvolvimento pessoal. Até que 

ponto uma pessoa precisa atravessar continentes, viver (mesmo que de maneira 

menos intensa) a realidade do Outro para se autoconhecer? Será que é necessário 

vivenciar realidades tão difíceis para se autoconhecer, para autorrefletir sobre 

aspectos da vida individual (pessoal, profissional, etc)? Será que a pessoa tem 

consciência dos impactos que pode causar no local visitado? Talvez uma possível 

resposta fosse a busca pela experiência, pela vivência do Outro e de sua realidade 

que não permite que haja maiores questionamentos sobre a viagem, sobre os 

impactos que podem ser causados sejam eles positivos ou negativos. Ainda que os 

visitantes não sejam diretamente responsáveis pelos impactos negativos do turismo 

é necessário que haja práticas da atividade turística que levem o visitante a pensar 

sobre o local e povo que visita e como esta visita pode influenciar e impactar a vida 

do residente.  

 Sem dúvida, os fluxos de turistas movidos pela experiência causam impactos. 

No artigo “Pobreza, violência e crime – conflitos e impactos sociais do turismo sem 

responsabilidade social”, que discorre sobre os impactos que o turismo acarreta em 

comunidades receptoras, verifica-se que: 

 

[...] sempre existe um não dito e um não visto, seja no que foi escrito, seja 
no que se expressa oralmente. (Eco, 1986). Este não dito não significa 
neste caso, desconhecimento total dos fatos, mas uma certa invisibilidade 
destes, seja por medo de apresentá-los, ou por acomodação e aceitação 
dos mesmos. (SILVA, 2000 p. 123). 

 
 
 

Outro questionamento é sobre a autenticidade da experiência. Será que o 

roteiro realizado nos tours em favelas retrata o dia-a-dia e mazelas da comunidade 

receptora da maneira mais realista possível? É certo que existe um roteiro pré-

determinado privilegiando certas partes da favela em detrimento de outras. Existe o 

que é e 

deseja ser mostrado e o que é escondido. Isso implica em privilegiar alguns tipos de 
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estabelecimentos, organizações, creches, escolas em detrimentos de outros que não 

usufruem a geração de renda promovida pelo turismo no local. Sendo assim, até que 

ponto vive-se a autenticidade do local (fator de comercialização dos passeios)? 

Em relação ao discurso da “geração de renda e emprego” promovida pela 

atividade turística em favelas configura-se como outro ponto bastante discutível e 

cheio de contrapontos. Percebe-se que a renda gerada fica concentrada entre os 

agentes promotores dos tours, ou seja, muitas vezes estes lucros não retornam 

como investimentos para a favela como um todo. Outros casos são os tours 

promovidos por ONG’s das próprias comunidades, que por sua vez, tem a 

responsabilidade de investir os lucros em trabalhos sociais promovidos pela mesma. 

Mas será que toda a comunidade é impactada positivamente por estes 

investimentos?   

 Discutir sobre os impactos da atividade turística nas favelas cariocas se faz 

necessário para que haja maior entendimento do contexto e construção da favela 

como atrativo turístico e todos os questionamentos que são inerentes a este tipo de 

atividade. Este trabalho terá como foco a discussão e análise sobre a atividade 

turística que é realizada no Complexo do Alemão – conjunto de favelas localizado na 

zona norte do Rio de Janeiro. 

 O Complexo do Alemão foi escolhido como objeto de estudo pelo processo de 

construção como favela turística ser recente e permear questões como a grande 

visibilidade devido às cenas transmitidas pela mídia a respeito de sua pacificação, 

pelo apelo midiático que a favela recebeu devido à novela “Salve Jorge”, transmitida 

pela Rede Globo e pelas obras de reestruturação e infraestrutura realizadas no 

complexo, cujo símbolo maior é o Teleférico do Alemão, que pode ser considerado 

como um grande potencializador do turismo no local. 

 No capítulo seguinte, serão apresentadas questões inerentes ao processo de 

construção do Complexo do Alemão como favela turística e resultados de pesquisa 

de percepção sobre o Teleférico do Alemão.  
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2  TURISMO NO COMPLEXO DO ALEMÃO: PACIFICAÇÃO E TELEFÉRICO  

 

Neste capítulo, são apresentadas algumas informações sobre o turismo em 

favelas, especificamente o realizado no Complexo do Alemão, a partir da instalação 

do Teleférico e dos elementos que o fizeram ser conhecido como um ponto turístico 

do Rio de Janeiro4. Serão realizadas também análise e discussão desses elementos, 

além de serem apresentados dados de pesquisa realizada sobre a percepção dos 

moradores e visitantes em relação ao Teleférico do Alemão. 

 O Complexo do Alemão é um conjunto formado por 15 favelas (Itararé, 

Joaquim de Queiróz, Mourão Filho, Nova Brasília, Morro das Palmeiras, Parque 

Alvorada, Relicário, Rua 1 pela Ademas, Vila Matinha, Morro do Piancó, Morro do 

Adeus, Morro da Baiana, Estrada do Itararé, Morro do Alemão e Armando Sodré) 

5localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.  Atualmente, a região 

compreende um número de 69.143 mil habitantes, segundo estudo do quadro 

populacional realizado pelo Instituto Pereira Passos com base nos dados do censo 

demográfico de 2010 realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) 6. 

 A região conhecida como Serra da Misericórdia – área geográfica de morros 

onde foi formado o complexo de favelas do Alemão – começou a ser ocupada na 

década de 20 por habitantes que tinham como principal função atividades rurais. Era 

uma área formada por muitas fazendas e lotes de terra para aluguel, inicialmente. A 

origem do nome “Alemão” deve-se a um dos pioneiros na ocupação da região, o 

polonês Leonard Kacsmarkiewcz que devido à sua aparência europeia logo foi 

apelidado de alemão pelos habitantes locais. Leonard foi responsável por grande 

parte do aluguel de lotes da região, já que detinha boa parte das terras e, ainda na 

                                                           
4
Destacam-se dois elementos, sendo o primeiro: a grande divulgação do Complexo do Alemão na 

mídia devido à novela “Salve Jorge” – transmitida pela Rede Globo de Televisão e que tinha como 
enredo a retomada da favela pelo Estado e o cotidiano dos moradores locais. A novela foi transmitida 
em horário nobre (21h) durante os meses de outubro de 2012 a maio de 2013 sendo dirigida por 
Marcos Schechtman e Fred Mayrink e foi escrita pela autora Glória Perez. No núcleo que tinha como 
ambientalização o Complexo do Alemão a trama concentrava-se em dois personagens principais 
Morena (protagonizada pela atriz Nanda Costa) moradora do Complexo do Alemão e Theo 
(protagonizado pelo ator Rodrigo Lombardi) capitão do Exército durante a ocupação. O segundo 
elemento é o processo de pacificação do Complexo do Alemão cujas imagens foram amplamente 
divulgadas nacional e internacionalmente ao serem televisionadas por diversas transmissoras de 
televisão, principalmente a Rede Globo. 
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década de 1920, começou a vender tais lotes, o que contribuiu para a ocupação do 

local. 

 A industrialização, na década de 1960, aumentou consideravelmente as 

ocupações no local. Antigas fábricas como a Curtume Carioca, instalada no bairro 

da Penha, e a abertura da Avenida Brasil atraíram muitas pessoas para a região em 

busca de uma oportunidade de emprego. Muitos destes eram imigrantes 

nordestinos. Na década de 1980, a ocupação foi massificada devido à autorização 

de ocupação da região pelo então governador Leonel Brizola. 

 Já na década de 1990, o Complexo do Alemão, já formado por inúmeras 

favelas, conheceu uma história de violência, devido à utilização dos morros para o 

tráfico de drogas e armas. Durante mais de 20 anos, o Complexo foi o refúgio de 

traficantes, muitos deles sendo considerados os mais perigosos do Rio de Janeiro. 

O Complexo do Alemão era liderado pelo Comando Vermelho (CV) uma das 

organizações criminosas mais perigosas do Rio de Janeiro. 

 As favelas eram escolhidas como pontos para a instalação de organizações 

criminosas devido à dificuldade de acesso às ruelas e becos pela Polícia Militar e 

grupos rivais e devido à falta de presença do Estado, principalmente no quesito 

segurança pública. Por muito tempo, as favelas foram um espaço um tanto ignorado 

pelo governo e pela cidade no tocante a infraestrutura básica, segurança pública e 

cidadania, portanto, de maneira geral, não receberam investimentos governamentais 

para a instalação de infraestrutura básica, como acesso à água encanada, 

saneamento básico, luz, gás, pavimentação ou alargamento das ruelas e becos, 

estudos sobre o uso adequado do solo, construção de moradias, dentre outros. Ou 

seja, as favelas não eram alvo de políticas públicas de cunho social e urbano. Isto 

fez com que se tornassem um território à parte da cidade, um espaço distante e 

completamente renunciado pelo Estado.  

 A favela era vista como um movimento antiestético para a cidade sendo 

considerada um problema para arquitetos, urbanistas e governantes. Na década de 

1970, algumas favelas foram removidas, por exemplo, a favela da Catacumba, na 

Lagoa Rodrigo de Freitas, devido à aparência destoante do espaço e à grande 

especulação imobiliária para a região. Os moradores foram removidos para os 
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conjuntos habitacionais localizados na zona oeste da cidade, como a Vila Keneddy, 

por exemplo. 

 Somente em 1993, o Complexo do Alemão passou a ser considerado um 

bairro da cidade do Rio de Janeiro. Esta medida trouxe inúmeras mudanças para o 

local como uma maior participação do governo em obras de infraestrutura para as 

favelas do complexo.  

 Mais recentemente, muitas ações governamentais e políticas têm sido 

aplicadas nas favelas, como o projeto de pacificação através da implantação de 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP’s) e o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), que promove melhorias de infraestrutura básica nas favelas. 

Muitas dessas obras e ações de segurança pública proporcionaram maior 

visibilidade e sensação de segurança às favelas que já possuíam visitação turística e 

também a novas favelas, até então fora do circuito de visitação, como foi o caso do 

próprio Complexo do Alemão. Sendo assim, serão abordados dois aspectos 

importantes que proporcionaram visitação turística no Complexo do Alemão: a 

pacificação e o Teleférico do Alemão. 

 

2.1 PACIFICAÇÃO 

 

 A pacificação de favelas cariocas é um programa desenvolvido pela 

Secretaria de Estado de Segurança que conta com o apoio institucional e militar do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro em conjunto com a Secretaria de Segurança 

Pública e Prefeitura do Rio de Janeiro. O programa tem como principal objetivo a 

retomada de favelas cariocas – territórios dominados por facções criminosas e 

milícias - com o objetivo de promover a integração de tais áreas à cidade e de 

desenvolver políticas públicas através da instalação de Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPPs). 

 No artigo “UPPs Social: ações sociais para a consolidação da pacificação”, de 

Ricardo Henriques e Silvia Ramos, explica com mais detalhes os objetivos do 

programa de pacificação: 
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Algumas características da violência no Rio de Janeiro, únicas no cenário 
nacional e raras no contexto internacional, pela presença de grupos 
criminosos armados controlando amplos territórios urbanos por mais de 
duas décadas, justificaram a definição de objetivos bastante específicos 
para a intervenção policial que se desenvolveu a partir de dezembro de 
2007, com a criação das Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs. 
Basicamente, o modelo policial, segundo documentos da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, tem como objetivos: i) 
retomar o controle estatal sobre comunidades atualmente sob forte 
influência da criminalidade ostensivamente armada; ii) devolver à população 
local a paz e a tranquilidade públicas, necessárias ao exercício e 
desenvolvimento integral da cidadania; iii) contribuir para quebrar a lógica 
de “guerra” existente no estado do Rio de Janeiro. Segundo o mesmo 
documento, as UPPs não têm por objetivo: i) acabar com o tráfico de 
drogas; ii) acabar com a criminalidade; iii) apresentar-se como solução para 
todas as comunidades; iv) transformar-se na panacéia para todos os 
problemas sócio/econômicos das comunidades. 

 

 Para desenvolver os objetivos citados, o Programa de Pacificação utiliza-se 

dos princípios de polícia de proximidade, ou seja, polícia que busca conectar-se com 

os interesses sociais da favela promovendo assim uma integração e comunicação 

entre a comunidade e as políticas públicas do governo para a área. Destaca-se, a 

seguir, um trecho retirado do site das UPPs sobre os princípios da polícia de 

proximidade: 

 

As UPPs trabalham com os princípios da polícia de proximidade, um conceito 
que vai além da polícia comunitária e que tem sua estratégia fundamentada na 
parceria entre a população e as instituições da área de segurança pública. A 
atuação da polícia pacificadora, pautada pelo diálogo e pelo respeito à cultura e 
às características de cada comunidade, aumenta a interlocução e favorece o 
surgimento de lideranças comunitárias

. 
  

   

 Este conceito se faz interessante para o fortalecimento do processo de 

pacificação e fundamental para o alcance dos objetivos do programa, uma vez que, 

muda totalmente o modus operandi da polícia militar em favelas cariocas que antes 

tinham o objetivo do extermínio de criminosos e fortes conflitos com a população 

favelada. 

 O programa é aplicado com o apoio de duas forças policiais da Secretaria de 

Segurança Pública: 1) O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e 2) Unidades 

de Polícia Pacificadora que conta com profissionais treinados e preparados com o 

conceito da polícia de proximidade. Segundo o site do BOPE, o programa é 
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regulamentado pelo Decreto nº 42.787 de 06 de Janeiro de 2011 e o processo é 

organizado em quatro fases: 1) Intervenção tática; 2) Estabilização; 3) Implantação 

da UPP; e 4) Avaliação e Monitoramento. O BOPE participa apenas das duas 

primeiras fases do processo e em, seguida, entram em ação as UPPs. No caso do 

Complexo do Alemão, nas fases de intervenção tática e estabilização houve também 

a participação e apoio da força militar da Marinha do Brasil e Exército Brasileiro. 

 Algumas favelas cariocas, principalmente as localizadas nas zonas sul e 

central da cidade, consideradas zonas estratégicas de investimentos que estão 

sendo realizados na cidade do Rio de Janeiro devido aos megaeventos Copa do 

Mundo (2014) e Olimpíadas (2016), receberam as Unidades de Polícia Pacificadora. 

O Complexo do Alemão – objeto de estudo deste trabalho – também é uma das 

favelas que passam por este processo. Em 2010, após estudos estratégicos, a 

Polícia Militar do Rio de Janeiro com o apoio da força militar da Marinha do Brasil 

ocupou o Complexo do Alemão. 

 Foi um momento histórico de muito medo e tensão para os moradores dos 

Complexos da Penha e do Alemão e moradores de bairros vizinhos como Penha, 

Olaria, Ramos, Bonsucesso, Cordovil e Brás de Pina. Todo o comércio nessa área 

foi fechado, aulas foram suspensas, um verdadeiro toque de recolher. Poucos dias 

antes da ocupação dos Complexos, a população já estava sofrendo certo pânico, 

devido aos ataques de facções criminosas em represália às ocupações. Neste 

período, ônibus e carros foram incendiados nas ruas e vias expressas da cidade, 

bandidos mandavam fechar o comércio e toda a população carioca estava 

amedrontada. Poucos saíam de suas casas para suas atividades (trabalho, estudos, 

entre outros) e isso se refletiu no trânsito da cidade. Ruas vazias em horários de 

grande movimentação de veículos. 

 No dia da ocupação, as ruas de bairros adjacentes ao Complexo do Alemão e 

da Penha foram fechadas e ocupadas por tanques de guerra da Marinha do Brasil e 

pelos chamados “caveirões” – veículos blindados da Polícia Militar do Rio de 

Janeiro. Todo esse processo foi televisionado, especialmente pela Rede Globo de 

Televisão – maior rede de televisão do país – que anunciava o passo-a-passo da 

pacificação. Dias antes da ocupação definitiva, a forças policiais já faziam operações 

na favela e ocorriam intensos tiroteios entre policiais e bandidos. 
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 O primeiro passo (intervenção tática) foi a ocupação do Complexo da Penha 

e, no dia seguinte, de manhã bem cedo, foi ocupado o Complexo do Alemão. A cena 

épica que marcou a ocupação dos complexos foi a de criminosos fugindo do 

Complexo da Penha em direção ao Complexo do Alemão através de uma trilha na 

Serra da Misericórdia.  

 Após todo esse processo, no dia 28/11/2010, o BOPE e outras forças 

militares em conjunto (Força Nacional, Fuzileiros Navais, etc) entraram no Complexo 

do Alemão por volta das 08:00h da manhã sem grande represália de bandidos e 

hastearam a bandeira do Brasil, no ponto mais alto da favela como sinal da 

presença e retomada do território pelo Estado do Rio de Janeiro. 

 Começou-se, então, a segunda fase (estabilização), que contou com o apoio 

do Exército Brasileiro, ocupando a região até o início das terceira e quarta fases. 

Houve o processo de reconhecimento do território, apreensão de armas e drogas, 

prisão de criminosos. Todo esse movimento gerou desconforto na população local 

que, ao entrar e sair, era revistada e abordada por policiais. Muito foi noticiado sobre 

arbitrariedade e abusos de poder cometidos pela polícia nas abordagens aos 

moradores. Segue imagens da ocupação do Complexo do Alemão: 
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Da esquerda superior para direita: Figura 1- Força policial aglomerada na Avenida Brás de Pina 
dando início à ocupação. Fonte: <httpiguatu.netnovowordpressp=98354>; Figura 2- Polícia entrando 
por uma das ruas do complexo. Fonte <httpwww.portugues.rfi.frbrasil20110513-rio-espera-pacificar-
favelas-antes-do-mundial-2014-diz-le-monde>; Figura 3- Tanque do exército entrando por uma das 
ruas do complexo. Fonte: <httpwww.clmais.com.brinformacao14033pacifica%C3%A7%C3%A3o-
favorece-neg%C3%B3cios>; Figura 4- Força de polícia pacificadora. Fonte: 
<httpultimosegundo.ig.com.brbrasilrjforca-de-pacificacao-no-complexo-do-alemao-completa-1-
anon1597387819003.html> Acessado em 25 nov. 2013. 

 

 A fase de estabilização no Complexo do Alemão durou dois anos. Período 

compreensível, uma vez que se consideram o tamanho e o processo de adaptação 

da população local as novas reformulações do território pelo Estado e vice-versa. A 

terceira fase contou com a implantação das UPPs no ano de 2012 – etapa que 

contemplou também a implantação das UPPs sociais que se verifica a seguir: 

 

A UPP Social é a estratégia da Prefeitura do Rio de Janeiro para a 
promoção da integração urbana, social e econômica das áreas da cidade 
beneficiadas por unidades de polícia pacificadora (UPPs). A UPP Social tem 
como missão mobilizar e articular políticas e serviços municipais nesses 
territórios e para isso coordena esforços dos vários órgãos da Prefeitura do 
Rio e promove ações integradas com os governos estadual e federal, a 
sociedade civil e a iniciativa privada, sempre em favor do 
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desenvolvimento e da qualidade de vida nas comunidades em áreas de 
UPP. Com isso, busca a consolidação e o aprofundamento dos avanços 
trazidos pela pacificação, com o objetivo de reverter o legado da violência e 

da exclusão territorial nesses espaços. Grifo nosso 

 

 

 O Programa de Pacificação de favelas cariocas configura-se como uma 

novidade dentro das políticas de segurança pública no Rio de Janeiro – arrisco-me a 

afirmar no Brasil – e, por conta disso, tem gerado muitas discussões e reflexões 

sobre o tema. Diversas pesquisas também estão sendo realizadas com o intuito de 

analisar os impactos que o programa acarreta nas comunidades pacificadas e, 

principalmente, vêm discutindo a relação tênue entre a comunidade e a polícia como 

força militar e de controle estatal e representante do Estado, no território.  

 Muitas críticas têm sido feitas ao programa, uma vez que prioriza áreas da 

cidade em que ocorrerão investimentos relacionados aos megaeventos em 

detrimento de outras áreas que também possuem altos índices de criminalidade e 

violência. Não é o objetivo do programa estender a pacificação a todas as áreas da 

cidade o que gera uma descontinuidade do processo já que muitos criminosos 

migram de áreas pacificadas para outras cidades da região metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro, como Niterói e São Gonçalo. Nestas localidades os índices de 

criminalidade e violência aumentaram consideravelmente após a pacificação de 

favelas cariocas. 

 Outro ponto alvo de crítica ao programa relaciona-se ao tipo de intervenção 

de controle estatal e de segurança que o governo através da polícia tem realizado 

nas favelas pacificadas. Verifica-se pouca integração e diálogo entre os reais 

interesses e necessidades das comunidades com o estabelecimento e implantação 

de políticas públicas que estão sendo realizadas pelo governo. Na realidade o que 

se percebe é a intervenção estatal pelo controle e pela força e a aceitação – mesmo 

que com revolta – pela população local, que é coibida, ou não sabe, que caminhos 

utilizar para manifestar seus interesses. Isto se deve primeiro ao fato de haver a 

presença da polícia. Ora, a população favelada ainda não está acostumada com a 

polícia de proximidade (há muito a se discutir e questionar a respeito), pois sempre 

conheceu a polícia ameaçadora. Segundo, pelo fato das poucas políticas públicas, 

até então desenvolvidas nas comunidades terem sido conquistadas através de anos 
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de reivindicações. Nunca existiu um diálogo entre as partes e, agora, tudo isso faz 

parte de um processo de adaptação que envolve a favela, os governantes e a cidade 

como um todo. 

 Dentro do âmbito do diálogo e intermediação entre a comunidade e o 

governo, volta-se à figura da UPP Social, que estabelece como objetivo a facilitação 

nesta intermediação e assegura os direitos e interesses da comunidade. Recai-se 

novamente na questão da não utilização ou não saber como se utilizar dos órgãos 

públicos, que podem atenuar as relações entre a população e o governo, sem contar 

com a falta de credibilidade e descrença por parte da população nestes organismos 

e a negligência que estes organismos possuem em ajudar a população. 

 Ainda sobre este instrumento, Henriques e Ramos observam que: 

 

[...] programa cujo objetivo principal fosse a consolidação do controle 
territorial e a pacificação nas áreas das Unidades de Polícia Pacificadora; e 
não um programa geral de combate à pobreza e às desigualdades. [...] o 
programa foi desenhado de forma a atuar de modo integrado com os 
objetivos da ação policial. Assim, a UPP Social tem como centro o processo 
de pacificação. Coordenada a partir de uma área governamental distinta da 
área que comanda a polícia (e isto distingue o programa de outras 
iniciativas, como o Fica Vivo), a UPP Social foi desenhada para dar 
sustentabilidade à pacificação, promover a cidadania e o desenvolvimento 
socioeconômico nessas áreas e finalmente contribuir para efetivar a 
integração dessas áreas ao conjunto da cidade. Desta forma, a UPP Social 
foi concebida para se encerrar uma vez que a pacificação esteja 
consolidada e a situação de exceção que caracteriza o território tenha sido 
superada. Em outras palavras, o “alvo” final que se pretende atingir é que 
uma favela estará pronta para funcionar como qualquer outro bairro da 
cidade - mesmo que um bairro mais pobre que seu entorno - quando a 
redução do efetivo policial não resultar na volta de gangues armadas que 
vão controlar a vida da coletividade. (2010, p. 3) 

  

 Na realidade, verifica-se que os projetos sociais e de cidadania têm como 

objetivo a manutenção da pacificação no território da favela até atingir-se o objetivo 

de torná-lo um bairro comum da cidade com a capacidade de manter a paz sem a 

presença constante da polícia. 

 A ideia é interessante, porém na prática o que se percebe é o processo de 

adaptação da comunidade às intervenções estatais, e isto não se configura ou se 

transforma de um dia para o outro. Um complexo de favelas que, por mais de 20 

anos, sofreu pouca ou quase nenhuma intervenção estatal no quesito infraestrutura 
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e segurança, demanda um tempo de permanência maior da polícia e do Estado, até 

tornar-se capaz de se desenvolver e comportar como um bairro da cidade. 

 Nota-se que a UPP Social possui a missão de manter o controle social da paz 

e a cidadania, mas isto não se consegue sem a articulação entre as partes e, 

principalmente, instrução e desenvolvimento de habilidades da população favelada. 

Esta sim deveria ser a principal missão e função da UPP Social, ou seja, subsidiar e 

ensinar a população favelada a comportar-se como bairro desenvolvendo aspectos 

como grau de instrução, envolvimento e comprometimento com as questões locais. 

 Atualmente, o Complexo do Alemão possui quatro UPPs. São elas: Nova 

Brasília inaugurada em 18.04.2012; Fazendinha inaugurada em 18.04.2012; Adeus e 

Baiana inaugurada em 11.05.2012; e Alemão inaugurada em 30.05.2012. Cada UPP 

fica localizada próxima às estações do Teleférico do Alemão funcionando como um 

ponto de observação do Complexo. Além disso, em função das UPPs sociais, cada 

estação do teleférico possui equipamentos culturais como bibliotecas, espaços para 

eventos culturais entre outras atividades. Sendo assim verifica-se uma relação entre as 

estações do teleférico e as UPPs no quesito segurança. 

 No próximo tópico falar-se-á de maneira mais abrangente sobre o Teleférico do 

Alemão e as obas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que, assim como 

as UPPs, também se constituem como intervenções estatais no Complexo do Alemão. 

 

2.2 OBRAS DO PAC E O TELEFÉRICO DO ALEMÃO 

 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) tem como objetivo 

reestruturar e urbanizar áreas empobrecidas e que por muito tempo não receberam 

investimentos públicos. Foi desenvolvido durante o segundo mandato do então 

Presidente Lula (2007 - 2010) pelo Governo Federal Brasileiro em parceria com o 

Governo do Rio de Janeiro e integra o Plano Estratégico do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro. Segundo informações do site do Ministério do Planejamento, se 

obtém a seguinte informação: 
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Criado em 2007, no segundo mandato do presidente Lula (2007-2010), o 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promoveu a retomada do 
planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, 
logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento 
acelerado e sustentável. Pensado como um plano estratégico de resgate do 
planejamento e de retomada dos investimentos em setores estruturantes do 
país, o PAC contribuiu de maneira decisiva para o aumento da oferta de 
empregos e na geração de renda, e elevou o investimento público e privado 
em obras fundamentais. 

 

O Complexo do Alemão foi uma das áreas da cidade contempladas pelo 

programa iniciado em 2008 e concluído em 2010 na localidade com o objetivo de 

urbanizar a favela. As principais intervenções do PAC no Complexo do Alemão foram 

em acessibilidade, infraestrutura urbanística, habitação e meio ambiente, onde se 

aplicaram investimentos nos seguintes itens: abastecimento de água, sistema 

sanitário, sistema de drenagem, sistema viário carroçável (vias arteriais, de 

penetração, locais e de serviço), sistema viário pedestre (via de pedestres, 

escadarias e calçadas), sistema Teleférico (estações terminal, sociais e cabines), 

iluminação pública (postes, sistema viário, áreas de lazer e esportes), contenções 

(solo grampeado, muro de concreto ciclópico, muro de concreto armado e cortina 

atirantada), áreas de lazer (campo soçaite, quadras poliesportivas, vôlei e pista de 

skate), paisagismo (sistema viário, áreas de lazer), remoções de edificações 

(edificações, áreas de lazer, contenções, teleférico, parque da Serra da Misericórdia, 

muros e cercas), Serra da Misericórdia (Área de reflorestamento). Nas imagens7 a 

seguir, podem-se ver as áreas atingidas pelos investimentos do PAC, no Complexo 

do Alemão: 

 

                                                           
7 Imagens sobre a área de atuação e investimentos das obras do PAC no Complexo do Alemão. 
Disponível em < http://www.chs.ubc.ca/consortia/events/E-20080916/GovernoRJ-

Complexo_do_Alemao.pdf> Acessado em 11 nov. 2013. 
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Figura 5: Áreas de atuação do PAC pelo Estado e Município do Rio de Janeiro. 
Fonte: CHS, 2013 
 

 

 
Figura 6: Áreas de investimentos do PAC no Complexo do Alemão. 
Fonte: CHS, 2013 
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As mudanças em infraestrutura básica nas comunidades têm sido tratadas 

como uma maneira de reparar a invisibilidade desses territórios para o governo 

brasileiro que, por muito tempo, renegou a existência de favelas ao redor da cidade. 

É certo que nenhum investimento é feito sem que seja verificada a potencialidade 

econômica das regiões. Neste sentido, a favela vem sendo redescoberta como um 

local de grande potencialidade econômica, sobretudo turística.  

 O Teleférico do Alemão é resultado do programa de melhoria da infraestrutura 

no Complexo do Alemão. O equipamento possui seis estações sendo elas: 

Bonsucesso, Adeus, Baiana, Alemão, Itararé e Palmeiras e foi inaugurado em 7 de 

julho de 2011. Possui 3,5 quilômetros de extensão e 152 gôndolas capazes de 

transportar até oito pessoas. A viagem entre a estação inicial (Bonsucesso) e a 

estação final (Palmeiras) dura cerca de 20 minutos.   

 O teleférico é um ícone das mudanças de infraestrutura no Complexo do 

Alemão. Além de ser uma alternativa de transporte mais rápida para os moradores 

do local, o teleférico tornou-se uma construção de grande curiosidade atraindo 

visitas tanto de residentes como de turistas. 

 Os números dizem que o Teleférico do Alemão já se consagrou como um 

ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro tendo superado até o Pão de Açúcar e 

Cristo Redentor. Segundo reportagem do Jornal O Globo, 

  

[...] a SuperVia calcula que, diariamente, sobem pelo teleférico uma 
média de 12 mil pessoas, sendo que nos fins de semana 60% desse 
número são visitantes, que pagam uma tarifa diferenciada (R$ 5). 
Fazendo a conta, dá mais de 7 mil pessoas passeando pelas gôndolas 
do sistema. O número já coloca o teleférico na lista dos pontos mais 
badalados do turismo carioca: o Pão de Açúcar recebe, nesta época do ano, 
de 5 mil a 6 mil pessoas nos fins de semana, enquanto o Cristo Redentor 
atrai cerca de 4.500 ao dia. Grifo nosso. 

 

 

 Apesar dos números divulgados pela Supervia afirmarem que o Teleférico já 

ultrapassou consagrados pontos turísticos do Rio de Janeiro em número de 

visitantes, verifica-se que esta é uma afirmação polêmica e que gera muitas 

discussões e divergências. 

 A Supervia contabiliza e diferencia quem é visitante e quem é morador pelo 

valor da tarifa paga no Teleférico. Logo que o equipamento foi inaugurado, o valor 
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da tarifa era de R$ 1,00 para qualquer pessoa que quisesse utilizá-lo. A partir do dia 

26/05/2013, a administradora do transporte aumentou o valor da tarifa para R$ 5,00 

para não moradores do Complexo do Alemão. Ou seja, quem é morador continua 

pagando a tarifa de R$ 1,00 e também tem direito a duas gratuidades. Porém, este 

benefício só é válido para moradores cadastrados no sistema da Supervia. Quem é 

usuário do sistema de integração de tarifas Bilhete Único e outros tipos deste 

sistema também paga a tarifa de R$ 1,00. 

 Segundo site da Supervia o cadastramento funciona da seguinte maneira: 

 

A tarifa do Teleférico do Alemão continua custando R$ 1 real para não 

moradores que utilizam os cartões VT, Expresso, Bilhete Único e Bilhete 

Único Carioca. O passageiro que comprar a passagem diretamente na 

bilheteria pagará R$ 5 reais, valor que começou a vigorar no último dia 26 

de maio para pessoas que visitarem o Complexo do Alemão. Moradores 

cadastrados têm direito à duas viagens diárias gratuitas (ida e volta) e a 

pagam R$ 1 a cada viagem adicional. Para atender a população, a estação 

Bonsucesso conta com um posto, que funciona de segunda a sexta, das 

11h30 às 20h30, e aos sábados, das 9h às 13h. Para melhor atender à 

demanda, os interessados em continuar com o benefício devem agendar 

seu atendimento no mesmo local de segunda a sexta, das 6h30 às 20h30, e 

aos sábados das 8h30 às 17h30, sendo necessário entregar a ficha de 

cadastro preenchida, RG, CPF e o comprovante de residência no ato da 

reserva. Após esse processo, o morador receberá um protocolo que servirá 

para embarques a partir do dia 26 e até a data agendada. 

 

 

 Inicialmente, o posto de atendimento operava apenas na estação 

Bonsucesso. Porém, a Supervia tomou a iniciativa de fazer postos itinerantes em 

todas as estações do Teleférico durante o mês de setembro de 2013 facilitando 

assim o acesso do morador ao cadastro. Cada posto permaneceu durante uma 

semana nas seguintes estações do equipamento: Alemão, Itararé, Baiana e 

Palmeiras. Através de perguntas enviadas e respondidas por e-mail, Thaís Portella, 

funcionária do setor de comunicação e marketing do Teleférico do Alemão, informou 

que o posto de atendimento na Estação Bonsucesso é fixo, mas há também os 

postos itinerantes. Segundo suas informações, cerca de 25 mil moradores já são 

cadastrados, ou seja, cerca de 36% da população total do complexo. 
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 Vários empecilhos levam os moradores a não se cadastrarem podendo ser 

eles:  

1) falta da documentação necessária – Existem muitos moradores que não 

possuem a documentação necessária, principalmente, no quesito 

“comprovante de residência”. Até o Estado ocupar o território do Alemão não 

existia registro de moradias e seus respectivos endereços e localização. 

Ainda com a presença do Estado, este é um recurso que ainda não chegou a 

todos os moradores da favela devido a dificuldade de mapeamento da região 

e determinação de ruas, vielas e becos; 

2) local e horário do posto de atendimento – Talvez a medida tomada pela 

Supervia de montar postos itinerantes tenha sido pelo baixo número de 

cadastros realizados.  Ou simplesmente pelo fato de haver pouco uso do 

Teleférico pelos moradores, como será visto adiante nos resultados de 

pesquisa de percepção. Outro ponto limitador é o horário de funcionamento 

dos postos de atendimento que operam em horários em que o morador está 

trabalhando ou estudando.  

3) Falta de interesse dos moradores – O equipamento foi construído para 

atender a população da favela, mas na prática não é isso que se percebe. O 

equipamento não atende as necessidades da comunidade e, por conta disso, 

a falta de uso regular do equipamento acaba desanimando as pessoas a se 

deslocarem para realizar o cadastro. 

  

 O problema é que a tarifa turística de R$ 5,00 – como denomina a Supervia – 

não se aplica somente aos visitantes, da mesma maneira que a tarifa de R$ 1,00 

não se aplica somente aos moradores. Muitos moradores que não são cadastrados 

pagam a tarifa turística ao utilizarem o Teleférico sendo computados como visitantes 

nas pesquisas. Já muitos visitantes, ao utilizarem benefícios como o Bilhete Único, 

são computados como moradores nas pesquisas. Sem contar, os visitantes que se 

utilizam de outros meios para visitar a favela e não entram nas estatísticas. Inclusive, 

esta que vos escreve ao utilizar o Teleférico para a realização deste trabalho pagou 

tarifa de morador devido ao uso do Bilhete Único. 
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 Esta divergência entre as tarifas leva a questionar os números de visitantes 

divulgados pela Supervia. Será mesmo que o equipamento recebe mais turistas e 

visitantes que o Pão de Açúcar e Cristo Redentor? Sem dúvida, outros critérios de 

avaliação deveriam ser utilizados para diferenciar moradores e visitantes gerando, 

assim, dados mais confiáveis e verdadeiros.  

 Apesar das controvérsias, há de se considerar que o teleférico impulsionou as 

visitas turísticas no complexo do Alemão. Devido à sua importância neste processo 

de turistificação8 da área foi realizada, para o presente estudo, uma pesquisa cujo 

objetivo é investigar a percepção do turista e do morador em relação ao 

equipamento. Através desta pesquisa também foi possível compreender como a 

figura de Teleférico do Alemão se destaca neste contexto, uma vez que este é o 

grande atrativo turístico do local – e verificar como se desenvolve a atividade 

turística no local. 

 

2.3 A PESQUISA SOBRE O TELEFÉRICO DO ALEMÃO E A ATIVIDADE 

TURÍSTICA NO LOCAL 

 

 A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo investigar a percepção do 

visitante e do morador em relação ao Teleférico do Alemão. Foi identificada a 

necessidade de aplicação de uma pesquisa de percepção para compreender melhor 

o fluxo de visitação ao equipamento, uma vez que, este fluxo é novo e ainda pouco 

estudado dentro do ponto de vista do fenômeno turístico. Além disso, a aplicação da 

pesquisa incutiu maior credibilidade a este trabalho e proximidade entre o 

pesquisador e seu objeto de estudo. 

 A metodologia utilizada teve uma abordagem quantitativa e exploratória. Foi 

realizada a aplicação de formulários a moradores e visitantes que se utilizaram do 

Teleférico do Alemão durante os dias 11/07, 13/07 e 14/07 de 2013. Os formulários 

foram aplicados nas estações do teleférico e também dentro das comunidades. Foi 

                                                           
8
 Entende-se turistificação “como o processo de implantação, implementação e/ou suplementação da 

atividade turística em espaços turísticos ou com potencialidade o turismo.”  
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respondido um total de 100 formulários, sendo 50 para moradores e 50 para 

visitantes. 

 O formulário continha 14 perguntas fechadas e 2 perguntas abertas e foi 

dividido em três partes: a primeira aborda o perfil do visitante e do morador (sexo, 

faixa etária, local de procedência – no caso dos visitantes –, renda familiar, nível de 

escolaridade); a segunda, aborda o uso do Teleférico (com quem está visitando, 

razão principal para a utilização, frequência de uso); a terceira, aborda a percepção 

dos moradores e visitantes sobre o Teleférico (importância para o dia-a-dia, 

motivação do uso/visita, principal função como meio de transporte ou atrativo 

turístico, entre outras). 

 Os respondentes só podiam escolher uma alternativa dentre as possíveis 

respostas. Para a renda familiar utilizou-se a metodologia desenvolvida pela FGV9 

para nova classe C10 disso, em duas das questões do questionário foi utilizada uma 

escala de Likert organizada em cinco categorias sendo 1 para discordo totalmente, 2 

para discordo, 3 para indiferente, 4 para  concordo e 5 para concordo totalmente. 

 Serão apresentados os resultados obtidos através da aplicação da pesquisa. 

Para algumas questões serão apresentados os gráficos e a comparação entre as 

resposta de visitantes e moradores. 

 Em relação ao perfil do visitante, 48% dos entrevistados eram mulheres e 

52% homens. A faixa etária de maior expressividade foi a de 31 a 45 anos com 44%, 

seguido de 18 a 30 anos com 30% e de 46 a 65 anos com 26%. A renda familiar 

ficou compreendida em sua maioria na faixa de R$ 1085,00 a R$ 1734,00 com 50% 

das respostas, seguido de R$ 1734,00 a R$ 7475,00 com 32%, até R$ 1085,00 com 

8%, mais de R$ 7475,00 com 4% e 6% dos entrevistados não responderam. O nível 

                                                           
9
 Compreende-se que a metodologia da FGV é pouco utilizada em pesquisas de perfil socioeconômico. A 

metodologia mais utilizada é a que foi desenvolvida pelo IBGE que utiliza faixa salarial por quantidade de 
salários mínimos. Portanto, procurou-se fazer a equivalência entre as metodologias visando futuras pesquisas. 
Sendo assim, têm-se: até 3 SM (Até R$ 1085,00 = Até 1,6 SM/De R$ 1085,00 a R$ 1734,00 = De 1,6 SM a 2,55 
SM); De 3 SM a 6 SM; De 6 SM a 10 SM (De R$ 1734,00 a R$ 7475,00 = De 2,55 SM a 11,02 SM);Mais de 10 SM 
(Mais de R$ 7475,00 = Mais de 11,02 SM). 
10

 A metodologia da FGV para a nova classe C considera a renda familiar per capita atrelada ao bem estar 
social. Segundo o estudo, não se considera a distribuição de renda, mas sim a parte da população que se 
encaixa dentro dos parâmetros (potencial de consumo, estrato econômico, capacidade de geração de renda, 
expectativas para o futuro) de análise escolhidos dentro de um período. O termo “nova classe C” foi utilizado 
no sentido de diminuir a depreciação da identificação de uma pessoa que faz parte da classe C – que é 
considerado pejorativo – dando assim a ideia de que a pessoa evoluiu de classe econômica dando um sentido 
positivo. 
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de escolaridade compreende-se em 8% com ensino fundamental, 44% com ensino 

médio e 48% com ensino superior. 

 Em relação ao perfil do morador, 54% eram mulheres e 46% homens. A faixa 

etária compreende-se em 30% de 18 a 30 anos, 50% de 31 a 45 anos e 20% de 46 

a 65 anos. A renda familiar11 apresenta-se em 38% até R$ 1085,00, 56% de R$ 

1085,00 a 1734,00 e 6% de R$ 1734,00 a R$ 7475,00. O nível de escolaridade que 

apresentou mais expressividade foi o ensino fundamental (52%) e ensino médio 

(40%) seguido de 6% em ensino superior e 2% que nunca estudou. 

 Os visitantes quando questionados sobre com quem visitaram o Teleférico 

verifica-se que 76% visitaram com a família, 14% com amigos, 4% sozinhos e 6% 

em grupo de turismo. Sobre a importância do Teleférico para o dia-a-dia, 68% 

responderam “nada importante” e 16% “pouco importante”, porém alguns dos 

entrevistados responderam pensando na importância do Teleférico para o dia-a-dia 

dos moradores e, por isso, apresentam-se os seguintes dados: “razoável” com 2%, 

“muito importante” com 10% e “fundamental” com 4%. 

Não foi perguntado aos moradores “com quem visitam o teleférico?”, uma vez 

que se entende que eles não são visitantes, e sim usuários diários. Quando os 

moradores foram questionados sobre a importância do Teleférico para o dia-a-dia, 

as respostas se mostraram bastante uniformes, veja: 12% responderam “pouco 

importante”, 12% “fundamental”, 20% responderam “razoável”, 52% “muito 

importante” e 4% “nada importante”.  

 

                                                           
11

 Para renda familiar utilizou-se metodologia de divisão de faixa salarial para classes socioeconômicas da FGV.  
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Figura 7: Importância do Teleférico para o dia-a-dia.  

Fonte: Elaboração própria 

 

Esses dados refletem diretamente a política de tarifas adotada pelo Supervia 

e o acesso dos moradores ao cadastramento para terem direito a uma tarifa de 

menor valor e gratuidades como já mencionado do decorrer do texto. Outro motivo 

para a pouca utilização do teleférico por moradores é questão do deslocamento até 

a estação. Como as estações ficam no topo do morro, para muitos é mais prático e 

eficiente utilizar um meio de transporte alternativo como vans, kombis ou mototáxi.  

Em relação à utilização do Teleférico, 94% dos visitantes responderam que 

utilizam para turismo e 6% para visitar amigos/parentes. Já entre os moradores, 38% 

utilizam para trabalhar e 36% utilizam para visitar amigos/parentes. 12% 

responderam outros, ou seja, utilizam o teleférico para ir à escola/faculdade, para ir 

ao médico, entre outros motivos. E 10% responderam que utilizam para turismo, o 

que é um dado interessante, pois alguns moradores enxergam o teleférico como um 

ponto turístico, um passeio diferenciado e utilizam como um equipamento de lazer. 

Não responderam à questão 4% dos moradores entrevistados. 
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Figura 8: Motivação de uso do Teleférico do Alemão  
Fonte: Elaboração própria 
 

 Quando questionados sobre a frequência do uso, 86% dos visitantes 

responderam “somente nesta visita” e 14% “ocasionalmente”, pois costumam levar 

outras pessoas para conhecer o local. Em relação aos moradores quando se 

questionou sobre frequência do uso, 60% responderam “ocasionalmente”, 38% 

responderam “sempre” e 2% não responderam.  

 

 

Figura 9: Frequência de uso do Teleférico do Alemão 
Fonte: Elaboração própria 
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Para os visitantes, a principal função do Teleférico é a de atrativo turístico 

com 52% das respostas. Já 48% dos respondentes acreditam que a principal função 

do Teleférico é a de meio de transporte. Já para os moradores, a principal função do 

teleférico do Alemão é a de meio de transporte (90%), porém 10% o consideram um 

atrativo turístico. Veja gráfico abaixo: 

 

 

Figura 10: Principal função do Teleférico do Alemão  

Fonte: Elaboração própria 

 

 Para desenhar a percepção do visitante e do morador sobre o Teleférico do 

Alemão foram criadas cinco afirmações sendo elas: 1-O teleférico tornou o alemão 

mais conhecido; 2-O teleférico tornou a alemão mais bonito; 3-Sinto-me responsável 

pelo cuidado e limpeza do teleférico; 4-O teleférico é um patrimônio da comunidade; 

5-O valor diferenciado da tarifa para turista e para morador é justo; e questionou-se 

o grau de concordância e discordância para cada uma das afirmativas utilizando 

uma escala Likert. Os resultados podem ser visualizados no gráfico a seguir: 
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Figura 11: Percepção através das afirmativas  
Neste gráfico, foram utilizadas somente as respostas positivas (concordo e concordo totalmente).  
Fonte: Elaboração própria 

 

  

 Analisando os dados do gráfico acima é possível verificar que a comunidade 

parece ter menos reconhecimento sobre o teleférico como algo benéfico para a 

população, que os visitantes. Ou seja, aqueles que visitam percebem o Teleférico 

como um grande avanço para os moradores locais, mas o que é perceptível para os 

moradores é que o Teleférico não é tão funcional como deveria ser, e não atende de 

maneira eficaz as necessidades de deslocamento de todos os moradores. Verifica-

se que, para os moradores, o equipamento é algo muito mais admirável, dada a 

grandiosidade da estrutura, e de embelezamento da região, pois despertou um apelo 

estético local, do que de utilidade e funcionalidade que o equipamento poderia, ou 

deveria permitir. 

 Outro ponto que é possível destacar é que, apesar de os dados do gráfico 

apontarem que os moradores identificam que o teleférico é um patrimônio para a 

comunidade, verifica-se uma relação de pouco sentimento de pertencimento entre a 

comunidade e o equipamento. Pode-se dizer que isso se deve ao fato da pouca – ou 

quase nula – participação da população local nas intervenções estatais promovidas 

no Alemão. Reflexo da política “de cima para baixo”, o Teleférico é um equipamento 
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muito mais de prestígio e objeto de notoriedade para o governo do que de utilidade 

pública local. 

 Os dados do gráfico Percepção: afirmativas me levam a uma das perguntas 

abertas onde se questionava “diga em três palavras o que você sente pelo Teleférico 

do Alemão”. Dentre os visitantes coletou-se “admiração”, “conquista”, “beleza”, 

“orgulho”, “inclusão”, “necessidade”, “emoção”, “integração”, ou seja, palavras que 

despertam um sentimento positivo e de avanço para a comunidade local não 

somente no quesito transporte, mas principalmente de reconhecimento da região 

pelo Governo. Já dentre os moradores coletou-se “praticidade”, “rapidez”, 

“segurança”, “facilidade”, “benefício”, “caro”, “desperdício”, “mentira”, “ganância”, 

“novela”, ”elefante branco da Dilma”, ou seja, há um mistura de sentimentos ora 

positivos e mais funcionais ora críticas ao empreendimento. Existe uma dualidade na 

opinião dos moradores. Estas respostas reforçam ainda mais os dados obtidos 

através das afirmativas. 

 Ainda no quesito percepção foi questionado o grau de concordância e 

discordância através de uma escala Likert de 1 a 5 (sendo 1 discordo totalmente, 2 

discordo, 3 indiferente, 4 concordo e 5 concordo totalmente) sobre algumas 

características em relação ao Teleférico conforme gráfico a seguir: 
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Figura 12: Percepção através das características. Neste gráfico, foram utilizadas somente as respostas positivas 

(nota 4 – concordo e nota 5 – concordo totalmente)   

Fonte: Elaboração própria 

 

 No gráfico anterior, é possível verificar que a maioria dos entrevistados 

concordou com os aspectos positivos levantados pela pergunta. A única questão 

que gerou certa divergência é a do caro/barato, reflexo das tarifas praticadas para 

moradores e visitantes como já mencionado. 

 Outro ponto que pode ser resaltado a partir da tarifa praticada é a do acesso 

ao transporte de qualidade e eficiente para os moradores da favela. Percebe-se que 

o equipamento se destaca mais pelas suas características estéticas do que por suas 

características funcionais.  

  Os resultados aqui apresentados referem-se a uma parte da população local 

e visitantes que utilizam o Teleférico. A partir desta amostra, verifica-se que os 

visitantes, em geral, utilizam o Teleférico como um ponto turístico do Rio de Janeiro 

e escolheram visitar principalmente pela curiosidade tanto da favela como de utilizar 

o Teleférico. A visitação também recebeu grande influência da mídia através da 

novela “Salve Jorge” que tinha como um dos cenários o Complexo do Alemão. Em 

relação ao local de procedência verificou-se que existem visitantes que são 

residentes no Rio de Janeiro (cidade e Estado), mas existem muitos visitantes de 
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outros Estados do Brasil como Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

Paraíba12 etc. 

 Em relação aos moradores, foi possível perceber o uso ocasional do 

Teleférico, mas também foi considerado um grande avanço e um elemento 

facilitador como transporte para a comunidade. Mas, que apesar disso, existem 

outras prioridades que precisam ser realizadas e que os moradores desejam que 

sejam atendidas como melhoria da infraestrutura básica para todas as áreas do 

complexo. Percebe-se que o teleférico foi benéfico para alguns e não para outros e 

que, ele constituiu-se como elemento facilitador, mas não fundamental para a vida 

dos residentes. 

 Existem muitas críticas referentes ao Teleférico e às obras do PAC no 

Complexo do Alemão, e isso se refletiu no discurso dos moradores durante a 

aplicação da pesquisa. Alguns moradores acreditam que outras prioridades 

poderiam ter sido atendidas, ao invés da construção do teleférico, como alargamento 

e calçamento das ruas, vielas e becos, instalação de saneamento básico, instalação 

de água encanada, luz, coleta de lixo eficiente, entre outras prioridades para todas 

as áreas da favela. Além disso, devido às obras do teleférico, muitas casas foram 

desapropriadas e demolidas, porém os restos da demolição não foram retirados do 

local resultando em acúmulo de lixo que, por consequência, atrai insetos. Outro 

relato dos moradores que moram próximo às estações do teleférico é em relação 

aos dias de chuva. Todo o escoamento de água das estações não foi feito prezando 

preservação da casa dos moradores. A chuva escoa das estações e acaba 

inundando o terreno das casas mais próximas o que torna o terreno cada vez mais 

perigoso e úmido podendo gerar doenças e outras complicações como 

deslizamentos. 

 Através da aplicação da pesquisa foi possível identificar alguns impactos tanto 

positivos como negativos que a construção do Teleférico causou para a comunidade 

local. Verificou-se também que a atividade turística gerada pelo equipamento é 

benéfica para alguns e não para outros. Ao mesmo tempo em que existe a geração 

de empregos e renda para os moradores que trabalham no teleférico seja 

diretamente (seguranças, guardas, instrutores, outros) seja indiretamente (feira de 

                                                           
12

 Sobre o local de procedência dos visitantes, verificar tabela em apêndices. 
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artesanato, comércio próximo), existe também o lado negativo de desapropriação de 

casas e problemas gerados pelo término indevido das obras do equipamento. Outro 

ponto bastante falado pelos moradores foi que, depois da construção do teleférico, 

as outras obras que deveriam ser realizadas pelo PAC como alargamento e 

calçamento das ruas, coleta de lixo, instalação de luz elétrica, entre outras, não 

aconteceram.  

 No tocante ao turismo, percebe-se que a atividade não se estende a 

comunidade como um todo e que a maioria dos visitantes fica concentrado nas 

estações do equipamento e não possuem a curiosidade de conhecer a favela 

utilizando suas ruelas e becos. Neste sentido, verifica-se que a máxima “turismo 

bom para turista também é bom para o cidadão” não se aplica com excelência ao 

Complexo do Alemão, uma vez que, as reivindicações dos moradores referentes à 

cidadania não foram atendidas em sua totalidade pelas intervenções estatais, até 

porque esta cidadania está sendo construída aos poucos já que havia pouco acesso 

dos moradores aos serviços públicos e equipamentos culturais e de 

desenvolvimento social que deveriam ser oferecidos pelo governo.   

 Mais uma vez, percebe-se o discurso das políticas públicas sem retorno para 

a comunidade local e o discurso do sonho do turismo como desenvolvimento local 

altamente empregado pelo governo. Discursos estes disfarçados de democracia e 

acesso aos serviços públicos de qualidade que são direitos da população, mas que 

são renegados em prol de uma imagem positiva de desenvolvimento da cidade.  

 No próximo capítulo, será discutido a ação de promotores da atividade 

turística no complexo do Alemão e seus impactos positivos e negativos. 
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3 A PERCEPÇÃO DOS PROMOTORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO 

COMPLEXO DO ALEMÃO 

 

 O turismo no Complexo do Alemão foi diretamente influenciado por dois 

fatores: a pacificação e a instalação do Teleférico. Além disso, esses elementos 

também foram supervalorizados pela exposição midiática seja pelas reportagens 

produzidas durante e depois do processo de pacificação seja pelas notícias da 

inauguração e utilização do equipamento de transporte por visitantes e por 

moradores. Esses fatos fizeram com que tanto residentes como turistas tivessem 

curiosidade em conhecer uma área que, por tanto tempo, foi comandada pelo tráfico 

de drogas e que agora está passando por um momento de mudanças e 

transformações sociais e de segurança pública. 

 Em relação à exposição midiática do processo de pacificação pode-se 

ressaltar o episódio que se tornou um grande chamariz para o local. Este episódio 

consiste na fuga de criminosos do Complexo da Penha para o Complexo do Alemão 

através da Serra da Misericórdia – área verde que divide um complexo do outro. 

Veja imagem deste momento do processo de pacificação abaixo: 

 

 

Figura 13 – Fuga de bandidos durante o processo de pacificação. 
Fonte: contextolivre.blogspot 

 

 Este episódio foi televisionado e impactou fortemente tanto espectadores 

brasileiros como também estrangeiros, uma vez que, estas imagens rodaram o 
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mundo. Atualmente, esta rota de fuga dos criminosos é conhecida e amplamente 

divulgada em visitas turísticas no Complexo do Alemão como a “Trilha do Bope”. 

  Outro fator de exposição midiática foi a gravação da novela “Salve Jorge” 

transmitida pela Rede Globo de Televisão que teve como um de seus cenários a 

favela e sua pacificação, inclusive algumas cenas foram gravadas no próprio local. 

Em visitas ao Complexo do Alemão durante a transmissão da novela, ao chegar à 

estação Palmeiras era possível encontrar moradores exibindo fotografias com os 

atores e atrizes da novela e as crianças que vendem água e outras bebidas apontam 

as casas na favela que eram usadas para as gravações. Percebia um grande 

orgulho e satisfação dos moradores ao falar da novela, uma vez que, nunca antes 

uma grande comunidade havia sido escolhida para ser cenário de uma novela de 

horário nobre.   

 Durante a pesquisa também se pode ouvir que muitas pessoas visitavam o 

Complexo do Alemão utilizando o teleférico devido à novela. Quando questionados 

“Por que decidiu visitar o teleférico do alemão?”, alguns entrevistados responderam 

“porque vi na novela”, “por causa da curiosidade, da novela”, “repercussão da 

novela”, entre outras. A ideia transmitida pela novela é de um povo humilde, sofrido 

pelas mazelas e peripécias da vida, mas alegre, forte, trabalhador, corajoso, que no 

final, apesar de todas as desavenças, todo mundo se gosta e se ajuda nos 

momentos difíceis. Povo espalhafatoso, escandaloso, festeiro. Outra ideia passada é 

de um lugar sem violência e tranquilo, sem a presença do tráfico de drogas apenas 

da polícia que é do bem. 

 É possível afirmar que a imagem transmitida pela novela é oposta a imagem 

de favela tantas vezes reproduzida em filmes brasileiros como Cidade de Deus e 

Tropa de Elite e que essa imagem também tem o objetivo de incutir no pensamento 

das pessoas a ideia de uma nova polícia e forças do governo que são do bem e 

estão à serviço da população favelada, assim como mostrar que a favela é parte 

integrante da cidade – ideias que antes da pacificação não existiam. 

 Devido a todos este motivos, os moradores e organizações locais bem como 

empresas privadas enxergaram o oportunidade de iniciar um negócio em turismo na 

favela e uma oportunidade de trabalho e geração de renda, surgindo assim 
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organizações, associações e empresas que promovem visitas turísticas no 

Complexo do Alemão. 

 Este discurso também é amplamente reproduzido por empresas de educação 

técnica e profissionalizante que viu o Complexo do Alemão como um mercado 

potencial.  Estes cursos em parceria com as ONG’s locais desenvolvem projetos 

para a implantação de diversos negócios, principalmente ligados ao 

empreendedorismo - já que na favela muitos são donos de seus próprios negócios e 

microempresas - e turismo. 

 Apesar das controvérsias, hoje a atividade turística se configura como a 

indústria do momento no Complexo do Alemão. Dentro deste ramo de atividade 

destacam-se três organizações que atuam no turismo local. São elas: 

- Turismo no Alemão: foi criado pelo morador Cleber Araujo que já teve experiência 

no turismo trabalhando como guia em Porto Seguro. Atualmente, montou a 

organização e oferece tours no complexo do Alemão para grupos de estudantes 

universitários e turistas, em sua maioria, estrangeiros. 

- Rio Turismo Legal: foi criado pelo guia de turismo Ronald Ferreira que percebeu a 

necessidade de oferecer serviços especializados dentro do segmento do turismo 

que atua. Oferece passeios turísticos pela cidade do Rio de janeiro como trilhas na 

Floresta da Tijuca e, mais recentemente, passeios ao Teleférico do Alemão.  

- ONG Bom Fruto Turismo, Visitas Guiadas: foi criada pela moradora Nilcea Rocha, 

mais conhecida como Ceinha e considerada a primeira agência de turismo no 

Alemão. Oferece curso de turismo para moradores interessados em atuar como 

monitores de visitas na favela. O curso compreende aulas de história da 

comunidade, turismo, inglês e francês. Este projeto também conta com o apoio do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro e parceria com a Supervia. 

 A três organizações acima citadas foram procuradas para uma entrevista com 

o objetivo de entender melhor a sua atuação na atividade turística no complexo do 

Alemão, porém só se obteve sucesso com a empresa Turismo no Alemão. A 

empresa Rio Turismo Legal foi solicitada muitas vezes através de e-mail e telefone, 

mas havia uma grande dificuldade da pessoa responsável em ter tempo disponível 

para a entrevista. Tentou-se também uma entrevista on-line com o envio das 
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perguntas para serem respondidas por e-mail, mas não se obteve resposta. Já a 

ONG Bom Fruto Turismo ofereceu resistência para a entrevista através de contato 

telefônico e quando foram abordados no posto de atendimento que possuíam, 

localizado na estação Bonsucesso, sempre se mostravam bastante desconfiados ao 

serem abordados para a entrevista.   

 A entrevista com o Sr Cleber Araújo, representando a empresa Turismo no 

Alemão, foi realizada no dia 17 de novembro de 2013 na estação Palmeiras do 

Teleférico do Alemão. Primeiramente, ele relatou que o interesse em trabalhar com o 

turismo no Alemão surgiu a partir da implantação do teleférico no qual, ele e seus 

parceiros, detectaram um movimento de pessoas interessadas em conhecer a favela 

e enxergaram no turismo um mercado potencial. A partir da captação desta 

oportunidade, ele decidiu montar a empresa Turismo no Alemão em 2012. 

 Os passeios não são produzidos para um público específico, mas sim para 

todos aqueles que desejam conhecer o Complexo do Alemão. Atualmente, ele 

possui três tipos de roteiros turísticos, sendo o principal deles, o “Complexo Total” no 

qual é possível andar pela favela conhecendo pontos de interesse como o Bistrô 

R&R, a Praça do Conhecimento, o polo cultural na comunidade Nova Brasília. Os 

preços praticados variam entre R$ 60,00 e R$ 180,00 dependendo do tipo de 

atividade que o grupo desejar fazer como almoço na comunidade, visita a escola de 

samba local, churrasco na laje, entre outras. 

 A empresa Turismo no Alemão já atendeu a mais de 40 grupos de turistas, 

em sua maioria, estrangeiros. Este é um ponto que o entrevistado ressalta bastante 

a falta de interesse dos brasileiros em conhecer a favela de verdade, de entrar na 

favela, de conhecer suas especificidades, seus moradores. Inclusive, ele diz que os 

visitantes do teleférico não conhecem a favela como imaginam, apenas realizam um 

“safári na favela” – passando por cima das comunidades, mas sem muita 

aproximação. 

 O entrevistado diz que a Turismo no Alemão é uma empresa de receptivo 

local e que conta com muitos parceiros externos e que, através destes, eles 

recebem os turistas. Esses parceiros externos são guias de turismo, agências, 

driverguides, entre outros que levam os turistas até eles para realizarem os 

passeios. A divulgação da empresa e seus passeios, geralmente, são feitas de 
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maneira “boca-boca” e em eventos de turismo, sites e redes sociais. Apesar de já ter 

trabalhado com turismo em Porto Seguro, o Sr Cleber afirma que não possui 

formação em turismo, mas que vem procurando se especializar através de cursos do 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e SENAC 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) bem como seus parceiros diretos. 

Ele também busca fazer parcerias com pessoas formadas na área. 

 Quando questionado sobre o que pensa sobre o turismo no Complexo do 

Alemão, respondeu que o turismo na favela traz geração de renda, desenvolvimento 

econômico e novas perspectivas de oportunidades. Porém, ele ressalta que o 

turismo é muito perigoso, predador e que a comunidade não está preparada para 

lidar com os aspectos negativos provocados pelo turismo tanto pela falta de 

formação como por se caracterizar como algo novo para a comunidade. Por causa 

disso ele quer que o turismo na favela seja “um turismo de experiências, um turismo 

que traga novas oportunidades financeiras para a comunidade”. Ele também ressalta 

que não quer que os grandes cartéis do turismo se apoderem do turismo no Alemão 

e aponta isso como algo negativo para a comunidade e para o turismo local 

afirmando que, por conta disso, escolhe com muito cuidado suas parcerias. Este 

posicionamento é um reflexo de sua experiência com o turismo em Porto Seguro. 

 Destaca-se o discurso da experiência na favela e, consequentemente, em 

turismo presente na fala do entrevistado. Percebe-se que esta é um discurso que já 

foi absorvido pelos promotores de turismo em áreas de pobreza – como já discutido 

no primeiro capítulo deste trabalho – mesmo que não se entenda em profundidade e 

conhecimento os desdobramentos deste discurso e que tipo de experiências são 

produzidas e apropriadas pelo fenômeno. 

 O Sr Cleber, desde o primeiro momento, se mostrou muito solícito em 

participar da entrevista. Apesar de seu amadorismo, ele enxerga na favela um 

grande potencial de desenvolvimento local através do turismo e luta para que a 

favela não seja mais um produto vendido por grandes empresas dominantes no 

mercado turístico. 

 Devido a não adesão das organizações Rio Turismo Legal e Bom Fruto 

Turismo a entrevista, se optou por analisar a página da internet (site, Facebook) 

destas organizações. 
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 A ONG Bom Fruto Turismo desenvolveu o projeto “Visita Guiada Teleférico do 

Alemão” e possui um blog e um perfil no site de relacionamentos Facebook para 

divulgar o projeto. Nas duas páginas existe a divulgação do curso de turismo 

oferecido pela organização, porém verifica-se que esta informação é antiga e que 

não há atualização das atividades do grupo nas páginas. No perfil do Facebook 

existem postagens realizadas nos dias 22 e 29 de maio de 2013, apenas. As 

atualizações informam sobre o curso de turismo oferecido e três álbuns de fotos: o 

primeiro possui imagens da fundadora da organização com o governador Sérgio 

Cabral; o segundo possui imagens de uma visita no teleférico com o chefe de 

Estado da França; e o terceiro possui imagens de tour promovido para um grupo de 

motoqueiros. O blog do grupo possui mais informações e detalhes com imagens do 

grupo de monitores de turismo no posto de atendimento que possuíam na estação 

Bonsucesso. Através do blog, é possível verificar também que a organização 

contava com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e parceria com a 

Supervia para a implementação de suas ações. 

 Já o projeto “Visita Guiada Teleférico do Alemão” desenvolvido pela ONG 

Bom Fruto Turismo possui um site bem elaborado com informações sobre as 

seguintes seções: teleférico do alemão; estações do equipamento; complexo do 

Alemão; visita guiada; como chegar e contato. Talvez o site tenha sido resultado das 

parcerias e apoio do governo. As visitas guiadas oferecidas pelo projeto variam entre 

R$ 29,00 e R$ 49,00 e eram realizadas por jovens moradores locais.   

 Durante as visitas realizadas no teleférico para a realização deste trabalho era 

possível identificar o posto de atendimento do grupo na estação Bonsucesso bem 

como os monitores que abordavam de maneira amigável os visitantes oferecendo a 

visita guiada. Porém, na última visita realizada em 17 de novembro de 2013, o posto 

havia sido retirado e ninguém na estação sabia informar como seria possível 

contratar os serviços de guiamento do grupo. 

 A empresa Rio Turismo Legal possui um site com diversas informações sobre 

os passeios que oferece na cidade do Rio de Janeiro. Especificamente, se analisou 

a página que abordava os passeios no Complexo do Alemão. O passeio é realizado 

conforme agendamento e para isso é necessário entrar em contato com a empresa 

através de telefone ou e-mail. Não há informações sobre valores praticados. Há 
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também um pequeno descritivo de como funciona o roteiro. É um anúncio bem 

resumido do passeio oferecido. 

 De maneira geral, verifica-se que as organizações Turismo no Alemão e Bom 

Fruto Turismo realizam passeios turísticos ainda de maneira muito amadora e sem 

profissionalização arriscando no turismo um meio de desenvolvimento econômico e 

profissional. Já a empresa Rio Turismo Legal também realiza passeios livres, porém 

possui uma profissionalização maior em relação às outras, uma vez que, os guias 

possuem formação e cadastro no Ministério do Turismo. 

 Em relação à estrutura do produto oferecido, a Rio Turismo Legal e a Bom 

Fruto Turismo baseiam seus roteiros sem fugir muito do circuito que já é oferecido 

pelo teleférico. Já a Turismo no Alemão baseia seu produto na favela e seus pontos 

de interesse de visitação saindo totalmente do caminho já determinado pelo 

teleférico. É interessante que esta última em seus roteiros mostra tanto o lado 

negativo como positivo que podem ser encontrados na favela, levando as pessoas a 

romperem com o estereótipo de que na favela só existe pobreza, miséria, entre 

outras mazelas. Os roteiros oferecidos pela Turismo no Alemão buscam mostrar que 

apesar das mazelas na favela também há produção artística, cultural, intelectual, 

desenvolvimento socioeconômico, pessoas que buscam melhorar o local onde vivem 

apesar das dificuldades. Porém, sem dúvida, todas as organizações enxergaram no 

turismo uma oportunidade devido ao fluxo de visitação acarretado pela construção 

do Teleférico. 

 Segundo Freire-Medeiros em seu artigo “A construção da favela carioca como 

destino turístico”, 

 

favelas são destinos turísticos que podem ser promovidos, vendidos e 
consumidos de diversas maneiras: como paisagem física e/ou social, como 
destino eco-turístico, como turismo de aventura e/ou cultural. Mas o fato é 
que a potencialização do turismo será opção exeqüível apenas para 
algumas favelas. Por tudo que foi dito aqui, é difícil imaginar que 
conquistem algum valor no mercado turístico aquelas que estão longe da 
Zona Sul e que não têm “apelo estético” em consonância com os critérios 
pré-estabelecidos pelos promotores. (2006, p.21) 
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 O Teleférico do Alemão proporcionou à comunidade o “apelo estético” que 

faltava para o seu desenvolvimento como favela turística. É possível afirmar que 

sem o equipamento certamente o Complexo do Alemão não seria considerado um 

ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro. O contraste entre um empreendimento 

tão caro, moderno e inovador localizado em uma área considerada de grande 

pobreza e violência, a reestruturação urbana da área e suas adjacências devido as 

grandes obras de integração da cidade como a TransCarioca, a vista da Baía de 

Guanabara e maciços que rodeiam a cidade do Rio de Janeiro, nunca antes 

acessíveis aos moradores da cidade, levam milhares de visitantes a conhecerem o 

Complexo do Alemão. O diferente, o inusitado, o novo atrai pessoas em busca de 

novas experiências e sensações. 

 O turismo, ao se apropriar destas experiências e sensações, pode acarretar 

desenvolvimento ou destruição dependendo da maneira como é implementado e 

direcionado por governantes, iniciativa privada e comunidade local. Principalmente, 

no tocante ao turismo em áreas de pobreza, neste caso em específico, em favelas 

cariocas, a comunidade receptora sempre sofre os impactos e pouco é desenvolvida 

pela atividade turística. O turismo causa impactos de todos os tipos – econômicos, 

culturais, sociais e a atividade precisa ser muito bem pensada e elaborada buscando 

a integração da comunidade receptora com os promotores para que os impactos 

sejam minimizados. Porém, chegar a um equilíbrio não é uma tarefa fácil.  

 É importante que haja uma continuidade da pesquisa e avaliação do 

desdobramento que o turismo no Complexo do Alemão está sendo desenvolvido, 

buscando analisar as ações dos promotores da atividade no local em integração 

com as políticas públicas inerentes, estabelecendo assim uma relação apropriada  

de desenvolvimento local. Ressalta-se também que a academia pode contribuir com 

sua sabedoria para que estas ações sejam avaliadas e apropriadas para o turismo 

local procurando a redução dos impactos negativos que a atividade turística pode 

gerar, promovendo um desenvolvimento turístico mais saudável para a comunidade 

local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Através deste trabalho foi possível identificar como se desdobra o turismo no 

Complexo do Alemão, que teve como principal fator indutor as políticas públicas 

implementadas pelo governo como a pacificação e a construção do Teleférico, 

fatores este que foram também fortemente divulgados através de exposições na 

mídia seja em novelas ou em telejornais. 

 Os resultados e análises da pesquisa aplicada no local mostram que a 

população local ainda necessita de intervenções estatais eficientes que atendam às 

suas reais necessidades, mas que enxergam no equipamento uma melhoria que 

facilitou o deslocamento de pessoas, apesar de não atender toda a comunidade. Já 

os visitantes, em sua maioria, se restringem a visitação apenas do Teleférico e suas 

estações sem levar em consideração que a favela é muito mais que o 

empreendimento e que visitá-la requer sair da área compreendida pelo 

equipamento.  

 Identificou-se também que os promotores da atividade turística ainda atuam 

de maneira amadora e que possuem uma visão muito romântica do turismo como 

fator de desenvolvimento profissional e socioeconômico, desconsiderando os 

impactos – principalmente os negativos – que a atividade pode acarretar à 

comunidade local. 

 Hipoteticamente, pensou-se que o teleférico – ao primeiro olhar – era algo 

fundamental e revolucionário para a vida dos moradores, porém verificou-se que , ao 

contrário do que se pensava, ele constitui-se como um marco de políticas públicas 

do local e como um elemento facilitador, porém que trouxe alguns problemas e que 

foi fruto de velha política “de cima para baixo” sem levar em consideração o que de 

fato seria importante para a comunidade local. 

 Acredita-se que o trabalho atingiu o objetivo esperado, dando um primeiro e 

pequeno panorama do cenário turístico no Complexo do Alemão e da complexidade 

que as políticas públicas locais trazem a atividade turística e ao cotidiano dos 

moradores. Este trabalho também mostrou aspectos que não haviam sido cogitados 
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como problemas causados pela construção do equipamento à comunidade local, 

pouca participação e poder de decisão da comunidade local em relação às políticas 

públicas locais, pouca discussão sobre os impactos de tais políticas públicas à 

comunidade local, entre outros aspectos, dando novas perspectivas de discussão e 

reflexão sobre o turismo no Complexo do Alemão e o desenvolvimento da região. 

 Cabe ressaltar que a amostra pesquisada é pequena em relação ao número 

total de moradores e visitantes do Complexo do Alemão e, a partir destas 

informações, incentiva-se a continuidade da pesquisa para uma melhor e eficaz 

avaliação e discussão do fenômeno turístico no local. Inclusive, incentiva-se a 

continuidade da pesquisa investigando o fluxo de visitação internacional no local, 

uma vez que, na pesquisa deste trabalho foram entrevistados apenas visitantes 

nacionais. 

 Ressalta-se também a importância da discussão do tema turismo em favelas, 

considerando as especificidades de cada comunidade receptora em relação à 

atividade turística, refletindo também sobre as diretrizes, controvérsias e 

desenvolvimento de cada uma para o turismo e vice-versa. 
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APÊNDICES 

 

QUESTIONÁRIO – PESQUISA SOBRE A PERCEPÇÃO DO TURISTA E DO 

MORADOR EM RELAÇÃO AO TELEFÉRICO DO ALEMÃO 
 

 

 

Você é morador do Complexo do Alemão? 
 Sim       

 Não 

 

Qual a motivação da visita? (somente para visitantes) 

 

 Lazer/ Turismo               

 Visita amigos/parentes                

 Trabalho              

 Outros 

 

Se não, qual a sua procedência? (somente para visitantes) 

 

Estado: 

País: 

 

Sexo 
 

 Feminino         

 Masculino 

 

Faixa Etária 

 

 18 a 30 anos 

 31 a 45 anos              

 46 a 65 anos              

 Mais de 65 anos 

 

Renda Familiar 

 

 Até R$1085,00 

 De R$1085,00 a R$1734,00 

 De R$1734,00 a R$7475,00 

 Mais de R$ 7475,00 

 

Nível de escolaridade 

 

 Nunca estudou 

 Ensino fundamental 

 Ensino médio 

 Ensino superior 
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Como está visitando o Complexo? 
 

 Sozinho           

 Com a família          

 Com amigos              

 Em grupo (turismo) 

 

Qual a importância do Teleférico para o seu dia a dia? 
 

 Nada importante 

 Pouco importante 

 Razoável 

 Muito importante 

 Fundamental 

 

 

Para que utiliza o teleférico? 

 

 Para trabalhar        

 Para turismo           

 Para visitar amigos/parentes        

 Outros 

 

Com que frequência utiliza o teleférico? 

 

 Somente nesta visita      

 Ocasionalmente / às vezes      

 Sempre 

 

Na sua opinião, qual a principal função do teleférico do Alemão?          
 

 Meio de transporte      

 Atrativo turístico 

 
 

Responda: 

 

1-O teleférico tornou o alemão mais conhecido. 

2-O teleférico tornou a alemão mais bonito. 

3-Sinto-me responsável pelo cuidado e limpeza do teleférico. 

4-O teleférico é um patrimônio da comunidade. 

5-O valor diferenciado da tarifa para turista e para morador é justo. 
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Afirmações Discordo 

totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 

totalmente 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Diga em 3 palavras o que você sente pelo teleférico: 

Como você enxerga o teleférico: 

 1 2 3 4 5  

Feio      Bonito 

 Sujo        Limpo 

 Inseguro      Seguro 

Caro      Barato                              

Cansativo      Divertido 

 Invasivo      Acolhedor 

                      

Você acha que a implementação do teleférico melhorou a qualidade de vida local? (somente para 

moradores) 

Por que você decidiu visitar o teleférico do alemão? (somente para visitantes) 
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TABELA SOBRE LOCAL DE PROCEDÊNCIA DOS VISITANTES DO TELEFÉRICO 

DO ALEMÃO 

 

PROCEDÊNCIA DOS VISITANTES 

ESTADO QUANTIDADE 

Rio de Janeiro 23 

São Paulo 5 

Ceará 3 

Goiás 1 

Mato Grosso 2 

Paraíba 5 

Rio Grande do Sul 2 

Paraná 1 

Bahia 2 

Pará 1 

Pernambuco 1 

Santa Catarina 1 

Amazonas 1 

Minas Gerais 1 

Maranhão 1 

    

Rio de Janeiro 46% 

Outros estados 54% 

 

 


