
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

CURSO DE TURISMO 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINICIUS GOMES CALDAS BEJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BISTRÔ ESTAÇÃO R&R: UM (DES)CASO DE SUCESSO NO TURISMO DE 

FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
 

2016  



 
 

 
VINICIUS GOMES CALDAS BEJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BISTRÔ ESTAÇÃO R&R: UM (DES)CASO DE SUCESSO NO TURISMO DE 

FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Turismo da Faculdade de Turismo e 
Hotelaria da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientador: Prof. Dr. Aguinaldo Cesar Fratucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niterói 
 

2016 
  



 
 

 

 

 

 

 

 
  

B423    Beja, Vinicius Gomes Caldas.  

     Bistrô Estação R&R: um (des)caso de sucesso no 
turismo de favelas do Rio de Janeiro / Vinicius Gomes 
Caldas Beja. – 2016. 

 61 f. ; il. 
 Orientador: Aguinaldo Cesar Fratucci. 

     Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Turismo) – Universidade Federal Fluminense, Faculdade 
de Turismo e Hotelaria, 2016.     
     Bibliografia: f. 55-58. 

    1. Turismo. 2. Turistificação. 3. Atores sociais. 4. 
Políticas públicas. 5. Unidade de Polícia Pacificadora. 6. 
Complexo do Alemão (Rio de Janeiro, RJ). I. Fratucci, 
Aguinaldo Cesar. II. Universidade Federal Fluminense. 
Faculdade de Turismo e Hotelaria. III. Título. 

                                                                                                            



 
 

 
BISTRÔ ESTAÇÃO R&R: UM (DES)CASO DE SUCESSO NO TURISMO DE 

FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 
 
 

Por 
 

 
 
 
 

Vinicius Gomes Caldas Beja 
 

 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Turismo da Faculdade de Turismo e 
Hotelaria da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Aguinaldo Cesar Fratucci – Orientador 
 
 
 
 
 
 

Profª. Drª Valéria Lima Guimarães – Convidada 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Turismo UFF 
 
 

 
Niterói, 2016.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esta, bem como todas as minhas demais 
conquistas, aos meus amados pais Elaine e Victor, e a 
minha amada avó Anita, que me incentiva e me protege 
com o seu amor duplamente maternal. 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Gostaria de expressar minha gratidão especialmente ao professor Aguinaldo 

César Fratucci pelos ensinamentos compartilhados ao longo da graduação, pela 

paciência e atenção dedicada em todos os momentos de orientação, trazendo 

soluções para as dúvidas frequentes, sem as quais não seria possível encerrar a 

caminhada deste ciclo. 

Agradeço também a cada um da equipe de professores da UFF que 

contribuiu para a construção de valiosos conhecimentos que levarei daqui em diante. 

Devo mencionar a indispensável colaboração de Marcelo Ramos e Raull 

Santiago, dono do Bistrô Estação R&R e o morador do Complexo do Alemão, 

respectivamente, por realizarem as entrevistas que permitiram o desenvolvimento da 

presente obra. 

Ao meu amigo Eduardo Lyra que desde o meu ingresso na graduação 

acredita no meu potencial e apoia a conquista dos meus objetivos. 

Agradeço a minha namorada Juliana Ribeiro por estar comigo em todos os 

momentos, na tristeza e na alegria, e pelo apoio incondicional que inspira todas as 

instâncias da vida. 

Um grande agradecimento a minha amada mãe Elaine, minha maior 

incentivadora. Obrigado por acreditar e confiar em mim, sempre.  

Por último e não menos importante, gostaria de agradecer a toda minha 

família e a Deus, aquele que guia meus passos e me permite viver, sempre 

conduzindo até o melhor caminho. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A vontade de se preparar tem que 

ser maior do que a vontade de vencer. 
Vencer será consequência da boa 
preparação” (Bernardo Rocha Rezende). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo estudar o processo de turistificação no Complexo 
do Alemão, considerando a percepção dos atores sociais envolvidos e os impactos 
do projeto de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, a UPP. Para isso, o 
Bistrô Estação R&R, localizado na comunidade Nova Brasília, foi eleito como objeto 
de pesquisa por se tornar indutor na construção da favela turística após implantação 
das UPPs, no Complexo do Alemão. Para tanto, além das pesquisas documentais e 
bibliográficas, foi realizada uma entrevista com o dono do empreendimento e 
aplicado um questionário a um ativista local para identificar a opinião do morador. 
Destacou-se o panorama atual do Bistrô e do projeto das UPPs no Complexo do 
Alemão, assim como a situação do teleférico do Alemão e a atividade turística no 
contexto da comunidade. O resultado da pesquisa indica que o sucesso do Bistrô 
Estação R&R não depende exclusivamente das UPPs, já que o negócio ultrapassou 
os limites da favela. Revelou-se também uma contraditória intervenção do Estado 
perante os problemas sociais da comunidade, entendendo que a favela não 
depende somente do policiamento de proximidade para se desenvolver. Verificou-se 
ainda, que à época da pesquisa, as UPPs enfrentam dificuldades com o retorno de 
conflitos armados no Alemão, demonstrando que as políticas de segurança e o 
turismo precisam ser repensados na localidade. 
 
Palavras-chave: Tu r i smo ;  Turistificação; A t o re s  so c ia i s ;  Políticas Públicas; 

UPPs; Complexo do Alemão , RJ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This work aims to approach the touristification process in Complexo do Alemão, 
considering the perception of social actors involved and the impact of public security 
project in the state of Rio de Janeiro, the UPP. For this, the Bistro Estação R & R, 
located in Nova Brasilia community, was elected as a research subject by becoming 
inductor in the construction of tourist slum after implementation of the UPP, the 
Complexo do Alemão. Therefore, in addition to the documentary and bibliographic 
research was conducted an interview with the owner of the project and applied a 
questionnaire to a local activist to identify the opinion of the resident. The current 
situation of the Bistro and the UPP project in Complexo do Alemão, as well as the 
situation of the Alemão cable car and the tourist activity in the context of the 
community stood out. The research result indicates that the success of Bistro 
Estação R & R  depends not only on the UPP, since the business exceeded the limits 
of the slum. It also revealed a contradictory state intervention before the community's 
social problems, understanding that the slum depends not only on policing to 
develop. It is also currently the UPPs are struggling with the return of armed conflicts 
in Alemão, showing that security and tourism policies need to be rethought in the 
locality. 
 

Key words: T o u r i s m ;  T ouristification; Social Actors; Pacification; Public 
policy; UPPs; Complexo do Alemão, RJ. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso objetivou explorar o recente 

desenvolvimento da atividade turística no Complexo do Alemão, localizado na zona 

norte da cidade do Rio de Janeiro, por meio do estudo de um dos seus 

empreendimentos comerciais. A partir do processo de pacificação realizado na 

região, com a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), o cenário da 

favela passou por diversas transformações, tais como a construção de escolas, 

clínica da família, agências bancárias e, principalmente, do teleférico do Alemão. 

Com o objetivo inicial de contemplar a população local, esse meio de transporte 

alternativo tornou-se o ícone da intervenção pública no subúrbio e acabou por 

chamar a atenção de outros segmentos da população carioca, incluindo os seus 

turistas. 

A regulamentação dos serviços que penetrou becos e vielas, engendrada pela 

pacificação, colaborou para o surgimento do Bistrô Estação R&R, estabelecimento 

determinado como objeto deste estudo. Criado em uma antiga garagem 

desocupada, o Bistrô é um espaço familiar com ornamentações simples e criativas 

que proporcionam ao pequeno ambiente um visual interno exuberante. O boteco 

comercializa mais de 300 rótulos de cervejas artesanais, importadas e nacionais; 

cujos preços variam de R$5,00 a R$250,00. Dentre as cervejas oferecidas no 

cardápio, encontra-se um rótulo que estampa a marca Complexo do Alemão 

desenvolvido por Marcelo Ramos, dono do empreendimento. 

Embora tenha sido criado para atender a demanda de turistas estrangeiros 

impulsionados pelos grandes eventos, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, o 

equipamento turístico tem como seus principais clientes os próprios moradores da 

comunidade, que aceitaram a cultura cervejeira inserida pelo proprietário do Bistrô e 

dividiram o seu espaço com turistas estrangeiros. 

A época da pesquisa, porém, o espaço turístico do Complexo do Alemão 

sofre um visível processo de desmobilização: o meio de transporte instalado não 

atendeu às necessidades da população local, que prefere utilizar serviços 

alternativos, van e mototáxi, para se locomover na comunidade. Além disso, os altos 

custos operacionais e de manutenção contribuíram para o desinteresse público e 

privado no que diz respeito à gestão do teleférico. 
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O cenário de paz, inicialmente estabelecido com a pacificação, deu lugar a 

intensos confrontos entre policiais e traficantes. Turistas e visitantes foram inibidos 

pela violência que voltou a incidir no Complexo do Alemão e tornou o local inseguro 

para a prática da atividade turística. Dentro dessa perspectiva, surgiu o 

questionamento de nossa pesquisa, indagando a contribuição do projeto de 

pacificação no Complexo do Alemão para a criação do Bistrô Estação R&R e os 

motivos que fizeram sua demanda declinar. 

Pressupõe-se que o Bistrô foi construído após a instalação das UPPs no 

conjunto de favelas do Alemão e se desenvolveu em virtude da segurança 

ocasionada pelo processo de pacificação na região. No entanto, com os recentes 

problemas nesse sistema de segurança do governo, sua viabilidade econômica e 

comercial vem enfrentando dificuldades para manter sua proposta. 

O objetivo geral desse trabalho foi analisar o caso da implantação do Bistrô 

no Complexo do Alemão e sua dependência do projeto de segurança pública do 

estado do Rio de Janeiro. Já os objetivos específicos foram: análise do projeto de 

segurança pública desenvolvido pelo governo do estado do Rio de Janeiro; o estudo 

do processo de turistificação do Complexo do Alemão; análise do processo de 

implantação do empreendimento Bistrô Estação R&R e sua situação atual; e 

identificação dos motivos de um eventual insucesso daquele estabelecimento. 

O método desta pesquisa foi pautado em uma abordagem qualitativa e 

exploratória dividida em duas etapas: a primeira compreendeu uma pesquisa 

bibliográfica com objetivo de proceder ao levantamento das fontes teóricas que 

embasaram a abordagem do tema; a segunda consistiu em uma pesquisa de 

campo, qualitativa, com uso de entrevistas semiestruturadas aplicadas ao dono do 

Bistrô e a um ativista comunitário residente do Complexo do Alemão. 

Para que os objetivos desse trabalho fossem alcançados, foi preciso a leitura 

e análise de artigos e textos sobre turismo em favelas cariocas produzidos por 

Bianca Freire-Medeiros, adaptando-os para o Complexo do Alemão; Renato 

Meirelles e Celso Athayde também foram lidos e estudados, uma vez que falam 

sobre a favela brasileira. Destacam-se ainda: Márcia Pereira Leite que examina a 

construção social das favelas como território da violência na cidade do Rio de 

Janeiro enfocado nas políticas de segurança pública; Fabiana Oliveira que fala sobre 

UPPs, direitos e justiça; Milton Santos e Rita de Cássia Cruz abordando as 

mudanças no território; Anelise Fróes da Silva e Andrea Sepúlveda que elaboram 
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um diagnóstico que permite descrever as principais dificuldades no diálogo entre 

moradores e policiais da UPP. 

Utilizaram-se também informações sobre o Complexo do Alemão retiradas de 

sites da internet, principalmente no tocante a pesquisa sobre o projeto das UPPs e 

ações governamentais aplicadas na comunidade. 

No primeiro capítulo, foi feita uma abordagem sobre o espaço urbano e suas 

transformações, considerando o processo de turistificação dos territórios e, 

consequentemente, o consumo da favela como atração turística. Para tanto, 

discutiu-se a segmentação de mercado adotada como estratégia para atender a 

exigência da demanda e os primeiros indícios da prática dos slumming e o turismo 

de realidade. 

A seguir, no mesmo capítulo, foram apresentadas informações sobre turismo 

e segurança, principalmente no tocante ao sistema de segurança implantado no 

estado do Rio de Janeiro, as Unidades de Polícia Pacificadora – as UPPs. Realizou-

se também uma análise sobre esse projeto, considerando o desenvolvimento do 

turismo em comunidades pacificadas, além de apresentar o projeto das UPPs no 

Complexo do Alemão juntamente com a tentativa de turistificação do local. 

Essa tentativa engendrou uma série de elementos relacionados à atividade 

turística, além de o governo ter promovido algumas intervenções urbanas no 

Complexo do Alemão, como a construção do teleférico, fato que resultou no 

surgimento de empreendimentos turísticos e fomentou o crescimento do fenômeno 

turístico na região.  

No segundo capítulo, foi apresentada a localização do Bistrô Estação R&R, 

descrevendo um pouco da ocupação do aglomerado que abarca a região do 

empreendimento, a comunidade Nova Brasília. 

Apresenta-se no item seguinte, a pesquisa de campo realizada no Bistrô 

Estação R&R, identificando as razões que motivaram a criação do empreendimento 

dentro da favela por meio de informações obtidas das entrevistas semiestruturadas 

com o dono do Bistrô e o ativista comunitário morador do Complexo do Alemão; e o 

que causou o declínio do fluxo turístico na favela e, eventualmente, no Bistrô. 

A seguir, finalizando o capítulo, apresenta-se uma análise crítica sobre o 

Bistrô na favela e o processo de pacificação no Complexo do Alemão que 

transformou a dinâmica do local. 
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Por fim, apresentam-se as considerações finais sobre os resultados 

encontrados com o desenvolvimento desse trabalho, revelando que novas questões 

surgem a partir dos recentes problemas enfrentados na região, indicando a 

continuidade da pesquisa para o melhor entendimento do tema. 
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1  TURISMO, FAVELA E SEGURANÇA 

 

A prática do turismo tem emergido em localidades que movimentam 

experiências além do convencional e sustentam valores como a autenticidade. O 

desejo de vivenciar novas experiências transforma-se em motivação para o turista 

contemporâneo, que busca por lugares ditos alternativos com o intuito de se 

diferenciar daqueles que se deslocam para destinos ditos comuns. 

As favelas cariocas reúnem as características necessárias para atender os 

anseios de viajantes que estão em busca de lugares exóticos. A valorização desses 

espaços urbanos engendrou um novo produto turístico e junto com ele uma nova 

dinâmica se forma nessas localidades. O consumo da favela como atração turística 

desperta o interesse de muitas pessoas, uma vez que proporciona experiências 

inusitadas, interativas e legítimas em um único lugar. 

Nessa conjuntura, cabe ressaltar a importância da segurança para o 

desenvolvimento da atividade turística nas favelas, considerando-a como um dos 

primeiros e principais elementos que definem a escolha de um destino turístico pelos 

turistas. A seguir, apresenta-se a transformação do espaço urbano e com ele o 

processo de turistificação das favelas. 

 

1.1  TURISMO URBANO E A TURISTIFICAÇÃO DAS FAVELAS 

 

A atividade turística vem causando mudanças nos espaços e nas paisagens 

das cidades onde a prática ocorre. Tais transformações independem da modalidade 

de turismo que motiva o viajante, podendo ser ela de lazer, de negócios, de 

aventura, dentre outras diversas tipologias existentes. 

Para compreender a relação entre turismo e cidade é necessário, a priori, 

entender o que é cidade. O conceito de cidade pode ser definido como espaço 

territorializado, utilizado pelas sociedades e está associado ao gerenciamento 

político próprio. Segundo Santos (1988) e Lefébvre (1999), a cidade é a forma, é a 

materialização de determinadas relações sociais, enquanto que o espaço urbano é o 

conteúdo, é a materialização no espaço das próprias relações sociais. Todavia, não 

se pode analisar separadamente espaço urbano e cidade. Para Souza (2003), a 

cidade é o concreto, o conjunto de redes, a materialidade visível do urbano, 

enquanto o urbano é o abstrato, porém indissociável.  
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A cidade reúne os equipamentos indispensáveis para o desenvolvimento do 

turismo, como infraestrutura básica, de apoio e específica que são especialmente 

para utilização do turista. É imprescindível que estes elementos estejam presentes a 

fim de atender, primeiramente, as necessidades de seus moradores e 

consequentemente satisfazer seus visitantes. Assim, os próprios moradores se 

tornam mais hospitaleiros e divulgam o potencial urbano existente em sua cidade. 

As mudanças provocadas pelo turismo podem ser previstas ou não, variando 

de acordo com os interesses envolvidos. Por este motivo, é inevitável que a 

intervenção política faça parte deste processo de transformação. De acordo com 

Tyler (2001, p. 311) “[...] o turismo urbano, portanto, trata todos os processos sociais 

de mudança e dos processos de decisão de políticas que ditam a natureza dessa 

mudança e que identificam ganhadores e perdedores”. 

Embora o planejamento urbano e turístico seja distinto, são inseparáveis. Se 

por um lado as mudanças no espaço urbano se tornam inevitáveis, por outro tem 

como responsabilidade manter as principais particularidades da cidade, preservando 

suas características naturais e impedindo a consolidação de espaços 

despersonalizados, conhecidos como não lugares turísticos.  

É importante ressaltar que espaço urbano e espaço turístico urbano não tem 

o mesmo significado, pois deve ser entendido como espaço urbano o espaço 

produtivo, e espaço turístico urbano como aqueles trechos do espaço urbano que 

dão suporte e são atrativos para o turismo (CRUZ, 2001). E sobre estes espaços, 

existem varias motivações para desenvolver o turismo urbano em relação aos 

investimentos que serão realizados.  

A necessidade da população como um todo e os objetivos que pretendem 

atingir futuramente exige uma avaliação subjetiva que possibilita identificar o que 

realmente será bom para a sociedade. Molina e Rodriguez (2001 apud SIVIERO, 

2006) apontam que o planejamento é o resultado de um processo lógico de 

pensamento, mediante o qual o ser humano analisa e estabelece os meios que 

permitirão transformá-lo de acordo com seus interesses e aspirações. 

O planejamento é essencial para que os objetivos estabelecidos sejam 

alcançados, maximizando os efeitos positivos e amenizando os negativos. 

Ruschmann (2001) entende que o planejamento do turismo constitui o instrumento 

fundamental na determinação e seleção das prioridades para a evolução 
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harmoniosa da atividade, determinando suas dimensões ideais, para que, a partir 

daí, possa-se estimular, regular ou restringir sua evolução. 

As cidades turísticas apresentam uma nova forma de urbanização, o que vai 

despertar o interesse de diversos viajantes não apenas pela infraestrutura material 

disponível, mas pensando na cidade como a própria oferta em virtude da sua 

localização geográfica. Para Cruz (2001), as localidades turísticas da atualidade são 

consideradas como partes de uma rede, os nós dessa rede são, invariavelmente, 

cidades cuja função estratégica, do ponto de vista do turismo, não decorre apenas 

da infraestrutura material de que dispõem e do papel que ocupam no espaço 

cognitivo, mas de sua localização. 

Para que os espaços turísticos garantam seu mercado consumidor e se 

tornem produto, é necessário criar, recriar, massificar e, muitas vezes, misturar 

necessidades e padrões de consumo. No entanto, o mais importante é conservar as 

características específicas da cidade e apresentá-las, pois os turistas são cativados 

e surpreendidos pelo inusitado.  

O espaço urbano é fruto da própria sociedade e reflete a condição social 

através de sua arquitetura e um conjunto de símbolos produzidos e reproduzidos 

constantemente. Castrogiovanni (2000) afirma que a cidade é um produto da 

sociedade e numa sociedade de classe, alguns grupos adquirem maior ascendência 

sobre a configuração do espaço urbano, em razão de terem maiores influências 

econômicas e políticas do que outros. Para ele, a cidade até pode ser estável por 

algum tempo, em linhas gerais, inclusive ocupando limitantes territoriais, mas, pela 

própria dinâmica do capitalismo, dificilmente deixa de modificar alguns detalhes que 

para o turismo podem ser fundamentais no processo de capitalização da paisagem. 

Com isso, define-se o espaço urbano sempre como dinâmico. 

Os profissionais do turismo que cuidam da gestão desta atividade devem criar 

formas que permitam aos clientes experimentarem não somente aquilo que pode ser 

visto e ouvido, mas ter o prazer de estar, ver e ouvir a característica de cada cidade. 

Se por um lado as paisagens não mudam de lugar, por outro, mudam 

frequentemente de significado e, a paisagem vem a formar o espaço (CRUZ, 2001). 

Cada cidade possui uma peculiaridade que vai despertar o interesse do 

viajante, geralmente existe um plano diretório que incentiva o desenvolvimento do 

produto apresentado. Segundo Cruz (2001), diversas particularidades caracterizam 

a relação turismo-território no que concerne à produção e ao consumo de territórios 
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pelo turismo. Uma dessas especificidades diz respeito ao fato de o principal objeto 

de consumo do turismo ser o espaço, entendido como o conjunto indissociável de 

objetos e de ações, de fixos e fluxos. Nenhuma outra atividade consome, 

elementarmente, espaço, como faz o turismo e esse é o fator importante da 

diferenciação entre turismo e outras atividades produtivas. É pelo processo de 

consumo dos espaços pelo turismo que se gestam os territórios turísticos.  

As relações travadas entre turismo e território implicam em uma análise 

complexa que foi estudada detalhadamente por Remy Knafou, que definiu três 

categorias: 1) territórios sem turismo – cada vez mais raros, porém existentes; são 

caracterizados pela ausência de um território apropriado pela atividade turística. 2) 

turismo sem território - neste caso o turismo ocorre de forma quase indiferente à 

região que o acolhe, em equipamentos que praticamente não se inter-relacionam 

com o território em que se encontram implantados. 3) territórios turísticos - 

constituem territórios inventados e produzidos para o turismo, seja através de 

operadores ou planejadores turísticos (KNAFOU, 1996). 

Os motivos que levam à procura de espaços turísticos ou, à turistificação dos 

lugares e dos espaços, estão associados a três fatores centrais definidos: os turistas 

e as suas práticas, que podem conduzir a descoberta de novos lugares pelo turismo 

e cuja presença irá definir a existência do lugar enquanto um lugar turístico; o 

mercado, considerado hoje como a principal fonte de turistificação; e os 

planejadores e promotores territoriais (KNAFOU, 1996). 

Com base na visão de Knafou, Cruz (2001) defende a valorização de 

particularidades socioespaciais dos territórios, por parte das diversas fontes de 

turistificação, já que a cultura é mutável no tempo e no espaço e a eleição dos 

territórios para o turismo tende a ser dinâmico: os lugares valorizados atualmente 

podem não ser aqueles de amanhã, demonstrando a competitividade a que estão 

submetidos os diversos territórios turísticos. 

Essa competitividade indica a necessidade da intervenção do planejamento 

territorial para obtenção de sucesso e sobrevivência no mercado global, como 

argumenta Cruz: 

 
[...] a intervenção do planejamento territorial na configuração dos lugares 
turísticos resulta da necessária racionalidade imposta pelo mercado bem 
como da competitividade espacial entre lugares, característica da atualidade 
[...]. A racionalidade e competitividade, que afetam a organização de todos 
os setores produtivos, como forma de adequação e sobrevivência a um 
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mercado globalizado, fazem do planejamento territorial uma condição de 
sucesso de planos e políticas setoriais (CRUZ, 2001, p. 22). 

 
 

Uma das ferramentas utilizadas pelo marketing no processo de planejamento 

é a segmentação de mercado. Kotler e Armstrong (1988) a definem como a 

subdivisão de um mercado em subconjuntos distintos de clientes, em que qualquer 

subconjunto pode, concebivelmente, ser selecionado como um objetivo de mercado, 

para ser alcançado como um composto de marketing distinto. 

A segmentação como estratégia tem como importante função a criação de um 

planejamento que permite promover o turismo de uma determinada localidade. Isto 

porque a globalização nos conduz a produção de bens e serviços cada vez mais 

padronizados. 

Os serviços se especializam e se segmentam na intenção de responder ao 

desejo de singularização e comunicação das diferenças (FREIRE-MEDEIROS, 

2007). A segmentação torna-se indispensável se considerarmos o mercado atual, 

competitivo e global, uma vez que a prática de viagem está cada vez mais 

diversificada e os viajantes exigem roteiros que se adaptem às suas necessidades.  

Petrocchi (2004) afirma que a indústria turística é multissetorial, composta por 

diversos setores e serviços com a finalidade de montar a estrutura necessária para a 

realização da atividade turística, de maneira organizada e com fins determinados. 

Nesse cenário, o melhor modo de estudar o mercado turístico é por meio da 

sua segmentação, pois assim, é possível dividir a população em grupos 

homogêneos, cada um com seus próprios canais de distribuição e motivações 

distintas. Esta segmentação possibilita o conhecimento dos principais destinos 

geográficos e tipos de transporte, da composição demográfica dos turistas, como 

faixa etária e ciclo de vida, nível econômico, incluindo a elasticidade-preço da oferta 

e da demanda, e da sua situação social, como escolaridade, ocupação, estado civil 

e estilo de vida (BENI, 2007).  

A possibilidade de consumir um produto turístico dito alternativo motiva a 

busca pelo autêntico e "deve-se, sobretudo, ao fato de seu objeto de consumo não 

ser algo óbvio e tangível" (FREIRE-MEDEIROS, 2007, p. 63). Os reality tours 

conferem legitimidade e proporcionam ao turista experiências em realidades que ele 

não vivencia em seu país de origem, como exemplo: visitar locais onde imperam 

conflitos sociais e instabilidade política, percorrer áreas mais pobres de um 
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determinado local, conhecer localidades trágicas reinventadas como atrativo, 

campos radioativos e etc.  

Nesse sentido, os tours de realidade dialogam com o turismo em favela 

justamente por provocar experiências singulares, como diz Bianca Freire-Medeiros 

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

de um destino turístico”:  

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

Embora seja uma prática recente no Brasil, o turismo em favela já era feito em 

diversos locais espalhados pelo mundo antes mesmo de se tornarem atrativos 

turísticos. Na década de 1884, o slumming era praticado pela elite londrina e tinha 

como motivação um misto de curiosidade e filantropia, exercendo caridades através 

de visitas em bairros degradados de Londres, considerado como "um tipo de paixão 

por atravessar as fronteiras entre ricos e pobres, entre o limpo e o sujo, entre o 

virtuoso e o desprezível" (FREIRE-MEDEIROS, 2009, p 30). Para alguns críticos 

daquela época, o slumming era visto como um entretenimento egoísta que 

trivializava a pobreza disfarçada de altruísmo social (FREIRE-MEDEIROS, 2009).  

No Brasil, o turismo em favela adquire notoriedade apenas na década de 

1990, com a Eco-92, quando iniciam-se as visitas de estrangeiros à favela da 

Rocinha – pessoas que faziam passeio de cunho ecológico na Floresta da Tijuca 

queriam que o destino final fosse a favela. 

O turista visita a Cidade Maravilhosa nos dias de hoje não apenas pelo 

turismo de sol e praia que a cidade oferece tradicionalmente, mas sim por uma 

experiência que possibilite uma interação maior com a população localizada em 

áreas periféricas da cidade. 

Essa busca por visitas às localidades ditas autênticas impulsiona o turismo 

em favelas, causando valorização das áreas pobres e estigmatizadas, além de 

promover e transformar seus territórios, que possuem variáveis de distinção, em 

destinos turísticos. "Cada localidade busca descobrir sua "vocação" e sua 

identidade" (FREIRE-MEDEIROS, 2009, p. 34); por um lado, a favela torna-se 

mercadoria em razão de sua alteridade; por outro, a intervenção do poder público é 
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primordial para garantir o acesso – principalmente a segurança – tendo em vista as 

características que a diferenciam.  

 

1.2  TURISMO E SEGURANÇA NO RIO DE JANEIRO 

 

Como fenômeno importante no contexto da globalização, o turismo tornou-se 

um alvo prioritário para criar instabilidade e insegurança nos viajantes (OMT, 2004). 

Por este motivo, turismo e segurança estão associados diretamente, pois afinal, a 

segurança é um dos primeiros e principais critérios de decisão na escolha de um 

destino turístico pelo viajante. 

Os turistas procedem a uma análise e escolha mais criteriosa do destino, 

tendo por referência a percepção de segurança e análise dos riscos (MANSFELD; 

PIZAM, 2006). Logo, podemos considerar que a tomada de decisão sobre a escolha 

de um destino, a satisfação, a intenção de voltar, a recomendação futura para outras 

pessoas, são condições essenciais para o setor turístico prospere, e dependem da 

impressão de segurança. 

Sendo assim, os destinos turísticos atuais, "mais do que paisagens e gentes 

exóticas, são também procurados por oferecerem aos viajantes uma imagem de 

segurança a nível físico, psicológico e material" (ÁGUAS; BRÁS, 2007, p. 98). 

Portanto, é importante que os destinos tomem medidas necessárias tendo em vista 

a preservação da segurança e o desenvolvimento do setor, consequentemente. Um 

claro entendimento acerca dos elementos que influem na percepção de segurança 

dos turistas poderá revelar-se essencial na gestão e potencialização de um destino 

(CHEN, 1997).  

Ao Rio de Janeiro "embelezado, higienizado e embranquecido foi então 

atribuído o papel de cartão postal da república" (CARVALHO, 1987, p. 41), logo 

após a reurbanização realizada por Pereira Passos no início do século vinte. 

Todavia, ao longo dos anos, especialmente após o início da década de 90, a Cidade 

Maravilhosa adquiriu o perfil de cidade violenta. Assassinatos, roubos, assaltos, 

sequestros, arrastões nas praias, brigas de jovens em baile funk e disputas armadas 

entre facções rivais ganharam as ruas e repercutiram na mídia. 

A violência na cidade estava associada à dinâmica do tráfico de drogas e 

armas e aos inúmeros confrontos entre policiais e traficantes. A ineficiência das 

políticas públicas de segurança propiciava o desenvolvimento da cultura do medo 
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que irradiava das favelas para a cidade e difundiam a ideia de uma sociedade em 

crise.  

Inúmeros exemplos podem ser mencionados para retratar a guerra que 

opunha morro e asfalto, demonstrando a insegurança que aterrorizou os anos 90: a 

morte de 11 jovens moradores de Acari, em junho de 1990, o assassinato de sete 

menores que dormiam em frente à igreja da Candelária, em julho de 1993, a chacina 

de Vigário Geral, periferia da cidade, que tirou a vida de 21 pessoas. De acordo com 

Leite (2000), as imagens dos jovens mortos ganharam repercussão internacional e 

alteraram, na avaliação dos principais veículos de comunicação, a imagem da 

cidade e do país no plano interior e exterior. 

O morro é apresentado como território da não cidadania e torna-se parte 

isolada da cidade com seu próprio direito, interno e informal. A forma irregular e 

ilegal de ocupação do espaço configura a própria negação do acesso de seus 

moradores à cidade. Somando-se a isso, a escassa presença do Estado possibilitou 

o controle do território por grupos armados, reforçando o discurso criminalizante que 

vem estigmatizando a população residente em favelas há muito tempo (OLIVEIRA, 

2012). 

Por vezes, favela e favelado equivalem a categorias de acusação, que 

estigmatizam a dimensão social da geografia e estendem preconceitos a toda uma 

população, a ponto de moradores de favelas verem-se instados a falsificar 

endereços para evitar discriminação quando procuram emprego (MEIRELLES; 

ATHAYDE, 2014). Leite (2012) reforça a ideia anterior, afirmando que a metáfora da 

guerra fez, assim, transitar parte da discussão da violência do campo da segurança 

pública para um terreno moral, em que os favelados foram tomados como cúmplices 

dos bandidos pela via das relações de vizinhança, parentesco, econômicas e da 

política local. 

Em um cenário marcado pela violência e insegurança, a presença do Estado 

é exigida pela sociedade para que a cidadania seja resgatada, "considerando o 

amplo conjunto de medidas destinadas a reduzir desigualdades, proporcionar 

oportunidades laborais e, por último, garantir o respeito aos direitos do cidadão, 

inclusive nas questões afetas aos tribunais" (MEIRELLES; ATHAYDE, 2014, p. 145). 

Sabendo que a segurança é um bem coletivo, voltado ao cidadão, a intervenção 

pública se torna fundamental. 
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Nesse contexto, os programas ou projetos públicos são meios e instrumentos 

que traçam diretrizes a fim de alcançar os objetivos propostos pelo governo. Assim, 

surge a implementação de um importante projeto do poder público que busca, entre 

outros objetivos, ampliar as condições de exercício da cidadania nas favelas do Rio 

de Janeiro, que é introdução da Polícia Pacificadora (Unidades de Polícia 

Pacificadora – UPPs) nos territórios das favelas da cidade do Rio de Janeiro.  

Partindo do pressuposto de promover a recuperação do território, visando 

garantir segurança aos moradores e à cidade como um todo, as UPPs surgem como 

etapa fundamental para possibilitar o acesso aos demais direitos relacionados à 

cidadania (OLIVEIRA, 2012).  

 

1.2.1 Projetos das UPPs e o desenvolvimento do turismo nas comunidades 

pacificadas 

 

A implantação das Unidades de Polícia Pacificadora – UPPs, no âmbito do 

Programa de Pacificação de Favelas do governo estadual, parece representar um 

ponto de inflexão estratégica, uma mudança no modo de gestão estatal desses 

territórios, no que se refere à segurança pública (LEITE, 2012). O secretário de 

Segurança do Rio de Janeiro explica que:  

 
 
A ideia é simples. Recuperar para o Estado territórios empobrecidos e 
dominados por grupos criminosos armados. Tais grupos, na disputa de 
espaço com seus rivais, entraram numa corrida armamentista nas últimas 
décadas, uma disputa particular na qual o fuzil reina absoluto. (ANDRADE, 
2010). 
 
 

Iniciado em dezembro de 2008 com a inauguração da UPP no morro Santa 

Marta, no bairro de Botafogo, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, o Programa 

de Pacificação atinge 38 UPPs, conforme Figura 1:  
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 Figura 1: Unidades de Polícia Pacificadora por região 

Região UPPs 

Zona Sul Santa Marta/ Babilônia e Chapéu Mangueira/ Pavão-Pavãozinho e 
Cantagalo/ Tabajaras e Cabritos/ Escondidinho e Prazeres/ Rocinha/ 
Vidigal/ Cerro-Corá 

Centro Providência/ Coroa, Fallet e Fogueteiro/ São Carlos 

Zona Oeste Cidade de Deus/ Batan/ Vila Kennedy 

Zona Norte Borel/ Formiga/ Andaraí/ Salgueiro/ Turano/ São João, Matriz e Quieto/ 
Macacos/ Mangueira/ Nova Brasília/ Fazendinha/ Adeus e Baiana/ 
Alemão/ Chatuba/ Fé e Sereno/ Parque Proletário/ Vila Cruzeiro/ 
Jacarezinho/ Manguinhos/ Barreira do Vasco e Tuiuti/ Caju/ Arará e 
Mandela/ Lins/ Camarista Méier 

Baixada Fluminense Complexo da Manguerinha 

  Fonte: Adaptado de UPPRJ, 2016a 

 

Nas demais favelas, a política de segurança pública é fundamentada no 

confronto e no uso da força desmedida pela polícia. 

O Programa das UPPs – planejado e coordenado pela Subsecretaria de 

Planejamento e Integração Operacional – foi elaborado com os princípios da polícia 

de proximidade, um conceito que vai além da polícia comunitária uma vez que busca 

a parceria entre a população e as diversas instituições do setor de Segurança 

Pública. A pacificação tem papel indutor no desenvolvimento social e econômico das 

comunidades, já que potencializa o acesso de serviços públicos, infraestrutura, 

projetos sociais, esportivos e culturais, iniciativa privada e oportunidades (UPPRJ, 

2016b). 

Segundo Leite (2012), cabe notar que tal programa vem sendo apresentado 

pelo governo estadual como possibilidade de integração das favelas à cidade, ao 

proporcionar segurança e cidadania a seus moradores e, desta forma, também ao 

conjunto de moradores do Rio. A ocupação policial nestes territórios, além de 

garantir a segurança, permite o acesso de seus moradores às instituições e serviços 

públicos, anteriormente ausentes, por meio do programa municipal chamado de UPP 

Social.  

Em agosto de 2010, a UPP Social começou a ser inserida nas localidades 

com UPPs. O programa tem como objetivo coordenar as intervenções dos vários 

órgãos da Prefeitura nas comunidades ocupadas por UPPs e promover parcerias 

com os governos estadual e federal, o setor privado e a sociedade civil para a 

realização de projetos sociais e, com isso, reverter o legado da violência e da 

exclusão territorial nesses espaços. 
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O policiamento comunitário altera a rotina das comunidades, garantindo por 

meio da UPP Social, a melhoria do padrão de diversos serviços públicos e a 

integração dessas localidades ao cotidiano da cidade como um todo, além de, 

posteriormente, alavancar o processo de turistificação de algumas favelas.  

Antes mesmo da pacificação, durante a ECO-92, “as autoridades 

governamentais investiram dedicados esforços para isolar as favelas do olhar 

estrangeiro, contando inclusive com o Exército” (FREIRE-MEDEIROS, 2009, p. 50). 

A prática do turismo em favela ganha novo contexto ao considerar a segurança 

alcançada, após o processo de pacificação, à medida que propulsiona o 

desenvolvimento da atividade turística nessas localidades. 

Pertencente ao bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a 

comunidade Santa Marta foi escolhida como cenário para a gravação do clipe do 

cantor Michael Jackson, no ano de 1996, dentro da favela. Tal fato ganhou 

exposição internacional e tornou a comunidade, primeira a ser pacificada, um dos 

pontos turísticos do Rio.  

A imagem veiculada do morro antecipa a experiência, visto que “o produto 

oferecido é um ideário, um conjunto de bens simbólicos fabricados pelos agentes 

promotores e pela linguagem midiática” (FREIRE-MEDEIROS, 2006, p. 6), que 

circula mundo afora através de variados produtos.  

Em 2002, o filme Cidade de Deus ganhou destaque na crítica internacional 

por retratar a vida nas favelas cariocas. O longa-metragem é tido como um dos 

responsáveis pelo crescente interesse em torno da favela como atração turística.  

No Vidigal, comunidade situada na Zona Sul, a atividade turística tem 

impulsionado o processo de enobrecimento do espaço, já que a área do local está 

se tornando valorizada, evidenciando a mudança no perfil de renda do morador. É 

cada vez mais comum o surgimento de empreendimentos (hostel, bares e 

restaurantes) que renovam o espaço urbano e social “ao seguir uma tendência 

internacional de conversão de territórios pobres e segregados em atração turística” 

(FREIRE-MEDEIROS, 2010, p. 35). 

Depois dos violentos combates entre forças policiais e traficantes, iniciados 

em 2010, o Complexo do Alemão aparece como potencial atrativo turístico quando 

as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a instalação das 

UPPs determinam uma nova dinâmica na comunidade.  
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A seguir, Luchiari nos apresenta o diálogo entre lugar e o mundo, onde 

presenciamos o constante movimento existente, resultante dos processos de 

construção de 

 
 
[...] novas formas contemporâneas de espacialização social, por meio das 
quais estamos construindo novas formas de sociabilidade, mais híbridas e 
mais flexíveis [...] estabelece-se uma relação entre antigas paisagens e 
velhos usos e novas formas e funções, impulsionando a relação do lugar 
com o mundo, que o atravessa com novos costumes, hábitos, maneiras de 
falar, mercadorias, modo de agir [...] Assim também, a identidade do lugar é 
constantemente recriada, produzindo um espaço social híbrido, onde o 
velho e o novo fundem-se dando lugar a uma nova organização socio-
espacial (LUCHIARI, 1998, p. 17). 

 
 

Nessa linha de raciocínio, o Complexo do Alemão é percebido como um local 

de grande potencialidade econômica, sobretudo turística, considerando as 

transformações geradas por ações governamentais e as novas formas de 

organização socioespacial. Portanto, a identidade do local é recriada através das 

atuais práticas sociais que permeiam a relação entre morro e asfalto, produzindo 

uma interação até então renegada.  

A seguir, mediante tais mudanças, descreve-se a evolução do processo de 

ocupação da área administrativamente reconhecida como bairro, em 1993, o 

Complexo do Alemão.  

 

1.3 AS UPPS E A TENTATIVA DE TURISTIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO 

ALEMÃO  

 

O Complexo do Alemão compreende uma área de 296 hectares, situado na 

Serra da Misericórdia – espaço geográfico onde o complexo de favelas do Alemão 

foi formado -, na Zona Norte do município do Rio de Janeiro (Figura 2). A Serra da 

Misericórdia é cortada por um vasto vale, constituindo dois maciços montanhosos. 

Uma dessas montanhas é reconhecida como Morro do Alemão e atinge a altura de 

150 metros. Já a outra, na sua parte superior, é conhecida localmente como 

Alvorada, e o extenso vale entre os maciços é chamado de Grota (COUTO; 

RODRIGUES, 2013). 

O conjunto arraigado na vasta paisagem reúne as favelas do Itararé, Joaquim 

de Queiróz, Mourão Filho, Nova Brasília, Morro das Palmeiras, Parque Alvorada, 
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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 (Figura 2). 

 

 Figura 2: Complexo do Alemão: comunidades, equipamentos e seus limites

  Fonte: Site Rio Mais Social, 2016a. 

 

Atualmente, a região abarca um número de 69.143 mil habitantes, segundo 

apontamento do censo demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

A ocupação desta ampla porção da Serra da Misericórdia tem início já na 

década de 1920, quando núcleos de casebres foram identificados nas plantas da 

cidade. Em 1922, a planta cadastral revela que, naquela época, a região era coberta 

por mata rala ou densa com alguns pomares cultivados em seus vales por pequenos 

produtores rurais. Havia arrendamento de terras para uso rural, mas com o tempo os 

proprietários passaram a alugar pequenos lotes apenas para moradia (COUTO; 

RODRIGUES, 2013). 

A origem do nome “Alemão” está ligada ao polonês radicado no Brasil, 

Leonard Kacsmarkiewcz, que, entre 1910 e 1914, comprou alguns hectares na 
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encosta atualmente conhecida como Morro do Alemão. Sua aparência europeia logo 

despertou atenção dos moradores locais, que o apelidaram de alemão, constituindo 

assim, o nome do principal morro. Diferentemente de outros proprietários, Leonard 

desmembrou sua propriedade em lotes para comercialização, sem infraestrutura 

urbana, entretanto, tal iniciativa contribuiu para a ocupação do local (COUTO; 

RODRIGUES, 2013). 

A industrialização, intensificada na década de 1970, colaborou para o 

adensamento populacional da favela, uma vez que foi estimulado por trabalhadores 

atraídos pelo crescimento da oferta de empregos nas indústrias do entorno, o que 

gerou novas configurações de moradia. Segundo texto jornalístico veiculado no 

Extra do dia 01/10/2007, o processo de formação da favela massificou-se 

desordenadamente no governo de Leonel Brizola, na década de 1980 (EXTRA, 

2007). 

Ainda que tenha se destacado anteriormente como polo industrial, o 

Complexo do Alemão apresenta-se, principalmente após a década de 1990, como 

um território violento e estratégico para o tráfico de drogas. Por muitos anos, de fato, 

a região permaneceu sob o domínio emblemático de traficantes fortemente armados, 

liderados pela facção criminosa Comando Vermelho (CV), uma das organizações 

mais perigosas do Rio de Janeiro.  

Os conflitos armados nas comunidades que faziam parte do Complexo eram 

constantes, tanto pela rivalidade existente entre traficantes de outras localidades, 

que buscavam o domínio do trafico de drogas no território, quanto pelas diversas 

incursões mediadas pelo braço armado do Estado. As favelas eram vistas como 

refúgio do mal e da violência devido à dificuldade de acesso aos becos e vielas pela 

Polícia Militar e traficantes rivais, sendo eleitas como abrigo por organizações 

criminosas. 

Durante anos o poder público permaneceu ausente no Alemão. Entre 2008 e 

2010, as comunidades do Complexo são contempladas na agenda do poder público 

pelo PAC, iniciado no governo José Inácio Lula da Silva, tendo como 

responsabilidade a melhoria da infraestrutura social (habitação, saneamento e 

transporte), especialmente em espaços pobres da sociedade.  

O ícone da intervenção pública, no entanto, diz respeito ao teleférico do 

Alemão, marcado como o principal projeto de mobilidade do PAC, cujo objetivo era 

criar alternativa para integrar as favelas que formam o Complexo. O equipamento, 
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inspirado em projeto de Medelín, na Colômbia, conta com seis estações, que são: 

Bonsucesso, Adeus, Baiana, Alemão, Itararé e Palmeiras. Possui 3,5 quilômetros de 

extensão e 152 gôndolas capazes de transportar até oito pessoas cada uma.  

 

 Figura 3: Teleférico do Alemão

 
Fonte: Acervo pessoal do autor, 2016. 

 

O meio de transporte inaugurado em 2011 marca o início de um amplo 

processo de transformação com base na aproximação do Estado, ONG’s, 

instituições privadas com o objetivo de promover melhorias na qualidade de vida 

daqueles que permaneceram isolados por muitos anos. 

Logo após a construção do teleférico e a instalação das UPPs, o Alemão se 

tornou cenário de Salve Jorge, novela produzida e transmitida pela Rede Globo de 

Televisão. Vários atores sociais se mobilizaram para desenvolver a atividade 

turística no morro, já que a visibilidade causada pela popularidade da novela aliada 

às medidas de segurança por meio da pacificação despertou o interesse dos turistas 

e transformaram a favela em atrativo (MESS, 2015). 

 

1.3.1  As UPPs no Complexo do Alemão 

 

No âmbito da segurança pública, em novembro de 2010, 2.700 homens das 

forças de segurança começaram a mudar o cenário deste território quando deu início 
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a ocupação das favelas do Complexo, com o apoio da Polícia Militar e Federal, 

Exército Brasileiro e do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro – BOPE 

– e helicópteros da Polícia Civil (UPPRJ, 2016c). 

Com o objetivo de desarticular narcotraficantes e organizações criminosas, 

retomando o controle armado e ampliando o exercício da cidadania em 

comunidades carentes devolvendo a paz e a tranquilidade, a Secretaria de 

Segurança do Estado, inaugura a primeira UPP – Unidades de Polícia Pacificadora –

no Complexo do Alemão em 2012. Segundo dados da Prefeitura do Rio, a região é 

constituída por quatro UPPs: Nova Brasília, Fazendinha, Alemão e Adeus/Baiana 

(RIO MAIS SOCIAL, 2016b). 

Cada unidade pacificadora, localizada próxima às estações do teleférico do 

Alemão, fica responsável por uma gama de comunidades e, por esse motivo, 

possuem perímetro de atuação de acordo com a área de ocupação.  

A figura 4 indica os territórios ocupados por cada UPP de acordo com seus 

limites. Este mapa permite identificar, no extremo noroeste do Complexo, que a 

comunidade Relicário está localizada na região administrativa de Inhaúma, bairro 

adjacente ao Alemão. Em vista disso, admite-se que as UPPs do Complexo do 

Alemão contemplam duas regiões administrativas: Alemão e Inhaúma. 

A implantação do programa de policiamento comunitário cria novas 

possibilidades para os favelados e determina novo ordenamento socioespacial no 

tocante a saneamento básico, pavimentação, construção de moradias, hospitais, 

bancos e tudo aquilo que remete às políticas de cunho social e urbano. As ações 

policiais pacificadoras devem aliar-se à geração de emprego e renda, à oferta de 

serviço público básico, saneamento básico e transporte, ao reingresso escolar para 

crianças e adolescentes. 

A ação da UPP Social surge para facilitar a intermediação entre governo e 

comunidade, com o objetivo de assegurar os direitos e os interesses da comunidade 

comprometendo-se com as questões locais. Em tempo, compreende-se que “no 

campo da segurança pública, dos direitos humanos e das políticas públicas de 

desenvolvimento social a noção de que apenas a presença policial não será 

suficiente para garantir todas as mudanças necessárias e esperadas” (SILVA; 

SEPULVEDA, 2014, p. 171). 
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    Figura 4: Limites das UPPs do Complexo do Alemão

  Fonte: Site Rio Mais Social, 2014c. 

 

Nesse sentido, pressupõe-se que a pacificação de um determinado território 

não pode ser pensada unicamente na ocupação policial, já que vencer o isolamento 

instalado nas favelas exige o envolvimento de diversos atores. De forma geral, 

porém, verifica-se que para gerar oportunidades e acesso à justiça, inclusive 

serviços e equipamentos públicos, não se pode restringir à entrada da polícia na 

comunidade. 

É na perspectiva de dependência mútua que moradores e agentes do Estado 

possibilitam a reconstrução do Alemão. Nota-se, todavia, que a longa ausência 

estatal nas favelas contribuiu para a construção de uma imagem policial ostensiva e 

sem credibilidade, o que dificulta a aceitação da polícia de proximidade pela 

população local. Tal controvérsia representa poderoso entrave ao desenvolvimento; 

“ainda que muitos soldados e oficiais venham dos estratos populares” (MEIRELLES; 

ATHAYDE, 2014, p. 141), a capacitação dada aos policiais envolvidos com a ação 

nas comunidades não aborda profundamente questões relativas à relação social e 

direitos humanos. 
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O número de homicídios dolosos no Complexo do Alemão foi reduzido, pelo 

menos em sua fase inicial, com a chegada da UPP. Nesse caso, o fim das 

chamadas incursões bélicas regulares na comunidade, que produziam diversas 

vítimas, entre criminosos, inocentes e policiais, colaborou para a diminuição no 

índice de assassinatos. Com a polícia pacificadora, as invasões regulares foram 

substituídas pelo policiamento 24h, ressalvando o objetivo principal do programa que 

é recuperar o território e levar a paz. A figura 5 reúne os indicadores de homicídios 

na região administrativa Complexo do Alemão:                         

 

                             Figura 5: Homicídios no Complexo do Alemão 

 

 Fonte: Site Rio como vamos, 2016.  
 

 

O esforço pacificador, em contrapartida, causou mudanças de ordem 

econômica como efeito colateral após sua implantação. Sem a presença do tráfico, 

diversas atividades econômicas tradicionais nas favelas faliram, dado o fim de 

diversas práticas ilícitas que, até então, tornavam gratuita a oferta de serviços como 

abastecimento de água e luz. Em função disso, botecos, lan houses e quitandinhas 

viram o aumento de suas despesas em decorrência da presença do Estado o que, 

em muitos casos, culminou com seu fechamento por inviabilidade econômica. 

Entretanto, as transformações não resultaram apenas em casos de 

insucesso, como se observa no exemplo acima. A intervenção do governo resultou 

em várias ações que passaram a beneficiar as comunidades do Alemão, tais como: 

sistema de alerta comunitário desenvolvido pela Defesa Civil, implantação de nova 

logística de limpeza e coleta de lixo pela Comlurb, reforma da Vila Olímpica Carlos 
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Castilho, o programa Escolas do Amanhã, UPA do Alemão, Clínica da Família, 

dentre outros projetos (RIO MAIS SOCIAL, 2016d).  

Sem dúvida, significativas mudanças podem ser observadas, tanto pela 

abordagem negativa quanto pela vasta gama de benfeitorias. Especificamente no 

tocante ao turismo, foco de interesse dessa pesquisa, observam-se diversas 

iniciativas surgidas após introdução das medidas de segurança e da construção do 

teleférico do Alemão. Como exemplo, indica-se a agência de turismo receptivo 

criada por uma empreendedora local para receber turistas ditos alternativos, 

oferecendo visitas guiadas pelo Complexo. Infelizmente, em 2014, com o fim da 

Copa do Mundo e o aumento da violência na região, a agência não superou o 

declínio da demanda e encerrou suas atividades. 

Sob o título “Moradores do Alemão ganham capacitação em turismo 

sustentável”, veiculado no sítio eletrônico do governo do Rio de Janeiro em 

25/09/2012, a SETUR – Secretaria de Estado de Turismo - apresentou o projeto 

piloto de capacitação e de desenvolvimento sustentável nas comunidades 

pacificadas em parceria com a Fundação Ceperj, no Complexo do Alemão. Com a 

iniciativa, pretendia-se incluir os atores sociais locais promovendo sua capacitação, 

tendo em vista o desenvolvimento sustentável da atividade turística.   

Nesse contexto, a Bom Fruto Turismo, primeira agência de turismo receptivo, 

no Complexo do Alemão, de propriedade da Sra. Nilcea Rocha, mais conhecida 

como ‘Ceinha’, surge para atender aos anseios de turistas e residentes que se 

interessavam pela construção do teleférico e o antigo quartel general de traficantes. 

A agência oferece curso para moradores interessados em atuar como monitores de 

tours em favela, apresentando aulas sobre a história da comunidade, turismo, inglês 

e francês. Em 2012, ano de sua inauguração, recebeu como cliente o Príncipe Harry 

durante visita à comunidade. 

Em alguns casos, a busca por oportunidades provoca o surgimento de 

empreendimentos que alteram a dinâmica local construindo uma economia 

fomentada, neste caso, pela atividade turística. Olhando sob tal perspectiva, 

percebe-se que os deslocamentos para o Alemão são vistos como fonte de 

aprendizado e geração de renda, “além do trabalho em si, a revolução silenciosa da 

favela tem como base a formalização das atividades profissionais” (MEIRELLES; 

ATHAYDE, 2014, p. 64). 
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No que se refere à geração de renda e emprego engendrada pela atividade 

turística em favelas, configura-se uma relação que beneficia um número pequeno de 

moradores. Percebe-se que a renda gerada fica concentrada entre os agentes 

promotores dos tours, isto é, muitas vezes o lucro não retorna como investimento 

para a comunidade como um todo. Outros casos são os tours realizados por 

agências de turismo da própria comunidade que, por sua vez, geram impactos que 

irrigam a economia local.  

Bianca Freire-Medeiros discute a complexa relação entre o turismo e as 

favelas, considerando os atores sociais envolvidos. Segundo a autora, a pobreza 

turística provoca um pensamento sensível que exige 

 
 
a superação das duas posturas extremas: tanto a que aposta em sua 
promoção como saída parcial ou total para os males das localidades em 
desvantagem econômica, quanto a que resta importância à suposta 
imoralidade inscrita na comercialização da pobreza pela via do turismo e 
prefere ignorar sua existência (2009, p 147). 
 
 

Nesse contexto, a tentativa de superar uma desvantagem econômica gera um 

encadeamento de responsabilidades entre turistas, moradores do Complexo e poder 

público. A favela turística acomoda empreendimentos que ganham novos 

significados e criam espaços de interação coletiva, entre turista e morador, 

intermediando possíveis conflitos existentes.  

No próximo capítulo apresenta-se o exemplo de um empreendimento criado 

após a instauração da Unidade de Polícia Pacificadora, na comunidade Nova 

Brasília, o Bistrô Estação R&R, que emerge como resultado da combinação de um 

projeto de segurança pública do estado do Rio de Janeiro juntamente com o 

consumo da favela como atração turística. 
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2  O BISTRO ESTAÇÃO R&R: EXEMPLO DE (IN)SUCESSO NO ALEMÃO 

 

A Nova Brasília é uma das comunidades que formam o conjunto de favelas do 

Complexo do Alemão. O inicio de sua ocupação ocorreu no ano de 1942, com 

crescimento lento e limitado apenas à parte baixa da favela; até então, poucos 

moradores habitavam o local. O nome da comunidade surgiu em 1958 e, com ele, 

veio o crescimento demográfico da região atingindo o número de 8899 moradores 

naquele mesmo ano. Somente a partir de 1966 deu-se a exploração da parte alta da 

favela, que recebe até hoje migrantes oriundos do Nordeste, Minas Gerais e Norte-

Fluminense (RIO MAIS SOCIAL, 2016e).   

Sua população, de acordo com o Instituto Pereira Passos, com base em 

dados censitários demográficos do IBGE, em 2010 atinge o número de 18.744 

habitantes, dispostos em 5.750 domicílios, situados no aglomerado. Nova Brasília é 

a comunidade mais populosa, correspondendo a 31% da população das 

comunidades do Complexo, apesar de não ser a comunidade mais extensa em área 

(IBGE, 2010). 

O processo de pacificação contempla a favela em 18 de Abril de 2012 com a 

implantação de uma Unidade de Polícia Pacificadora, denominada UPP Nova 

Brasília. O efetivo de 339 policiais militares, comandados pelo Major Leonardo 

Gomes Zuma, atende as comunidades Itararé, Joaquim de Queiroz, Mourão Filho e 

Nova Brasília (UPPRJ, 2016d). 

No contexto do processo de pacificação da comunidade e da turistificação do 

Complexo do Alemão, observa-se o surgimento do empreendimento Bistrô Estação 

R&R, localizado na comunidade Nova Brasília. As ações governamentais, pontuais e 

isoladas, revelam a existência desse ator social que busca novo significado para o 

espaço urbano da favela, que é apresentado a seguir, a partir das pesquisas 

realizadas pelo autor. 

 

2.1  METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa empregado adotou a abordagem qualitativa e 

exploratória, com o uso de entrevistas semiestruturadas aplicadas ao dono do bistrô 

Estação R&R, a um ativista social local, Raull Santiago e à subcomandante da UPP 

Adeus/Baiana, Tenente Nathália dos Reis Henriques de Souza. As entrevistas foram 
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concedidas fora da comunidade em função da viabilidade consentida por cada 

participante. 

Para coletar a opinião de Marcelo Ramos, proprietário do bistrô, utilizou-se de 

um formulário (Apêndice A) contendo dezesseis perguntas orientadoras. A entrevista 

realizou-se no Shopping Carioca, no dia 08/06/2016, dentro de seu segundo Bistrô 

inaugurado, por volta das 20h, com duração média de vinte e dois minutos. 

Anteriormente, no dia 21/05/2016, fui ao Bistrô para realizar a entrevista sem avisar 

previamente ao Marcelo, que acabou não comparecendo por motivos particulares.  

Para evitar surpresa e, mais uma vez, não conseguir aplicar a pesquisa, 

resolvi entrar em contato com ele para saber sua disponibilidade e comunicar minha 

intenção. Marcelo explicou que costuma ficar no Bistrô do Alemão de quarta a 

sábado após as 22h e no Bistrô do Shopping Carioca a partir das 19h, de quarta a 

domingo. Não combinamos nenhuma data específica, apenas tomei conhecimento 

dos dias e horários viáveis para, então, decidir uma data de pesquisa.  

Optei por fazer a pesquisa de campo no Bistrô do Shopping Carioca em razão 

do horário um pouco mais cedo. Logo pela manhã, no dia da pesquisa, enviei uma 

mensagem para Marcelo perguntando se estaria no Bistrô do Shopping naquela 

noite, dia 08/06/2016. Após acenar positivamente, elaborei o roteiro para nortear a 

entrevista e atingir os objetivos da pesquisa.  

As primeiras perguntas do questionário abordavam questões sobre a criação 

e os principais motivos que o levaram a investir no empreendimento. Em seguida, 

desenvolvem-se questões que falam sobre a UPP, sua contribuição para o 

surgimento do Bistrô e o retorno da violência na comunidade. Outros temas citados 

foram: público alvo do Bistrô, diferencial do negócio, capacitação profissional, 

idealização do rótulo Complexo do Alemão, Turismo no Complexo do Alemão, 

intenções para o futuro e decepções atuais.  

Ao longo da conversa, não estabelecemos uma ordem de perguntas para 

seguirmos. Inicialmente, Marcelo contou a história do Bistrô, de onde veio a 

motivação para criar e, posteriormente, aguardou as perguntas subsequentes para 

continuar sua fala. Em alguns momentos, quando tocava em determinado assunto 

que interessava mais detalhes, provoquei a opinião de Marcelo para que explicasse 

um pouco mais sobre aquela temática. 

Todos os assuntos abordados tiveram respostas; em momento algum Marcelo 

negou-se a responder qualquer questionamento. No final da entrevista, deixou em 
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aberto qualquer possibilidade de retorno, caso necessitasse de mais informações 

para o estudo. Além disso, autorizou a publicação do conteúdo com sua assinatura. 

O primeiro contato com o ativista comunitário Raull Santiago ocorreu por meio 

do Instagram, rede social da qual faço parte e que permite o envio de mensagens 

para outros usuários. Localizei-o, falei um pouco sobre o meu trabalho acadêmico, 

apresentando as justificativas e o objetivo daquele meu contato, tudo isso no dia 

21/05/2016. Raull respondeu prontamente, informando o seu e-mail para que as 

perguntas fossem enviadas, considerando que o seu envolvimento com as questões 

da favela tomam bastante o seu tempo, o que inviabilizava um encontro. 

Por esse motivo, após envio do e-mail com o questionário da pesquisa 

(Apêndice B), obtive a resposta no dia 03/06/2016. Raull explicou que seus dias 

foram extremamente corridos e pediu desculpas pela demora na resposta, no 

entanto, autorizou a publicação do conteúdo no trabalho.  

Sinteticamente, o questionário abordava questões sobre o policiamento 

comunitário no Alemão, antes e após sua instalação, ações governamentais e 

turismo no Complexo do Alemão com o objetivo de entender a opinião do morador. 

No caso da tenente Nathália Souza, subcomandante da UPP Adeus/Baiana, 

apresentei-me diretamente na base da UPP Adeus para saber a viabilidade da 

entrevista, no dia 03/06/16. Para minha surpresa, Nathália abriu as portas de sua 

sala para compreender os objetivos da minha pesquisa. Apontei cada detalhe e 

obtive sua autorização assinada naquele momento, todavia, as perguntas da 

pesquisa seriam respondidas por e-mail. Enviei o questionário no dia 04/06/16, um 

dia após nossa conversa, mas, infelizmente, não recebi nenhum retorno. Tentei 

fazer contato através do Instagram, também não obtive resposta. 

 

2.2  BISTRÔ ESTAÇÃO R&R 

 

A regularização dos serviços que penetrou becos e vielas, levada pela 

pacificação, contribuiu para a criação do Bistrô Estação R&R, empreendimento 

selecionado como objeto desse estudo. Montado em uma antiga garagem 

desocupada, o bistrô é um espaço familiar com decorações criativas que 

proporcionam um visual interno exuberante, mas mantém a autenticidade de sua 

localização.  
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À medida que a construção do teleférico do Alemão tornou-se realidade com 

sua imensa forma, Marcelo Ramos, dono do empreendimento Bistrô Estação R&R, 

vislumbrou a oportunidade de criar seu negócio dentro da comunidade Nova 

Brasília, uma das comunidades que compõem o Complexo do Alemão. Tomado pela 

onda dos grandes eventos, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, o morador da 

comunidade decidiu criar o Bistrô no ano de 2012. 1 

         

          Figura 6: Localização aérea do Bistrô Estação R&R, no Complexo do Alemão 

 

Fonte: Google Maps, 2016. 

 

Inicialmente, a ideia não contagiou seus familiares, muitos questionavam a 

comercialização de cervejas artesanais e até mesmo desconheciam esse tipo de 

produto, tendo em vista que na favela o consumo de bebidas alcoólicas 

predominante é de marcas e tipos mais baratos e tradicionalmente, composto por 

marcas nacionais. O sogro de Marcelo preocupou-se com a criação do 

                                                           
1
 Informações concedidas pelo proprietário ao autor em entrevistas informais e formais, ocorridas 

entre 20/05/16 e 08/06/16. 
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estabelecimento quando ele lhe revelou a intenção de comercializar cerveja naquela 

região, sobretudo pelo insucesso de determinados botecos localizados próximos ao 

futuro bistrô.  

Apreciador de cervejas artesanais há oito anos, o ex-funcionário de uma 

empresa de telecomunicações decidiu levar a cerveja artesanal favela adentro, mais 

precisamente numa garagem desocupada pertencente à casa de seu sogro. O 

investimento inicial foi de R$12 mil que havia juntado com sua esposa e mais R$5 

mil que obteve de empréstimo junto a uma agência do estado do Rio de Janeiro que 

fomenta empréstimos a juros baixos para abertura de empreendimentos em 

comunidades ocupadas por UPP. 

Naquele tempo, em 2012, Marcelo permaneceu desempenhando suas 

atividades profissionais de segunda a sexta e, nos finais de semana, dedicava-se a 

obra de seu empreendimento, executando as tarefas com suas próprias mãos tendo 

o auxílio de sua esposa e amigos para alcançar o resultado desejado. 

Marcelo Ramos divide a gestão do bistrô com sua esposa, a ex-analista de 

recursos humanos Gabriela Romualdo, que deixou o emprego numa empresa de 

engenharia para assumir a administração do negócio com o marido. O casal conta 

com o apoio de familiares na cozinha, enquanto buscam equilíbrio em suas 

atividades para cuidar do filho de dois anos. 

 O espaço do bistrô é modesto (Figura 7). A decoração, com uma coleção de 

garrafas e adesivos de cervejarias de vários países, quadros destacando algumas 

reportagens realizadas no estabelecimento, dois pequenos banheiros e cinco mesas 

cercadas por assentos altos. Lá fora, para compensar o pouco espaço interno, 

cadeiras e mesas estão dispostas ao ar livre em uma rua estreita e de pouco 

movimento. 

O boteco comercializa cerca de 300 marcas de cervejas artesanais, 

importadas e nacionais; cujos preços variam de R$5,00 a R$250,00. Além das 

bebidas, o cardápio dispõe de petiscos elaborados com carne, camarão, lula e 

polvo, bem como os tradicionais bolinhos de feijoada e costela, pastel de angu e 

croquete de carne. Tudo é servido por uma atendente, moradora da comunidade, 

auxiliada por Marcelo e seu sogro. 
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        Figura 7: Espaço interno do Bistrô Estação R&R 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor, 2016. 

 

O estabelecimento funciona regularmente de quarta a sábado, das 18h às 2h 

(Figura 8). Quando não está no bistrô do Alemão, Marcelo encontra-se na sua nova 

loja, inaugurada dentro do shopping Carioca, que funciona diariamente conforme 

horário comercial daquele local. Por esta razão, somente a partir das 22h sua 

presença é dedicada ao bistrô da favela, fato que, segundo ele, provoca a redução 

das vendas. 

O Bistrô Estação R&R transformou a cultura da comunidade local ao inserir 

rótulos de cervejas que (Figura 9), até então, eram degustadas somente em bares 

mais requintados da cidade, onde o acesso permanecia distante geograficamente 

dos moradores locais. Com o desenvolvimento da atividade turística no complexo 

Alemão, o público alvo, primeiramente composto por turistas estrangeiros, era 

conduzido ao bistrô por uma agência local chamada Turismo no Alemão. Lá, após 

realizarem o passeio de teleférico, experimentavam os bolinhos de feijoada e 

costela, além da cerveja artesanal. 
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        Figura 8: Fachada do Bistrô Estação R&R 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor, 2016. 

 

         Figura 9: Garrafas e adesivos decorando o ambiente 

 

 Fonte: Acervo pessoal do autor, 2016. 

 

Nos primeiros anos após sua inauguração, o empreendimento chegou a 

receber cerca de 100 estrangeiros de uma única vez, o que tornou a abertura do 

boteco quase que exclusiva para os turistas. Eventualmente, durante conversas com 
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turistas estrangeiros, Marcelo utiliza a linguagem cervejeira, que é universal, para 

descrever as particularidades de cada rótulo. India Pale Ale, por exemplo, é uma IPA 

seja no Brasil ou em qualquer outro lugar.   

Entretanto, a proposta inicial contemplava não somente os turistas, já que a 

intenção de criar um espaço com cerveja artesanal, decorações criativas e música 

(jazz, blues, MPB) incluía os moradores locais. A aceitação da cultura cervejeira por 

parte dos residentes contribuiu para o sucesso do bistrô, tanto que a maior parcela 

da clientela é local, segundo Marcelo. De fato, para ele, o poder de compra da 

classe C favorece o consumo de produtos com qualidade, isto é, ao identificar 

potencial para desenvolver seu projeto na comunidade ele só precisou de tempo 

para fidelizar os moradores locais, ávidos pelo recente espaço, que até então não 

existia na favela. 

O espaço realiza eventos em datas especiais, por exemplo: dia dos 

namorados, dia das mães, dia de São Patrício e etc. Tradicionalmente, aos sábados, 

ocorrem apresentações de música popular brasileira, jazz ou blues ao vivo, que 

animam e tornam o ambiente familiar ainda mais inovador. Para promover os 

eventos, aproveitam o alcance das mídias sociais facebook e instagram. 

O Bistrô atinge a marca de 300 rótulos em sua carta de cerveja um ano após 

sua abertura, todavia, ainda não satisfeito, Marcelo costumava acessar o Youtube 

para trocar conhecimento com os usuários cervejeiros que compartilhavam seus 

conceitos. Diante disso, vivendo apenas com a renda do empreendimento, ele 

resolveu pegar seus ingredientes e apostar no seu próprio rótulo de cerveja (Figura 

10).  

Para sua surpresa, a cerveja Complexo do Alemão, nome atribuído ao rótulo, 

foi bem aceita no mercado e, consequentemente, expandiu seu negócio gerando 

visibilidade tanto para o bistrô quanto para o Complexo do Alemão. A cerveja 

também já é vendida em outros bares do Rio de Janeiro, o que provocou a 

idealização de copos customizados com a marca da bebida que, a partir daí, além 

de copos, estampam camisas e tulipas. 

A cerveja Complexo do Alemão surge como alternativa para um possível 

declínio na visitação turística causado pela violência na região, visto que novamente 

é constante o conflito entre policiais e traficantes. O plano alternativo, como afirma 

Marcelo, possibilitou a conquista de prêmios no cenário estadual e nacional, 

destacando o Bistrô inserido na favela. Para orgulho de seu criador, muitas pessoas 
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reconhecem a dedicação e qualidade de seu negócio, propondo parcerias para 

expandir sua marca, por meio de franquias. Além disso, a cerveja proporcionou a 

oportunidade de abrir uma loja no Shopping Carioca, localizado na Zona Norte do 

Rio de Janeiro, demonstrando que o seu investimento ultrapassou os limites da 

favela. 

 

              Figura 10: Cerveja Complexo do Alemão 

 

 Fonte: Acervo pessoal do autor, 2016. 

 

A importância da UPP para o surgimento do empreendimento na favela é 

acenada por Marcelo com 80% de contribuição. Antes, o morador não tinha o direito 

de ir e vir, entrar e sair da comunidade dependia do crime organizado em função dos 

confrontos armados, barricadas que bloqueavam o acesso à favela. Hoje, após 

quatro anos, o projeto das UPPs não é mais visto com o mesmo entusiasmo inicial, 

traficantes novamente disputam o domínio do território com policiais e tiros são 

disparados sem aviso prévio a qualquer momento. 

O ativista comunitário Raull Santiago2 descreve o projeto das UPPs como 

falho por se tratar apenas de um discurso político-partidário que, segundo ele, 

enaltece o poder bélico da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O diálogo entre Estado e 

                                                           
2
 Informações obtidas pelo autor em entrevista concedida por e-mail no dia 03/06/16. 
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comunidade, assim como a chegada de serviços visando à melhoria da qualidade de 

vida daqueles que permaneceram isolados por anos, é feito por meio da mira de um 

fuzil policial, apenas. Infelizmente, segundo Raull, o aumento da corrupção naquela 

corporação policial e da violência institucional e, assim, da guerra como um todo, 

tem gerado efeitos negativos para todo o contexto do Complexo do Alemão. 

O impacto da violência recente causou o declínio da atividade turística no 

Alemão, mas não eliminou totalmente o interesse e a curiosidade pelo local. Marcelo 

indica uma queda de 60% no turismo do Complexo, embora, a presença de turistas 

ainda seja notada no seu Bistrô. Muitas vezes, por exemplo, o turista lê no noticiário 

uma manchete falando sobre casos de confronto, tiros e mortes no Complexo do 

Alemão e, no dia anterior este mesmo leitor estava sentado no Bistrô, dentro da 

Nova Brasília, sem compreender a razão da matéria, conta Marcelo. Segundo ele, a 

mídia exerce papel fundamental na construção da imagem que o visitante tem sobre 

a comunidade, o que influencia diretamente sua percepção e expectativa. 

Raull considera que a maior falha nas ações do Estado, dentro da favela, é 

pensar no morador, primeiramente a partir da Secretaria de Segurança, 

identificando-o como ameaça antes mesmo de ouvi-lo. Segundo ele, em poucas 

oportunidades há participação popular na construção coletiva da comunidade e, 

além disso, as pequenas intervenções não atendem a verdadeira demanda do 

Complexo.  O projeto das UPPs promove a contenção da camada pobre à medida 

que o Estado entende a favela e o favelado como cúmplices do tráfico, mantendo 

seu isolamento com o objetivo de realizar grandes eventos. 

De acordo com Raull, ativista que reside no Complexo, o teleférico não retrata 

a realidade da comunidade. O turismo é importante quando desenvolvido dentro da 

favela, com os visitantes circulando entre os becos, conhecendo sua história e 

interagindo com a população local. Para ele, é evidente que algumas famílias se 

sustentam com a renda gerada pela atividade turística, vendendo souvenir, bebidas 

e alimentos na estação Palmeiras. Mas, na maioria dos casos, o turista vai apenas 

para conhecer o teleférico do Alemão, minimizando os efeitos causados pelo 

fenômeno turístico. 

O Coletivo Papo Reto, idealizado por Raull Santiago, atua como ferramenta 

de busca e reafirmação de direitos humanos na favela usando a comunicação 

independente. Moradores ajudam com a construção de diálogos, participando de 

grupos que mobilizam o coletivo no acompanhamento de direitos violados. Não 
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existem ações direcionadas ao turismo, salvo os guiamentos que ocorrem quase 

semanalmente pelo Alemão a fim de apresentar o Papo Reto e a favela aos 

jornalistas, universitários e pessoas que apresentam interesse. 

Nesse contexto atual, já que o turista não vai até o Bistrô, o Bistrô vai até o 

turista. É assim que Marcelo pretende trabalhar durante os Jogos Olímpicos, em 

agosto de 2016. Normalmente, o turista que visita o Alemão utiliza o teleférico 

partindo de sua estação inicial, em Bonsucesso, indo à última estação Palmeiras, 

localizada no interior do Complexo, e termina o passeio retornando à primeira 

estação, sem percorrer a realidade da favela proporcionada fora das gôndolas. Por 

este motivo, com o projeto em fase final, Marcelo deseja instalar uma Kombi truck 

customizada com torneiras de chope, durante as Olimpíadas, para levar até uma das 

estações do teleférico, Palmeiras ou Bonsucesso, a cerveja artesanal introduzida na 

comunidade.  

A inércia não pertence ao dicionário de Marcelo, já que não consegue 

permanecer parado, busca constantemente inovações para alavancar o seu 

empreendimento na favela. Para o futuro, sua pretensão é criar novos rótulos 

colocando o nome de cada comunidade pertencente ao complexo, como exemplo: 

Nova Brasília Weiss, Fazendinha Pilsen e Grota IPA. A intenção é fazer uma régua 

de cervejas contendo cinco estilos distintos que abarcam o nome das comunidades 

do Alemão. 

Embora o plano seja ampliar o número de rótulos, Marcelo mantém a cautela 

quando questionado sobre a abertura de novas lojas. Apesar da paixão em 

comercializar cervejas, para ele, o conhecimento minucioso do produto é 

extremamente importante para explicar ao cliente os componentes da bebida, que 

possui variações no processo de produção. Com isso, soma-se a escassez de mão 

de obra, o que demanda a atenção pessoal de Marcelo para atender seus clientes, 

já que o grande diferencial do negócio é o ensinamento da cultura cervejeira 

passado por ele. 

Por sinal, a ausência de tempo impediu sua especialização. Motivado pela 

abertura de seu empreendimento, Marcelo iniciou o curso de sommelier para 

aprofundar seus conhecimentos no universo cervejeiro ao reconhecer a importância 

da profissionalização para o sucesso do seu negócio. Infelizmente, a demanda do 

Bistrô dificultou o equilíbrio das atividades desempenhadas por ele que, por sua vez, 

adquiriu fundamental conhecimento empírico ao longo dos anos. 
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Por esta razão, futuramente, pensa em levar um projeto para o Alemão que 

ensina o processo de fabricação da cerveja a fim de incentivar uma nova cultura e, 

quem sabe, formar novos profissionais do ramo. Todavia, se faz necessário à busca 

de parceria que ajude na compra de insumos para produção, pois os custos são 

elevados.  

 

2.3  ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Observando a construção da atividade turística no Complexo do Alemão vale 

destacar um marco sobre o consumo da favela como atração turística e o valor de 

sua localização, analisado por Bianca Freire-Medeiros  

 
 
as 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 exequível 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 têm “apelo estético” em consonância com os critérios pré-
estabelecidos pelos promotores (2006, p. 21). 
 
 

 Com foco no tempo presente, comparando-o com o período inicial de 

implantação do policiamento comunitário, é possível afirmar que o valor da atividade 

turística na região está longe de ser o mesmo. O apelo estético do teleférico do 

Alemão não foi suficiente para consolidar o turismo no Complexo do Alemão, bem 

como a ocupação do território, posto novamente em disputa com o crime 

organizado, gera o questionamento da legitimidade das UPPs.  

Inicialmente, o projeto das UPPs instaurado no Complexo do Alemão mudou 

a dinâmica local ao proporcionar segurança e paz, ampliando o direito à cidadania. 

Ao mesmo tempo, uma gama de investimentos e ações pontuais transformou a 

favela, evidenciando a presença do Estado. As ações governamentais possibilitaram 

a melhoria de muitos serviços, assim como a regularização e até mesmo a 

aproximação de instituições privadas. Mora-se melhor com a construção de 

hospitais, escolas e conjuntos habitacionais, por exemplo. 

Em contrapartida, não se pode negar que as intervenções solucionaram 

poucas carências considerando os inúmeros problemas daquela região. A ausência 

de participação coletiva na construção da favela impede a resolução efetiva dos 
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incômodos existentes, isto é, em alguns casos, os interesses da comunidade não 

são atendidos em sua totalidade.  

No contexto da pacificação, o Bistrô Estação R&R emergiu diante da 

oportunidade de superar uma desvantagem econômica encadeando autóctones e 

turistas em um único espaço, motivados pelos grandes eventos, Copa do Mundo e 

Jogos Olímpicos. Somou-se a isto, a grandiosa estrutura do teleférico veiculada 

pelas cenas da novela da Rede Globo Salve Jorge, que despertou o interesse dos 

visitantes. Nesse cenário, observando passado e presente, vale analisar as 

mudanças que provocaram o declínio do fluxo turístico para a região. 

O processo de turistificação da favela configura-se a partir da modificação do 

espaço urbano gerado por atores sociais que, ao mesmo tempo, contribuíram com a 

construção do próprio aglomerado. Nesse caso, a ideia de criar o Bistrô vem de um 

morador da comunidade Nova Brasília, Marcelo Ramos que, em parceria com sua 

esposa Gabriela, decide fixar o empreendimento dentro da favela, atribuindo novos 

significados ao espaço.  

Há de se considerar que a eficácia das UPPs, em seus primeiros anos, 

levando paz e tranquilidade, foi importante para a consolidação do negócio. Isto 

explica o aumento do fluxo turístico no Bistrô naquela época, que chegou a atingir 

100 turistas estrangeiros em um mesmo dia. Este número acabou tornando os 

moradores mais acostumados com a presença dos turistas, o que significa dizer que 

ambos compartilhavam o mesmo espaço.  

A diferença entre os consumidores, turistas estrangeiros e residentes, está no 

conhecimento da cerveja. O ambiente sofisticado é comum para os estrangeiros 

quando comparado aos bares que frequentam em seu local de origem, sobretudo 

pelo mesmo tipo de cerveja que comercializam, enquanto para os moradores do 

Complexo, a novidade abarca todos os aspectos, tanto a cerveja artesanal como a 

característica do Bistrô. Contudo, para ambos, é surpreendente encontrar esse tipo 

de empreendimento elegante dentro da favela, um lugar que remete apenas à 

pobreza e violência. 

O conceito inovador do Bistrô foi bem aceito pela população local, já que a 

venda de cerveja artesanal contemplava muitos locais da Zona Sul e, naquela região 

do boteco, só existia o estabelecimento de Marcelo vendendo tais bebidas. O preço 

não influenciou a presença dos moradores, tendo em vista o alcance econômico da 

classe C e o consumo de bens e produtos considerados de qualidade. Este fato 
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permitiu a fidelização de clientes internos que se identificaram com o ambiente e a 

cerveja, tornando-se, por fim, os maiores consumidores do Bistrô. 

Após a Copa do Mundo em 2014, a violência voltou a tornar-se regular dentro 

do Complexo do Alemão. Em função da UPP, o policiamento 24h no interior da 

comunidade provoca enfrentamento diário, uma vez que os encontros entre policiais 

e traficantes podem ocorrer a qualquer momento, o que gera disputa armada no 

território. Isso impactou na frequência de turistas que, mesmo com a presença da 

UPP, têm medo de subir o morro, relacionando-o à imagem de local violento. Mesmo 

com o retorno dos tiroteios, Marcelo mantém o funcionamento do Bistrô, constatando 

que o interesse pelo local ainda é demonstrado por residentes e turistas, embora a 

procura seja mais discreta. 

A UPP trouxe uma aparente sensação de segurança, dividindo o território 

com traficantes supostamente desarmados que se instalaram no Alemão para a 

venda de drogas e consequentemente disputar o espaço com a polícia militar.  A 

ausência de diálogo entre moradores e as UPPs, além da falta de aproximação de 

outras secretarias públicas (educação, saúde, turismo e etc.) atuando em conjunto 

com a política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, impedem o 

controle e o combate ao narcotráfico. Pensar que a solução do problema limita-se 

apenas à contenção armada é um equívoco. 

A criação da própria cerveja representa uma alternativa para o negócio 

iniciado no Complexo do Alemão. Em tempos de violência, é certo que o crime 

organizado desmobiliza o consumo da favela como ponto turístico, tendo como 

efeito o retorno da guerra e a inibição da atração pela insegurança. Marcelo inseriu o 

seu rótulo em outros lugares da cidade através de feiras gastronômicas, bares e o 

próprio Bistrô Estação R&R aberto no Shopping Carioca, indicando alternativas para 

permitir que o seu negócio independa do sucesso da política pública de segurança e 

do turismo na favela carioca. 

Além da cerveja Complexo do Alemão, a proposta de idealização de outros 

rótulos pode expandir ainda mais o mercado atuante do Bistrô, ampliando seu 

número de marcas e relacionando outros produtos à cerveja. Camisas, copos, 

tulipas e outros produtos podem surgir a partir de novas bebidas e, com isso, criar 

novas possibilidades para o negócio de Marcelo dentro da cultura cervejeira e fora 

dos limites da favela.  
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O desenvolvimento local depende de ações integradas para garantir as 

mudanças esperadas por todos. A construção do teleférico, por exemplo, mais 

simboliza a imponência do Estado no espaço urbano da favela do que um elemento 

facilitador como transporte para a comunidade. Raull Santiago se refere ao 

equipamento como "obra gigante e com utilidade micro, diante das diversas 

demandas reais da favela".  

"Como a própria alcunha antecipa, o 'turismo de realidade' fundamenta sua 

identidade distintiva no suposto caráter autêntico e interativo do encontro que 

promove" (FREIRE-MEDEIROS, 2006, p. 6). Para efeito de análise, na maioria dos 

casos, o envolvimento do turista com os moradores do Complexo do Alemão 

acontece por meio da contemplação distanciada, proporcionada pela vista 

panorâmica subindo e descendo as estações do teleférico. Na última estação 

encontram uma área livre onde moradores montam barracas para a venda de 

artesanatos, bebidas e alimentos, transformando a área num espaço de geração de 

renda e emprego. 

Quando se iniciou a atividade turística no Alemão, a agência Turismo no 

Alemão desenvolvia seus próprios roteiros para oferecer aos turistas elementos que 

conferem identidade ao itinerário, percorrendo a comunidade, passando por ruas, 

becos e locais estratégicos dominados pelo tráfico no passado. O passeio era 

finalizado na comunidade Nova Brasília, onde o ponto final do guiamento era o 

Bistrô Estação R&R. 

O ativista Raull Santiago defende o seguinte discurso em sua entrevista: "O 

teleférico não é a favela. É preciso circular, andar, conhecer pessoas, histórias e 

realidades. O turismo é muito importante, mas com respeito a todos e todas." 

Eventualmente, com a violência estampada nos veículos de comunicação, o turista 

dificilmente encontra motivos para se deslocar à favela e quando acontece, é feito 

dentro das gôndolas, somente. 

A intenção de Marcelo de instalar uma Kombi Truck junto a uma das estações 

do teleférico é uma boa saída para levar um pouco da cultura cervejeira disseminada 

no Complexo do Alemão, embora o ambiente do Bistrô surpreenda e inove com suas 

peculiaridades dentro da comunidade. A autenticidade da visita direta ao Bistrô 

promoveria uma troca mais verdadeira, no sentido mais amplo dos efeitos inerentes 

à atividade turística. 
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O Complexo do Alemão perde o seu valor no mercado turístico à medida que 

o esvaziamento do fluxo turístico ocorre em razão da violência, esta ocasionada pelo 

insucesso do projeto das UPPs. Nessa conjuntura, o Bistrô Estação R&R também 

declina, pelo mesmo motivo. Porém, ao mesmo tempo, Marcelo alavancou seu 

negócio para outros espaços a partir do desenvolvimento de outro rótulo, afastando 

a dependência das UPPs e confirmado seu espírito empreendedor e mantendo seu 

compromisso pessoal com os valores da comunidade onde vive. 

Em suma, o projeto das UPPs viabilizou o surgimento do Bistrô Estação R&R 

ao desenvolver um cenário de paz e tranquilidade à comunidade. Apesar do retorno 

da violência, o funcionamento do estabelecimento parece comprovar que o negócio 

independe do sucesso das UPPs no Complexo do Alemão. Além dos rótulos 

importados, a cerveja artesanal idealizada por Marcelo foi bem aceita pela 

população local e por outros consumidores da cidade, fato que impulsionou a 

criação de outro Bistrô Estação R&R fora da favela. No tocante ao turismo, a 

reflexão do fenômeno é essencial para que diretrizes sejam elaboradas a fim de 

solucionar o descaso com o Complexo do Alemão, considerando os atuais 

problemas das UPPs que impedem o desenvolvimento em todas as esferas da 

comunidade. 

  



51 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho permitiu analisar o surgimento do empreendimento Bistrô 

Estação R&R, no Complexo do Alemão, que teve como principal fator indutor as 

políticas públicas adotadas pelo governo estadual como o processo de pacificação 

das favelas e a construção do teleférico do Alemão, que potencializaram a atividade 

turística na localidade, também projetada pela demanda dos grandes eventos, Copa 

do Mundo e Jogos Olímpicos. 

O Bistrô Estação R&R configurou-se no espaço urbano da comunidade Nova 

Brasília à medida que a instalação estratégica das UPPs gerou paz e tranquilidade à 

região. Nessa conjuntura, o interesse social revelou-se no engajamento efetivo que 

emergiu para superar uma desvantagem econômica através de iniciativas que 

contribuíram para o desenvolvimento de bens e serviços turísticos na favela.  

O projeto das UPPs em si cumpriu seu papel no período inicial da 

implantação, ampliou o direito à cidadania, trouxe visibilidade e uma nova dinâmica 

para a comunidade. O sucesso financeiro obtido por Marcelo Ramos comprovou o 

incentivo do Estado para a abertura de empreendimentos em comunidades 

ocupadas por UPP, demonstrando o valor da política pública de segurança para o 

desenvolvimento socioeconômico da favela. 

A época da pesquisa, no entanto, o projeto de segurança do governo do 

Estado enfrenta dificuldades para manter seus objetivos originais. Com o retorno da 

violência, a comunidade do Complexo do Alemão novamente se vê diante de um 

cenário marcado pela disputa bélica entre policiais e traficantes, o que coloca em 

risco os avanços conquistados durante os tempos de paz e, ao mesmo tempo, 

tornam o futuro sem rumo. 

Este problema causou o declínio da atividade turística no Complexo do 

Alemão e, eventualmente, provocou uma queda na demanda do Bistrô Estação R&R 

que, apesar disso, ainda se mantém aberto graças à fidelização de moradores 

locais. Em contrapartida, a criação de um rótulo de cerveja permitiu outros caminhos 

para o negócio de Marcelo Ramos, já que a evidente desmobilização do turismo no 

Alemão poderia ter gerado o fechamento do seu estabelecimento. 

Os resultados e análises da pesquisa aplicada no local mostram que a 

oportunidade capturada por Marcelo para empreender dentro do Complexo do 

Alemão alcançou outros espaços da cidade em decorrência do crescimento do setor 
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de cervejas artesanais. De fato, as possibilidades podem aumentar com as inúmeras 

ideias que ele desenvolveu para o seu negócio, considerando a criação de outros 

rótulos, as participações em feiras gastronômicas e outros eventos relacionados ao 

produto que comercializa, além do Bistrô inaugurado no Shopping Carioca. O 

potencial do mercado cervejeiro é bem compreendido por Marcelo, que utiliza sua 

sensibilidade criativa e boa gestão para levar o nome da comunidade estampado em 

garrafas de cerveja. 

Identificou-se também a importância de um planejamento estratégico traçado 

para atender aos requisitos do crescimento do turismo nas favelas da cidade do Rio 

de Janeiro contemplando ações que integrem a gestão pública e a privada. 

Infelizmente, o governo do Estado do Rio de Janeiro investiu massivamente no 

policiamento comunitário deixando outros interesses das comunidades sem serem 

atendidos. O desenvolvimento social não depende apenas do braço armado, pois 

afinal, é necessário unir a política pública de segurança com outras políticas públicas 

para que possam maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos 

possíveis a partir do desenvolvimento turístico nessas comunidades. 

O projeto do teleférico, por sua vez, não passou de um equipamento com 

apelo visual, já que grande parte da população local não o vê como facilitador e opta 

por utilizar meios alternativos de deslocamento como mototáxi, kombi e van. Já os 

visitantes, em sua maioria, se limitam à visitação do teleférico sem considerar que o 

contexto intrínseco da favela possui significados maiores que a área compreendida 

pelo equipamento. 

Nesse novo  cenário que se engendra, o Bistrô Estação R&R sobrevive 

mesmo com todos os problemas apresentados no contexto da favela. O turismo no 

Alemão precisa ser repensado, assim como a política de segurança deve encontrar 

uma solução para reduzir a violência na região e projetar um futuro desejado. 

Acredita-se que o trabalho atingiu o objetivo esperado, analisando o caso da 

implantação do Bistrô Estação R&R e a importância do projeto de segurança pública 

do estado do Rio de Janeiro para o seu surgimento, dando um panorama atual do 

empreendimento e do projeto das UPPs no Complexo do Alemão. Este trabalho 

também apresentou o processo de turistificação na favela, considerando os 

impactos do Teleférico à comunidade e o seu uso por visitantes, bem como as 

dificuldades enfrentadas pelas UPPs com o retorno de intensos conflitos e a 
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participação dos atores sociais envolvidos no desenvolvimento da atividade turística 

do Complexo do Alemão, que foram prejudicados pelo retorno da violência no local. 

Cabe ressaltar a importância da abordagem do tema turismo em favelas e a 

complexidade inerente às políticas públicas aplicadas nas comunidades, 

considerando os investimentos realizados pelo governo e a verdadeira demanda da 

população local. A partir das informações contidas nesse trabalho, incentiva-se a 

continuidade da pesquisa para melhor entendimento do fenômeno turístico em 

favelas, bem como os impactos causados na comunidade receptora e sua efetiva 

participação na atividade turística. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro da entrevista com Marcelo Ramos, dono do Bistrô 

Estação R&R. 

1 - Como surgiu a ideia de criar o bistrô no Alemão? O que te motivou? 
 
2 - A UPP contribuiu para o surgimento do bistrô? 
 
3 - A intenção inicial era atrair os turistas para o bistrô em razão dos grandes 
eventos. Atualmente, o público alvo mudou? 
 
4 - O rótulo Complexo do Alemão surgiu depois que o bistrô já estava consolidado 
dentro da comunidade. A criação da própria cerveja foi uma alternativa para se 
inserir em outros lugares e buscar uma alternativa para escapar do Alemão? 
 
5 - Você pensa em criar parcerias para expandir seu negócio? 
 
6 - Com toda essa questão da UPP (retorno da violência no Complexo do Alemão), 
você notou um declínio na frequência do bistrô? 
 
7 - A construção do teleférico cria um ambiente favorável para desenvolver o 
turismo? 
 
8 - Você fez parceria com alguma agência de turismo para intermediar essas visitas? 
 
9 - Como você faz para se comunicar com os turistas estrangeiros? 
 
10 - Você nota algum medo nos turistas? 
 
11- O êxito da UPP é fundamental para o seu empreendimento? 
 
12 - Você percebe o declínio do turismo na região? 
 
13 - Hoje em dia os turistas procuram o bistrô diretamente? 
 
14 - Você finalizou o curso de sommelier? 
 
15 - Qual sua pretensão para o futuro? 
 
16 - Teve alguma decepção com o seu negócio? 
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APÊNDICE B – Roteiro da entrevista com Raull Santiago, morador do 

Complexo do Alemão. 

1 - Nome, idade e profissão? 

2 - Qual a importância da pacificação para as comunidades do Alemão? 

3 - De que forma a população reagiu com o início do policiamento comunitário 

implantado no Complexo?  

4 - Você percebe envolvimento dos policiais em questões relativas aos interesses 

dos moradores? 

5 - O poder público sempre manteve investimentos dentro da comunidade? Hoje 

ainda há investimento no local (projetos, políticas públicas, ações pontuais)? 

6 - Você considera o turismo importante para o Alemão? Por quê? 

7 - A atividade turística beneficiou a criação de novos empreendimentos? 

8 - O turismo hoje ainda é uma realidade no Alemão? Por qual motivo? 

9 - Você admite a segurança como um aliado importante para o sucesso do 

turismo na região? 

10 - O projeto das UPPs deu certo em sua opinião? 

11 - Qual é a principal luta do coletivo Papo Reto atualmente? Existe alguma 

ação voltada para o turismo? 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento 

 


