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RESUMO

Trata-se da realidade existente no Complexo do Alemão e no morro Santa Marta, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a partir do potencial turístico; 
um comparativo das duas realidades, com seus limites e possibilidades. Este estudo visa demonstrar a percepção de paradoxos existentes; bem 
como, identificar as dificuldades e temores enfrentados, por moradores, líderes comunitários e empreendedores locais, naquilo que é preciso 
para que aconteça o turismo de forma integral; bem como a compreensão daquilo que é e como podem ser desenvolvidas estas mesmas 
possibilidades turísticas. Busca-se responder a principal questão desta pesquisa: Qual a possibilidade de um Polo Turístico no Complexo do 
Alemão, a partir do comparativo do turismo, que já acontece no Morro Santa Marta? Desenvolveu-se um comparativo do potencial turístico, no 
Complexo do Alemão e na comunidade Santa Marta, sobre as estruturas existentes, avanços e retrocessos, que ofereçam fontes alternativas ou 
até efetivas de renda, desenvolvimento das capacidades, conhecimentos, habilidades e competências a respeito do turismo. Contribuições do PAC 
(Plano de Aceleração do Crescimento), estagnação e paralização dos Projetos; intervenções do tráfico. Supõe-se de maneira positiva a 
possibilidade de realização deste comparativo, mesmo observando que existem significativas diferenças territoriais, é notória a possibilidade da 
percepção do potencial turístico, constatam-se as dificuldades e temores enfrentados, por moradores, líderes comunitários e empreendedores 
locais, naquilo que é preciso para que isso aconteça ou não; buscando compreender aquilo que é, na realidade, e, como são desenvolvidas estas 
mesmas possibilidades turísticas. Objetiva-se assim, desenvolver uma investigação sobre a realidade do turismo, no Complexo do Alemão e no 
morro Santa Marta, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com seus desafios e possibilidades. A partir dos seguintes objetivos específicos: - Demonstrar 
o potencial turístico existente, nas duas realidades estudadas, com vistas o desenvolvimento social e urbano; - Entender através de um 
comparativo sobre o Complexo do Alemão, da Comunidade Santa Marta e as interações sociais existentes; - Identificar os aspectos que compõem 
a favela como produto, seus processos de urbanização e reformas ocorridas, bem como as atividades de empreendedorismo, que convive com 
todos os riscos que lhe são inerentes e, apesar disto, ainda sobrevive. Esta pesquisa divide-se em duas partes principais: Na primeira parte 
utilizou-se o método bibliográfico. Através do levantamento, estudo e análise da literatura sobre o assunto, acompanhada da pesquisa empírica 
fundamentada “in loco”. Na segunda parte do trabalho, utilizou-se o método exploratório descritivo que permitiu conhecer os trabalhos 
científicos existentes sobre o assunto e, através de uma análise de tais trabalhos. Com auxílio de pesquisa de campo, os agentes comunitários e 
moradores foram contatados para que respondessem questões referentes a cada realidade especifica. Os dados obtidos na pesquisa exploratória 
foram tabulados e também apresentados de forma descritiva. Sinalizações comparativas das duas realidades estudadas, sobre as particularidades 
de cada dinâmica social, a partir da infraestrutura interna e no entorno do Teleférico do Complexo do Alemão; as ocorrências sobre a violação aos 
direitos dos moradores do complexo; bem como, sobre o contexto histórico da favela Santa Marta e da importância do Plano Inclinado. Enfim, 
um apontamento daquilo que favoreceu observar de potencial oferecido, apesar da complexidade destas realidades; que não bastam ações 
isoladas, para que ocorram as melhorias locais, como toda a realidade brasileira, os problemas sociais necessitam de propostas que se articulem 
todos os setores da sociedade e que ofereçam possibilidades de manutenção adequada a todo o Projeto que for desenvolvido
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