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1. RESUMO 

 O turismo dark, modalidade do turismo focada em locais relacionados à morte e 

sofrimento, tem precursores que datam desde o Império Romano, mas tem sido nas 

últimas décadas que tem apresentado um crescimento notável, principalmente em 

países de língua inglesa como a Irlanda e a Escócia. O presente trabalho busca 

analisar a oferta da cidade de São Paulo para este segmento, além de traçar um 

panorama desta modalidade de turismo atualmente e historicamente, através de 

pesquisa bibliográfica, com a análise de 7 locais de interesse no centro da cidade e a 

aplicação de um questionário. Os resultados obtidos demonstram que, se de um lado 

há muito interesse na área e muitas pessoas praticam turismo dark mesmo sem 

percebê-lo, de outro, há profundo desconhecimento da população, em geral, sobre o 

tema.  
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2. INTRODUÇÃO 

 O turismo dark, também conhecido como tanaturismo (do grego thanatos - 

morte), é uma segmentação do turismo que vem crescendo muito nos últimos anos, 

principalmente em países de língua inglesa. Embora o termo turismo dark tenha 

aparecido pela primeira vez em 1996, os precursores deste tipo de turismo, focado em 

locais relacionado à morte e sofrimento, remontam a tempos antigos.  

 Segundo Boorstin (1964 apud Stone, 2008), o primeiro tour guiado na Inglaterra, 

em 1838, era uma viagem de trem para assistir ao enforcamento de dois condenados. 

Já MacCannell (1989 apud Stone, 2008) observa que visitas a necrotérios faziam parte 

dos itinerários turísticos na Paris do século XIX, semelhante às exposições Bodyworlds 

ao redor do mundo desde o final da década de 1990. A literatura sobre o assunto é 

eclética e teoricamente frágil. Miles (2002), tomando como base o caso de Auschwitz, 

propõe uma escala de intensidade para atrações deste tipo, que vai das mais leves até 

as mais pesadas, conforme mostra a Figura 01. Este autor coloca as mais leves como 

locais associados a sofrimento e morte, e as mais pesadas como locais de sofrimento e 

morte. Devido à grande oferta de atrações, há muitas gradações entre estes dois 

extremos. Ele também coloca a dimensão temporal como determinante nesta escala, 



sendo mais pesadas atrações cuja tragédia ocorrera mais recentemente. Enquanto as 

atrações mais leves são orientadas para o entretenimento, as mais pesadas têm 

orientação educativa, com grande influência ideológica.  
 

Figura 01 - Escala do turismo dark 

 
Fonte: Stone apud Miles (2002), adaptado pelos autores 
 

 A atração mais dark contemplada neste artigo é o antigo edifício do DOPS 

(Departamento de Ordem Política e Social), relacionado à história de torturas aos 

presos políticos do regime militar. Contudo, não chega a ser darkest, categoria em que 

se inserem campos de concentração como o de Auschwitz-Birkenau.  

 O estudo deste segmento que explora o lado oculto da história de uma cidade 

justifica-se pelo já citado crescimento do fenômeno em países como Inglaterra, Irlanda 

e Escócia, e também pela quantidade de locais com histórias dignas de nota que são 

ignorados pelos itinerários convencionais da cidade de São Paulo. Atualmente em 

Edimburgo há 29 tours diferentes, abordando o lado dark da capital escocesa, com 3 

saídas por noite. Apesar do número de tours em Dublin não ser tão grande, só a 

empresa Hidden Dublin Walks oferece 4 itinerários diferentes, e, segundo o TripAdvisor, 

a atração número um da cidade é Kilmainham Gaol, uma antiga prisão vitoriana. Já no 

interior da Irlanda, pequenas cidades como Kilkenny e Galway possuem seus próprios 



ghost tours. Já em Londres, há 9 tours abordando apenas a trajetória de Jack, o 

Estripador. 

 Há uma série de locais na cidade São Paulo que poderiam ser explorados por 

esta tipologia de turismo, porém não se observam iniciativas de movimentação de 

capital no setor como há em países de língua inglesa. Provavelmente o pouco interesse 

se dá pela falta de conhecimento sobre o assunto, tendo o termo “dark” uma associação 

restrita a atrações underground de tom mórbido e a tribos urbanas. Além de não haver 

investimentos neste setor, também não se verifica a divulgação e nem pesquisas para 

que sejam mais conhecidos os de interesse para este tipo de turismo. 

3. OBJETIVOS 
 Este estudo tem como objetivo geral a análise da tipologia representada pelo 

turismo dark e seu potencial de desenvolvimento na cidade de São Paulo. Pretende-se, 

ainda, compreender as origens e evolução do turismo dark no mundo, asiim como 

identificar os locais da cidade de São Paulo que possam interessar a esta atividade.  

4. METODOLOGIA 
 A metodologia empregada neste trabalho tem abordagem qualitativa, com 

caráter exploratório e descritivo. Entre os procedimentos técnicos, utilizou-se uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema e um levantamento de informações coletadas 

diretamente com as pessoas através de um questionário online. 

5. DESENVOLVIMENTO 
 Os locais escolhidos para estudo de uma proposta de roteiro são: Edifício 

Martinelli, Edifício Praça da Bandeira (antigo Edifício Joelma), Cemitério da Consolação, 

Casa de Dona Yayá, Capela dos Aflitos e Memorial da Resistência (antigo DOPS - 

Departamento de Ordem Política e Social). 

5.1 EDIFÍCIO MARTINELLI 
 O Edifício Martinelli, situado no triângulo formado pela Rua São Bento, Avenida 

São João e Rua Líbero Badaró (o edifício possui acessos para cada uma destas vias), 

foi o primeiro arranha-céu da capital paulista. Idealizado pelo imigrante italiano 

Giuseppe Martinelli, o edifício tem 105 metros de altura, tendo sido o mais alto do país 

de 1934 a 1947, e o mais alto da América Latina, título que durou apenas um ano. 

 Inaugurado com apenas 12 andares em 1929 para rivalizar com o Edifício A 



Noite do Rio de Janeiro, sua construção só seria completada em 1934, atingindo a 

marca de 30 andares. 

 Na época de sua inauguração havia desconfiança da população com uma 

construção tão alta. Para provar que havia estabilidade e segurança, Martinelli resolveu 

se fixar no topo, construindo uma mansão nos últimos 5 andares. Além disso, na 

inauguração contava com um cinema, um hotel e dois andares exclusivos para 

apartamentos (vale lembrar que na década de 1930 não era comum a residência em 

prédios). 

 De meados da década de 1950 até sua reforma em 1975 pelo prefeito Olavo 

Setúbal, o Martinelli passou por uma fase de crescente degradação, sendo ocupado por 

moradores de rua, traficantes, prostíbulos e cortiços. Os poços de elevador, além de 

servirem de local para despejo de lixo, eram o destino de corpos de vítimas 

assassinadas. 

 São muitas as histórias de crimes e fantasmas relacionadas ao local, que lhe 

atribuiram a fama de ser amaldiçoado, com portas que se fecham sozinhas e vultos 

cruzando os corredores. O jornalista Ary Morais descreveu alguns na coluna “Grandes 

Crimes no prédio Martinelli”, no jornal Notícias Populares. Dentre as vítimas famosas 

estão o garoto judeu Davilson Gelisek, violentado e assassinado em 1947, aos 14 anos. 

O assassino, apelidado de Meia Noite, confessou o crime. Já a autoria do assassinato 

de Neide Rosa dos Santos, jovem jogada do 27º andar, em 1965, permanece 

desconhecida. 

 Reformada em 2008, a cobertura do edifício foi reaberta para visitação, mas 

recentemente, devido à ocorrência de um suicídio no local, foi fechado sem previsão de 

reabertura. O edifício atualmente abriga alguns órgãos públicos, dentre eles, a 

Secretaria Municipal de Habitação da cidade de São Paulo. 
5.2 EDIFÍCIO PRAÇA DA BANDEIRA (ANTIGO JOELMA) 
 O edifício Joelma ficou nacionalmente conhecido pelo grande incêndio ocorrido 

em 1º de fevereiro de 1974, que teve 191 mortos e mais de 300 feridos. As causas do 

incêndio foram atribuídas a um curto circuito de um aparelho de ar condicionado, no 12º 

andar, a falta de estrutura para controle do incêndio e o despreparo das pessoas para 

agir em situações como esta. 



 A fama de mal assombrado veio junto à propagação da tragédia: iniciaram 

rumores de que o prédio havia sido construído em um local amaldiçoado, que até 

meados do século XIX havia sido um pelourinho. Durante o incêndio, treze pessoas 

tentaram fugir pelo elevador e morreram, e, com seus corpos não reconhecidos, ficaram 

conhecidas como as Treze Almas. Os corpos foram enterrados em um túmulo do 

Cemitério Vila Alpina. Alguns dizem ouvir gemidos vindos do túmulo pedindo água, e 

por isso muitos visitantes jogam água no local e fazem pedidos às Treze Almas. 

 Além disso, há outra história atribuída ao local: O Crime do Poço (1948). Neste 

episódio, o jovem químico da USP, Paulo Ferreira de Camargo, matara a mãe e as 

irmãs devido a um caso amoroso não aceito pela família. O forte interesse em 

elementos químicos que poderiam decompor cadáveres e o sumiço das mulheres 

levaram à forte suspeita de que ele seria o assassino. Logo foi descoberto que o 

professor as jogou em um poço no fundo de sua casa e tentou dissolver os corpos com 

produtos químicos. A polícia e os bombeiros foram chamados à casa para escavar o 

poço, e, enquanto os corpos eram encontrados e reconhecidos, o químico foi até o 

interior da casa e se matou.  

 Atualmente rebatizado de Edifício Praça da Bandeira, o antigo Joelma é um 

prédio comercial comum e não está aberto para visitação. 

5.3 CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO 
 O Cemitério da Consolação é a primeira necrópole laica da cidade, tendo sido 

inaugurado em 1858. Vale lembrar que até então as pessoas eram sepultadas no 

interior ou ao redor de igrejas. Hoje conhecido como um cemitério da elite, em seus 

primórdios, era um cemitério comum - as covas simples onde foram enterrados seus 

três primeiros sepultos, todos pobres e vítimas de um surto de varíola, não existem 

mais. A elitização do cemitério se deu já no final do século XIX, com a inauguração de 

outras necrópoles como a do Brás (1893), a segunda da cidade. Até então, lá eram 

enterrados inclusive os escravos, posteriormente transferidos para o Cemitério dos 

Aflitos. 

 Com uma extensão de mais de 76 mil metros quadrados, a necrópole é tombada 

pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e conta com túmulos que representam 



verdadeiras obras de arte, como o mausoléu da família Matarazzo (o maior da América 

Latina, com 20 metros de altura e 150 metros quadrados) e as esculturas de Victor 

Brecheret e Francisco Leopoldo e Silva. Da extensa lista de pessoas sepultadas no 

local constam políticos, artistas e santos populares.  

 Dos pontos turísticos abordados neste trabalho, o Cemitério da Consolação é 

talvez o mais preparado para receber visitantes: além de oferecer tours guiados 

convencionais gratuitos, há a presença de totens com QR Codes que, quando 

escaneados, apresentam histórias relacionadas a um túmulo específico. Também está 

disponível para download um aplicativo de celular para tours audioguiados. 
5.4 CASTELINHO DA RUA APA 

 É difícil para quem passa pela Avenida São João não reparar na misteriosa 

construção medieval, na esquina com a Rua Apa. Residência da família César Reis, 

família tradicional da cidade de São Paulo, dona do antigo cinema Broadway, localizado 

nesta mesma avenida, o Castelinho foi construído em 1912 como uma réplica de um 

castelo medieval francês.  

 Na noite de 12 de maio de 1937, os irmãos Álvaro e Armando César Reis 

discutiam calorosamente os rumos do cinema quando teriam sido apartados pela mãe, 

Maria Cândida dos Reis, a Dona Candinha. Um deles teria então atirado na mãe, no 

irmão e se suicidado. Há controvérsias sobre qual dos irmãos teria sido o autor dos 

tiros: segundo a Polícia Técnica, teria sido Álvaro, que matou a mãe e o irmão e depois 

se suicidou com dois tiros no coração. Segundo os legistas do Serviço Médico Legal, o 

assassino teria sido Armando e, como prova, apresentaram os resíduos de pólvora 

encontrados em sua mão. O caso foi concluído dois dias depois, definindo Álvaro o 

autor do crime. No entanto, ainda pairam dúvidas sobre a autoria dos crimes, também 

caracaterizados como triplo homicídio (é improvável que um suicida se mate com dois 

tiros no peito!). 

 Hoje o Castelinho é ocupado por uma Organização Não Governamental, e o 

mistério da verdadeira autoria do crime e a fama de mal-assombrado permanece. Há 

relatos de moradores que dizem ver vultos e ouvir choros e gritos no local. 

5.5 CASA DE DONA YAYÁ 



 Este antigo casarão é um dos últimos do antigo cinturão de chácaras que 

circundavam a cidade no início do século XX. Construída no ano de 1902, a 

propriedade fora comprada em 1921 para servir de uma espécie de manicômio 

particular para Sebastiana de Melo Freire (1887-1961), a Dona Yayá. Era uma mulher 

culta, que sabia falar francês, tocar piano e pintar. Durante sua juventude rompera 

barreiras ao optar por não se casar e ser a primeira a dirigir um automóvel na cidade. 

Foi enviada para esta chácara, até então, isolada por "sofrer das faculdades mentais". 

Durante 40 anos, Sebastiana vivera enclausurada no casarão, tendo como único 

acesso ao ar livre um solário, que só foi construído em 1952. Yayá vivia em quartos 

reformados, com a impossibilidade de abrir janelas, contando com pequenos buracos 

por onde passavam sua comida. Em seus acessos psicóticos, ela gritava, batia-se 

contra as paredes e dizia repetitivamente "Eu sou católica, apostólica, romana", além de 

ferir-se com farpas e embalar e amamentar um bebê imaginário. 

 Com a morte de Dona Yayá sem herdeiros, todos os seus bens passaram para o 

estado, e por 30 anos a casa ficou abandonada, até reabrir em 1991 como o Centro de 

Preservação Cultural da USP. Os moradores da região dizem ainda ouvir os gritos de 

Dona Yayá, que apareceria frequentemente em uma das poucas janelas do local 

durante a noite. 

5.6 CAPELA DOS AFLITOS 
 Localizada em um pequeno beco no bairro da Liberdade, a Capela dos Aflitos 

recebeu esse nome em homenagem a Nossa Senhora dos Aflitos.  Inaugurada em 

1779, esta Capela é tudo o que sobrou do antigo Cemitério dos Aflitos. Este, também 

conhecido como Cemitério dos Enforcados, foi o primeiro cemitério a céu aberto da 

cidade, recebendo apenas pobres, escravos, indigentes e condenados pela justiça. Em 

1858, com a proibição de sepultamentos tanto no interior das igrejas quanto no local, o 

cemitério foi fechado e a área loteada. Foi lá fundado pelos escritores românticos 

Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa o grupo Sociedade 

Epicureia, que buscava emular as ideias de Lord Byron. Este grupo promovia orgias nas 

necrópoles da cidade, usando capas pretas e bebendo vinho em caveiras roubadas. 

 São muitas as almas que frequentariam o local, dentre elas a do soldado 

Francisco José das Chagas, mais conhecido como Chaguinhas. Chaguinhas fora 



condenado ao enforcamento devido à sua participação no Motim de Santos, mas, na 

hora de sua execução, a corda rompeu duas vezes. Considerando o fato um milagre, o 

público presente bradou "Liberdade!", grito que teria batizado o bairro. Apesar do 

clamor popular, o soldado foi morto na terceira tentativa. Hoje é um dos muitos santos 

populares não reconhecidos pela Igreja Católica, recebendo visitas de pessoas para 

fazerem pedidos e pagarem promessas. 

 Apesar de ter sido restaurada em 2011, a capela se encontra em estado 

deplorável, mostrando o total descaso na conservação deste patrimônio. Também 

importante notar a absoluta ausência de informações sobre o local. 

5.7 MEMORIAL DA RESISTÊNCIA 
 A Delegacia de Ordem Política e Social - DOPS foi criada em 1924, com a 

função de assegurar e disciplinar a ordem no país. Ao longo de sua existência, passou 

por diversas mudanças em seu organograma, principalmente para os dois períodos de 

ditadura no Brasil: Estado Novo (1937-1945) e Ditadura Militar (1964-1985). 

 O DOPS era responsável por investigar todos os tipos de movimentos sociais, e 

as questões políticas ficavam a cargo de uma delegacia especializada. Além de 

acompanhar comícios e eleições, esse setor ainda fornecia informações sobre a 

situação política nas cidades do interior, dos partidos políticos, personalidades e cargos.  

A partir da década de 1960, com a demanda crescente do aparelho repressivo militar, 

essa delegacia ampliou suas atribuições, passando a investigar as ações dos 

movimentos estudantis e das organizações clandestinas. 

 Atualmente, no primeiro piso onde funcionava o DOPS existe o Museu da 

Resistência, onde é possível ver algumas celas reconstruídas com as manifestações 

escritas nas paredes como eram na época da ditadura militar. Também é possível ouvir 

as histórias dos sobreviventes das terríveis torturas daquela época. 

 O Memorial da Resistência é, dos locais estudados, o que se situa mais à 

esquerda na escala de Boorstin (2002). Por sua grande influência político-ideológica, 

não seria prudente inserí-lo em um ghost tour, já que destoaria do teor de 

entretenimento. 

6. RESULTADOS 



 Responderam ao questionário online um total de 100 pessoas, grupo composto 

em sua maioria por pessoas de 18 a 29 anos (65%) e residentes na cidade de São 

Paulo (79%). No total, apenas 27 das pessoas entrevistadas ouviram falar no termo 

dark turismo. Curiosamente, 28 pessoas disseram já ter feito visita turística em 

cemitérios. A motivação da visita destas foi prioritariamente histórica (51%) e artístico-

arquitetônica (48%). No que diz respeito a tours performáticos com histórias de terror, 

2% disseram já ter participado e 60% disseram que teriam interesse em participar. 

 Pôde-se observar que o conhecimento dos locais é variado: enquanto locais 

como o Cemitério da Consolação, os edifícios Martinelli e Joelma são conhecidos pela 

maioria dos entrevistados, o conhecimento de locais como o Castelinho da Rua Apa, a 

Capela dos Aflitos e a Casa de Dona Yayá são praticamente inexistentes. Pode-se 

explicar em parte a notoriedade do Edifício Joelma pela grande cobertura feita pela 

mídia do incêndio de 1974, incluindo os enredos de programas televisivos recentes. 

Curioso este ser o local mais visitado, já que atualmente se encontra fechado para 

visitação. Já os três locais menos conhecidos sequer constam no site da SPTuris (São 

Paulo Turismo), empresa responsável, segundo sua missão. por “posicionar e promover 

a cidade de São Paulo como capital dos negócios, conhecimento e entretenimento da 

América Latina, destacando seu caráter vanguardista e cultural”. 

 Ao final da pesquisa, foi deixado um campo aberto para sugestões de novos 

locais para integrarem o roteiro. Foram sugeridos locais como Edifício Andraus, 

Cemitério do Araçá, Catacumbas do Ipiranga e Cripta da Catedral da Sé. A Vila de 

Paranapiacaba também constou da lista de locais sugeridos para integrar o roteiro.  

Alguns entrevistados manifestaram restrição a este tipo de atividade, mencionando um 

provável desrespeito aos mortos e aos seus parentes, sobretudo durante durante os 

sepultamentos. Este receio revela a falta de conhecimento e preconceito acerca do 

termo “dark”, possivelmente relacionando-o a atividades pouco civilizadas. Há um temor 

de que os tours sejam feitos de forma massificada diante de túmulos comuns, durante 

rituais funerários. Tal desrespeito poderia ser evitado com o treinamento adequado de 

guias e monitores dos grupos que se dispõem a esta prática. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 Há vários locais que poderiam ser explorados pelo turismo na cidade de São 

Paulo, e especificamente, no caso do turismo dark, isso não é diferente. Dos 7 locais 

que compõem o roteiro proposto neste trabalho, apenas o Memorial da Resistência e o 

Cemitério da Consolação estão abertos para visitação turística, podendo apenas este 

último ser inserido em um ghost tour. No caso da Capela dos Aflitos, há a abertura para 

visitação, mas nenhuma informação histórica no local, o que mostra que estaria aberta 

apenas para visitação religiosa. O tour estudado agrega mais locais a este itinerário, 

mas sem visitação interna. 

 O estudo realizado reforçou a hipótese de que há um nítido desconhecimento do 

público sobre as atividades propostas pelo turismo dark, praticadas em várias 

metrópoles do mundo ocidental, e também de que não há qualquer tipo de incentivo por 

parte do poder público ou da iniciativa privada para o seu desenvolvimento na cidade de 

São Paulo. Porém, uma parte dos entrevistados manifestou curiosidade pelo tema, o 

que revela o potencial que tem este segmento do turismo, que não é tão recente, 

conforme se constatou no levantamento realizado, mas que, muito provavelmente, terá 

que aguardar ainda alguum tempo para se estabelecer como negócio e ser reconhecido 

pelo meio acadêmico. 
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