
   
 

  BB  

E O RIO DE JANEIRO? 
 

Hoje, posso muito bem responder a esta pergunta: 
- O Rio de Janeiro continua lindo! 
 
No mês passado, fiz minha primeira viagem a esta cidade. Confesso que não era 

aquele grande sonho de conhecer determinado lugar, afinal, o Rio de Janeiro me 
lembrava violência, tráfico, medo. Tudo isso me fazia pensar que eu jamais ia querer me 
arriscar em ir até esta cidade, enquanto poderia conhecer vários outros locais pelo país 
que não fosse tão violento. 

Mas, como a vida nos parece imprevisível, acabei me inscrevendo para um 
concurso que se realizaria na Cidade Maravilhosa. Minha mãe, tendo as mesmas 
impressões que eu, ficou preocupadíssima, imaginando que eu não conseguiria ir do 
aeroporto ao hotel sem ser assaltada. Ela me fez muitas recomendações. 

Entretanto, o Rio de Janeiro me surpreendeu muito. 
Meu marido e eu ficamos hospedados em um hotel no Catete, por ser um ponto 

estratégico: perto do centro, da praia, da estação de metrô, da Zona Sul, e 
principalmente, não muito caro. 

Antes da viagem, me disseram para não me impressionar com o bairro, porque 
encontraria pelas ruas prostitutas e bêbados, moradores de rua e crianças abandonadas. 
Imagine a impressão que tive! A primeira coisa que pensei foi: “Quando escurecer, não 
saio mais do hotel.” 

Porém, minha surpresa foi infinitamente boa. O bairro era muito movimentado à 
noite, muitas lanchonetes, restaurantes, pizzarias, com famílias andando de um lado 
para outro na calçada. Muitos idosos residem neste bairro, pois acredito que nunca vi 
tantos reunidos. 

Durante o dia, o Catete é praticamente um bairro comercial, lojas, bancos e 
muitos turistas pelas ruas. A praia é tranquila, nada de extremo movimento como 
Copacabana, e detalhe, também é bem mais barata. 

É claro que pude ver os famosos moradores do bairro: prostitutas, bêbados, 
meninos de rua. Só que não era nada anormal do que vemos aqui mesmo em nossa 
cidade, talvez até em proporção menor, quando comparado à população total. 

Minha passagem no Rio não se concentrou apenas no Catete. Visitamos o 
Maracanã, o Jardim Botânico, o Cristo Redentor, e a visão que mais marcou nossa 
viagem foi o Pão de Açúcar. Trata-se de uma visão inesquecível: do alto vemos a praia, 
o mar, a cidade, os morros, o Cristo, o aeroporto, os aviões aterrissando como se fossem 
parar no mar. É inexplicável. Uma paz, um bem estar.  

Infelizmente, estes pontos turísticos não representam apenas beleza, mas 
representam muito dinheiro para aqueles que administram os transportes nestes lugares. 
Contratos com empresas previamente definidas colocam uma só empresa para 
administrar patrimônios que deveriam ser públicos, e pelo monopólio, os preços são 
exorbitantes. Chegamos à conclusão de que o turismo no Brasil não foi feito para os 
brasileiros. Não é a toa que encontramos cariocas que jamais visitaram o Cristo 
Redentor ou o Pão de Açúcar. 

Podemos dizer que realmente conhecemos o Rio de Janeiro. Nosso transporte 
era sempre realizado de metrô ou ônibus. Vivemos a realidade de pessoas mais pobres, 
vimos favelas (de longe), presenciamos um policial atirando sem pensar em um bandido 
que roubava uma bicicleta há mais de 100 metros, com pessoas ao redor correndo riscos 
desnecessários. Infelizmente, nem tudo são flores. 
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Outro aspecto que nos chamou a atenção foi o comportamento das pessoas: todo 
mundo fala alto, todo mundo é enérgico, porém gostam de aproveitar a vida, gostam de 
dar informação, gostam de mostrar os melhores lugares, gostam de calor humano. São 
pessoas simpáticas, simples, que me transmitiram que a vida é muito mais que 
preocupações, que mesmo na correria de pegar metrô cheio, ônibus apertado apenas 
para levar o filho na escola, ainda sobra tempo pra dar um sorriso, e acolher turistas 
perdidos em busca de mais informação. 

Resumindo todas as minhas impressões do Rio de Janeiro, posso dizer que 
gostei muito, muito, muito de lá. Muito mais do que eu imaginava, muito mais do que 
as minhas expectativas. Me surpreendi com as pessoas, pela simplicidade e 
acolhimento. Me encantei com as belas paisagens. E acredito que preciso ir até lá pelo 
menos mais quatro vezes, até que possa dizer que visitei pelo menos uma grande parte 
de tudo o que eu queria ver. 

Fiquei muito feliz com as boas impressões que trouxe da viagem, mas não me 
iludo: sei que para quem mora lá no dia-a-dia ainda há muito a ser melhorado, e que o 
transporte é e será um grande problema para os grandes eventos que estão por vir. 

Enfim, posso dizer, que apesar de tudo: “O Rio de Janeiro continua lindo!” 
Muito mais do que eu poderia imaginar. 
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