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Uma camisa  
Um terno usado 
Alguém me empresta 
Hoje é domingo 
Eu preciso ir à festa 
Não brincarei 
Quero fazer minha oração 
Pedir à santa padroeira proteção. 
Entre os amigos 
Encontrarei 
Algum que tenha  
Hoje é domingo 
Eu preciso ir à Penha. 
Levarei dinheiro pra comprar velas de cera 
Quero levar flores para a santa padroeira, 
Só não subirei a escadaria de joelho 
Para não estragar o terno que foi emprestado. 
 
 Festa da Penha  
Cartola 

 
Demonstrando a minha fé 
Vou subir a Penha a pé 
Pra fazer uma oração  
Vou pedir à padroeira 
Numa prece verdadeira 
Que proteja o meu baião 
Nossa Senhora da Penha 
Minha voz talvez não tenha 
O poder de te exaltar 
Mas de benção, padroeira, 
Pra essa gente brasileira 
Que quer paz pra trabalhar 
 
Penha, Penha 
Eu vim me ajoelhar 
Venha, venha 
Trazer paz para o meu lar. 
 
 
Baião da Penha 
Guio de Morais e David Nasser



 
 

RESUMO 
 
 

 
 

O presente estudo aborda o turismo nos templos religiosos dos centros urbanos, 

tendo como foco o Santuário de Nossa Senhora da Penha - RJ. Seu objetivo é 

avaliar a atual situação da Igreja da Penha, buscando identificar as reais 

potencialidades para sua inserção no conjunto de atrações turísticas oferecidas na 

cidade do Rio de Janeiro. A revisão da literatura fornece um panorama do 

crescimento do turismo religioso, enfatizando suas particularidades, sua evolução 

histórica e a infra-estrutura nos espaços religiosos bem como as condições de 

desenvolvimento do turismo nos santuários localizados em centros urbanos. Ao 

longo do trabalho faz-se um breve histórico sobre o Santuário da Penha, do bairro 

em que ele se localiza e da festa em homenagem à padroeira. A pesquisa de campo 

realizada envolve o inventário da infra-estrutura urbana, os serviços e equipamentos 

turísticos do entorno da igreja e traça o perfil dos freqüentadores do Santuário. Com 

base nos dados coletados faz-se uma síntese da realidade encontrada na Igreja da 

Penha – RJ e dos fatores responsáveis pela redução do fluxo de visitantes ao local 

religioso. 

 

Palavras-chave : Turismo religioso, Igreja da Penha – RJ, Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present paper approaches tourism in religious temples located in urban centers, 

focusing on the Sanctuary of Nossa Senhora da Penha - RJ. The paper’s objective is 

to evaluate the current situation of the church and to assess its potential for inclusion 

in Rio de Janeiro’s array of tourist attractions. A survey of extant literature overview 

of the growth of religious tourism, considers its particularities and historical evolution 

and deals with infrastructure in religious spaces and the evolution of tourism in urban 

sanctuaries. There follows a brief history of the Penha’s Sanctuary , of the 

surrounding area, and of the festival that honors its patron saint. Research for this 

paper included an inventory of pertinent urban infrastructure, services and 

equipment,   and a statistical profile of visitors to the sanctuary. The collected data 

provide a synthesis of the church’s current situation and the factors responsible for 

the decrease in tourism to the religious site. 

 

Key words : Religious Tourism, Church of Penha – RJ, Rio de Janeiro. 
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1  INTRODUÇÃO  
 
 
 
 

 

Na atualidade, o segmento de turismo religioso, principalmente na Europa, 

atrai grande demanda de visitantes, mostrando que a crença, a fé em algum santo 

ou em um lugar com significado histórico-religioso motivam as pessoas a se 

deslocarem de seu local de residência para conhecer, manifestar suas crenças e fé 

e prestar homenagens. 

Autores na área de turismo vêm tentando compreender a relação entre a 

atividade turística e as manifestações religiosas, pois a existência de santuários e de 

locais religiosos tem sido um atrativo de sucesso nas localidades receptoras, desde 

a Antiguidade. 

 No Brasil existem santuários e lugares importantes onde fatos religiosos ou 

acontecimentos milagrosos criaram espaços sagrados de devoção e de atração.  

A cidade do Rio de Janeiro, considerada uma das cidades mais belas de todo 

o mundo, além de possuir o privilégio de conciliar a natureza - na forma de praias, 

verde, montanhas, lagoas e baía - com a civilização moderna de arranha-céus, 

viadutos e obras arquitetônicas, também abriga uma quantidade expressiva de 

templos e locais religiosos. Dentro deste cenário está inserido o Santuário de Nossa 

Senhora da Penha de França, localizado no bairro da Penha, que tem sua história e 

desenvolvimento vinculado ao santuário em questão.  

Sabe-se que o estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios1, 

sendo   um   deles   o   município,   homônimo,   do   Rio   de   Janeiro.  Levando  em  

                                                 
1 Todas as informações que dizem respeito ao Estado e, principalmente, ao município do Rio de 
Janeiro, foram obtidas, respectivamente, nos portais do Governo do Estado, disponível em 
www.governo.rj.gov.br, e da Prefeitura disponível em www.rio.rj.gov.br. 
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consideração  a orientação geográfica do município do Rio de Janeiro, obtém-se a 

divisão de seu território em quatro áreas: Central, Zona Sul, Zona Norte e Zona 

Oeste (Figura 1). 

 

O bairro da Penha, onde se situa a Igreja de Nossa Senhora da Penha – RJ, 

localiza-se na Zona Norte da cidade, onde se concentra mais da metade da 

população do município, distribuída em aproximadamente 50 bairros (ESTADO DO 

RIO).  

O evento mais conhecido do santuário de Nossa Senhora da Penha é a festa 

da Penha, realizada ao longo de todo mês de outubro e estendendo-se pela primeira 

semana de novembro. Trata-se da festividade da padroeira do Santuário Mariano de 

Nossa Senhora da Penha, a qual milhares de fiéis comparecem para saudá-la 

durante os festejos. 

A festa da Penha é uma das manifestações religiosas mais antigas na cidade 

do Rio de Janeiro que remonta ao período colonial, cuja celebração teria seu início 

nas primeiras décadas do século XVIII. Sua constância após tantos anos e a vinda 

de milhares de pessoas que comparecem anualmente ao santuário permitem 

qualificar o Santuário como o espaço de realização da única romaria popular que 

Figura  1 – Mapa de localização do Bairro da Penha   
Fonte: Elaboração própria 
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ainda existe na cidade, embora se reconheça que o fluxo de fiéis tenha se reduzido 

nas últimas décadas. 

Devido à escassez de dados específicos e aprofundados sobre o objeto de 

estudo, verificou-se a necessidade de realizar uma análise do atrativo que 

detalhasse sua situação real na atividade turística para que assim possa fornecer 

material para futuras propostas de desenvolvimento turístico do atrativo, levando em 

conta suas particularidades identificadas. Sendo assim, a presente pesquisa pode 

servir como fonte de informação acerca da Igreja da Penha - RJ e ser utilizada como 

instrumento de investigação e análise em futuras pesquisas turísticas. 

 Também, são foram encontrados estudos acadêmicos na área de turismo 

sobre a Igreja da Penha - RJ. Por isso considerou-se pertinente o desenvolvimento 

de uma pesquisa exploratória com finalidade de estabelecer um primeiro contato 

com o tema e assim colocar ao alcance de alunos e estudiosos de turismo uma 

síntese do atual estado da Igreja da Penha – RJ, sob a ótica da sua potencialidade 

turística. 

 O presente estudo pretende colaborar para suprir a falta de dados 

específicos na área do turismo acerca desse local e ajudar os profissionais do setor 

a compreenderem melhor as particularidades sociais, econômicas e urbanas que 

limitam o desenvolvimento de atrativos afastados do roteiro principal de destinos 

turísticos e indicando alguns parâmetros para lidar com essas dificuldades. Além 

disso, a pesquisa poderá incentivar para a elaboração de outros estudos que ajudem 

na compreensão do atrativo selecionado e na elaboração de propostas baseadas 

em dados técnicos que visem ao seu desenvolvimento turístico. 

A escolha da Igreja de Nossa Senhora da Penha de França como objeto de 

estudo do presente trabalho foi estimulada pela constatação de que as 

particularidades do santuário e da própria celebração da festa tornavam-na, a 

princípio, um caso singular na literatura. As manifestações religiosas analisadas nos 

estudos de Rosendahl (1999) e nos artigos de Silveira (2003), Gazoni (2003), 

Hartmnn (1998) e Silva Medeiros e Silva (1998) são principalmente rurais ou em 

cidades interioranas. Diferentemente desses casos, a Festa da Penha apresenta-se 

como uma festa religiosa em um santuário imerso no seio de uma metrópole. O fato 

da Igreja se localizar na cidade brasileira mais visitada por turistas internacionais 

para exercício do lazer e no estado que aparece entre os três principais receptores 
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de turistas nacionais2, levou a indagação dos possíveis significados que o santuário 

possa ter para o turismo na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, o fato de se tratar 

de um santuário que atrai visitantes - não só pela questão devocional  como pela 

sua localização, história, importância cultural- por realizar uma festa religiosa 

tricentenária, verifica-se que ainda possui poder de atração de milhares de pessoas 

em pleno século XXI. Dai, a necessidade e a importância de analisar as motivações 

que levariam seus freqüentadores a ali comparecerem anualmente.  

Assim, a questão-problema deste trabalho é: a Igreja da Penha possui 

características intrínsecas suficientes para dar-lhe potencial turístico capaz de atrair 

demanda de visitantes e incluí-la como mais um componente do produto turístico da 

cidade do Rio de Janeiro? 

Este estudo aborda a relação entre turismo e religião na Igreja de Nossa 

Senhora da Penha de França sob a ótica do turismo religioso, entendido como 

fenômeno e segmento do mercado turístico Tem como objetivo geral avaliar a atual 

situação da Igreja da Penha e estabelece como objetivos específicos: conhecer as 

relações sociais existentes dentro do espaço religioso; identificar os agentes que 

interagem no local sagrado; e verificar a situação socioeconômica e urbana do 

entorno, bem como o perfil do atual freqüentador do Santuário. Com isso, poder-se-á 

entender e contextualizar a realidade vivida atualmente pela Igreja de Nossa 

Senhora da Penha, verificando as reais condições para sua inserção no conjunto da 

oferta turística do Rio de Janeiro. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessária a realização de 

pesquisa bibliográfica e de pesquisa de campo descritiva, caracterizando-se como 

qualitativa e quantitativa. Como instrumento de coleta dos dados foram realizadas 

entrevistas e aplicados questionários e formulários para que se pudesse avaliar a 

atual situação do objeto de estudo escolhido, a Igreja da Penha, e identificar as reais 

potencialidades para sua inserção no produto turístico da cidade do Rio de Janeiro. 

A preocupação em entender a Igreja da Penha e as representações que a 

festa da Penha tem para a vida local refletiu-se na delimitação do universo que se 

procurou levantar durante a pesquisa. Além do comparecimento à festa e ao 

Santuário em período fora de sua realização, procurou-se obter dados não somente 

                                                 
2   Fontes: Estudo de Demanda Turística Internacional 2004-2005 e o Estudo do Mercado Turístico Doméstico 
2006, desenvolvidos pelo Ministério do Turismo. Dados completos no site do Ministério, disponível em 
www.turismo.gov.br. Acesso em 16 ago. 2007. 
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sobre a celebração da festa, mas de sua preparação e dos diversos agentes 

envolvidos, ainda que indiretamente, com ela. Foram realizados o levantamento e a 

análise de material bibliográfico e documental referente à Igreja, ao bairro, à vida 

religiosa do bairro e da cidade do Rio de Janeiro e ao culto mariano no Brasil.  

Foram realizadas também, entrevistas com o capelão responsável pelo 

Santuário (padre Serafim), com a administradora da XI Região Administrativa (Maria 

Fernanda Matias Alves), responsável pelo bairro da Penha e apoio na organização 

da festa; o presidente da associação dos moradores da comunidade do Caracol 

(Hércules Ferreira) e com a gerente de produtos da Riotur (Ana Lucia Vilar). Para 

verificar a infra-estrutura urbana e serviços e equipamentos turísticos realizou-se o 

inventário da oferta turística do entorno do santuário. Em relação ao perfil do 

freqüentador do santuário, foi necessária a realização de uma pesquisa de campo 

quantitativa em dois períodos distintos: um durante a festa da Penha de 2007 e outro 

fora do período de celebração desta, durante o mês de agosto. 

 Pela análise dos dados recolhidos ao longo da pesquisa sobre o Santuário da 

Penha e sua festa principal, torna-se possível traçar um diagnóstico da sua realidade 

e perceber que os elementos que se apresentam em bloco - como constitutivos da 

festa atual, do réveillon no bairro (associado à Igreja local) e do santuário – surgem 

e se interligam em momentos diferentes.  

A estratégia seguida para elaborar o presente estudo, foi de realizar 

inicialmente no capítulo 2, a revisão teórica sobre turismo e religião, envolvendo as 

particularidades do turismo religioso, a sua evolução e as características dos 

visitantes dos locais sagrados. Neste capítulo buscou-se também conhecer a infra-

estrutura nos espaços religiosos e as condições de desenvolvimento do turismo nos 

santuários localizados em centros urbanos. Assim, se criou a base teórica para o 

recolhimento e discussão dos dados apresentados na seqüência do trabalho. 

No capítulo 3 é realizado um recorte histórico procurando recuperar os 

possíveis motivos para o surgimento do templo, o culto, a festa, a Irmandade e o 

bairro. Essa abordagem histórica trouxe ainda, informações da literatura sobre as 

mudanças ocorridas na festa da Penha que interferiram na sua constituição atual. 

 No capitulo 4 são detalhados os métodos utilizados na elaboração da 

pesquisa, sendo apresentado como foi realizada a coleta de dados. É feita uma 

análise dos resultados obtidos, explicando-os e comparando-os as informações 

recolhidas com as idéias discutidas na revisão teórica e nos demais capítulos. Em 
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seguida, apresenta-se uma caracterização da festa da Penha tal como se configura 

hoje: o espaço em que se realiza e as atividades que a compõem, incluindo também 

um breve levantamento dos apoios e participações que a Irmandade solicita. Os 

agentes sociais que interagem neste espaço e que afetam o Santuário também são 

incluídos neste capítulo com ênfase na participação da comunidade local, do poder 

público e seu relacionamento com a Irmandade de Nossa Senhora da Penha e com 

a imprensa. 

Finalmente, as conclusões e recomendações são expostas no capítulo 6 e 

apresenta-se no final os apêndices e anexos com documentos complementares 

relativos à pesquisa. 
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2  TURISMO, RELIGIÃO E TURISMO RELIGIOSO 
 

 

O turismo como atividade que interfere ativamente no espaço e utilizadora 

deste, consegue se fazer presente em várias partes do mundo contemporâneo, 

fascinando as pessoas que estão cada vez mais ávidas em descobrir lugares novos 

que apresentam seu diferencial pelo aspecto natural ou cultural. Assim, “o turismo 

vive das especificidades, uma vez que as pessoas se deslocam em busca do novo, 

do inusitado, da aventura, de um lugar” (RODRIGUES apud COSTA, 1998, p.180). 

Dessa forma, percebe-se que viajar é, sobretudo, um enriquecimento cultural e 

espiritual para seus praticantes. 

Na atualidade, as viagens turísticas estão em expansão, ressaltando a idéia 

de que o turismo está ocupando um lugar privilegiado entre os diversos tipos de 

lazer existente na pós-modernidade. E com isso, tornando-se uma das formas mais 

eficientes de atender à necessidade de ruptura com o universo cotidiano para um 

mundo diferente daquele enfrentado todos os dias pelas pessoas. 

O fenômeno turístico vem ocupando um papel importante na sociedade em 

função do aumento do tempo livre.  De acordo com Dias (2003), o turismo está se 

tornando de forma gradativa uma necessidade e se introduzindo como direito, na 

vida das pessoas que, cada vez mais, se ocupam em preencher este período de sua 

vida chamado de tempo livre.  

No entender de Dias (2003), é no tempo livre, aquele liberado do tempo de 

trabalho, que o homem destina um período para suas obrigações e deveres 

familiares, sociais e religiosos enquanto o restante do tempo livre, excluindo as 

obrigações e deveres em que o ser humano livremente decide como ocupar seu 

tempo, é chamado de lazer. Dentro deste contexto, nota-se que é nos momentos de 
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lazer que as pessoas se dedicam àquilo que as satisfaz completamente. Nesse 

contexto, o lazer é definido por Dumazedier (apud DIAS, 2003, p.10) como: 

 
Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou ainda 
para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou livre capacidade criadora após livrar-se ou 
desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. 
 
 

Assim, o lazer como forma de oposição ao tempo de obrigações apresenta 

algumas funções como a de descanso, de divertimento e recreação e a de 

desenvolvimento pessoal. E é exatamente a função de divertimento, recreação e 

entreterimento do lazer que leva as pessoas à necessidade de ruptura com o 

cotidiano. Há uma busca por um tempo de compensação e fuga através do 

divertimento que pode ocasionar na mudança temporária de lugar, ritmo e estilo de 

vida. Percebe-se, que neste tempo de lazer, o turismo se enquadra perfeitamente, 

pois ao realizar a viagem o indivíduo rompe com o cotidiano por determinado 

período de tempo como um meio para a fuga da rotina diária. 

 Na função de desenvolvimento pessoal, o lazer está mais relacionado com a 

“busca do desenvolvimento da personalidade, conhecer ao mundo e a si mesmo” 

(DIAS, 2003, p.11). Com isso o homem procura desenvolver seu lado espiritual, ter 

contato com o sagrado, rompendo com o profano.  Isto pode ser percebido na 

afirmação de Rosendahl (1999, p.51) sobre a busca dos romeiros de diferentes 

localidades brasileiras, de proteção religiosa e contatos extra-grupais que levam a 

uma “fuga do cotidiano rural, do silêncio em troca de festa no tempo e no espaço 

sagrado”. 

Desse modo, o turismo religioso cumpre a função de ruptura com o cotidiano 

e também de aperfeiçoamento da personalidade quando a pessoa busca por livre 

escolha um conhecimento da vida pelo contato com o sagrado. Na afirmação de 

Dias: 

 
A busca da identidade, conhecer-se a si mesmo [...] encontra sua mais forte 
expressão no turismo religioso” já que a busca pela evasão, oferecida pelo 
turismo de modo geral, “ocorre tanto no ponto de vista material (outros 
lugares) como no espiritual (outras formas de pensar, reflexão sobre o 
mundo e sobre si mesmo). (DIAS, 2003, p.12).  

 
 

Assim nota-se a dimensão espiritual que o fenômeno turístico possui. 



 19

2.1  TURISMO RELIGIOSO  
 
 

No contexto das diversas segmentações motivacionais do turismo 

contemporâneo, o chamado turismo religioso é visto como uma modalidade que atrai 

uma grande demanda.  Segundo Hartmann (1998, p.171) “a crença, a fé em algum 

santo ou em algum lugar com significado histórico-religioso, motiva as pessoas a 

saírem de seus países, suas casas, para conhecer, prestar homenagens e rezar”. 

Isto é verificado fortemente na Europa, grande centro turístico receptor, onde esta 

modalidade recebe grande fluxo de pessoas e o hábito de peregrinações é realizado 

há séculos. Naquele continente, a organização espacial do sagrado apresenta, 

muitas vezes, formas criadas pela demanda dos peregrinos, bem como atende às 

exigências dos turistas uma vez que atrai este público. Esta idéia aparece na 

definição de Cavalcante sobre turismo religioso como: 

 
[...] a oportunidade de oferecer um “pacote” de serviços indispensáveis que 
permitiriam ao cliente-peregrino, por vezes doente, por vezes portador de 
uma deficiência - ou mesmo normal - uma permanência na cidade 
santuário, numa estrutura digna, por um período mediamente breve, a 
custo razoável. (CAVALCANTE, 1998, p. 149) 
 
 

Entretanto, pode-se argumentar que essa definição ainda se encontra 

incompleta já que exclui vários eventos que provocam o deslocamento de pessoas 

motivadas pela fé religiosa. 

Na definição de Montaner, Antiach e Arcarons (apud DIAS, 2003, p.16) 
turismo religioso é o segmento da atividade turística que consiste de:  

 
 
Viagens (peregrinações) ou estadas em lugares (retiros espirituais, 
atividades culturais e liturgias religiosas, etc.), que, para os praticantes de 
uma religião determinada, supõem um fervor religioso por serem lugares 
sagrados de veneração ou preceituais segundo sua crença. 
 
 

Dessa forma, essa definição engloba aspectos como: viagem, atividade 

turística, motivação e estada. Pois para definir o tipo de viajante, a motivação é o 

elemento chave que deve ser trabalhada ao abordar turismo religioso, mesmo que 

este envolva elementos aparentemente antagônicos como religiosidade e prazer. 

 Para que o fenômeno turístico ocorra, é imprescindível a presença da 

motivação, que de acordo com Gazoni (2003, p.98), geralmente está vinculada às 

características culturais marcantes das sociedades, entre elas, a religiosidade.  
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Abordando os elementos contidos nas definições anteriores Dias (2003, p.17) 

define turismo religioso como aquele empreendido: 

 
Por pessoas que se deslocam por motivações religiosas e/ou para 
participação em eventos de caráter religioso. Compreende romarias, 
peregrinações e visitação a espaços, festas, espetáculos e atividades 
religiosas. 

 
 

Assim, no turismo religioso, a motivação principal é a religiosa, mesmo que 

ocorram outras motivações como curiosidade ou interesse cultural “em compreender 

as manifestações tangíveis e intangíveis de uma determinada cultura religiosa” 

(DIAS, 2003, p.17).  Verifica-se com isso, que a grande dificuldade para se refletir 

acerca do turismo religioso está na relação entre compromisso e prazer que Oliveira 

(1998, p.157) aponta como o problema desta modalidade de viagem que “encontra-

se nas estruturas de conceituação que antepõem a ‘perspectiva da necessidade’ 

enraizada na vivência religiosa contra a ‘perspectiva da liberdade’ possibilitada pelo 

fazer (lazer) do turismo”.  

Beni (2003, p.432) afirma que o turismo religioso refere-se “ao grande 

deslocamento de peregrinos, portanto, turistas potenciais, que se destinam a centros 

religiosos, motivados pela fé em distintas crenças”. Este tipo de demanda assume, 

então, um comportamento de consumo turístico uma vez que utiliza instalações e 

serviços nitidamente turísticos. 

Tal abordagem mostra que é preciso envolver na definição do turismo 

religioso, além da motivação e deslocamento, o aspecto físico, caracterizado pelas 

instalações urbanas e turísticas para a realização da atividade.  

O turismo religioso, assim como as demais atividades turísticas, exige uma 

abordagem interdisciplinar, contemplando os aspectos econômicos, sociais, 

espaciais e culturais envolvidos. A discussão turismo-religião pode ser estudada de 

formas diferentes nos campos da sociologia, antropologia, economia e geografia, 

influenciando na definição que cada autor irá adotar para o termo “turismo religioso”. 

Para o presente trabalho, opta-se por abordar uma definição que engloba os 

elementos anteriormente citados: motivação, deslocamento e instalações, como a 

apresentada por Gazoni (2003, p.100) para quem, turismo religioso é “uma prática 

social que envolve o deslocamento provisório de pessoas entre diferentes 

localidades, cuja motivação principal é a religião, com utilização de instalações e 

serviços turísticos a lugares sagrados”. 
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2.2  ANTECEDENTES DO TURISMO RELIGIOSO  
 
 

O turismo religioso de caráter cristão, como definido anteriormente, envolve o 

deslocamento temporário de pessoas entre diferentes localidades. Esses 

deslocamentos, por motivos culturais e religiosos, segundo Fiores (apud GAZONI, 

2003), se tornaram mais significativos nos séculos III e IV, tendo geralmente como 

destino os mosteiros e conventos na Síria, Egito, Palestina (Belém e Jerusalém) e 

outros locais onde houvesse restos mortais de mártires célebres. Também neste 

período iniciam-se as visitas pelos locais “por onde Cristo e seus apóstolos 

passaram e a outros lugares marcados por importantes acontecimentos relatados no 

Antigo Testamento” (FIORES apud GAZONI, 2003,100). 

         Na Idade Média, as peregrinações e as Cruzadas foram os motivos principais 

das viagens. As peregrinações, neste período, foram utilizadas como estratégias 

políticas, utilizando-se da devoção dos fiéis para ocupar regiões e defendê-las de 

invasores.  De acordo com Ribeiro, a devoção dos fiéis foi intensificada, havendo:  

 
 
“[...] ampliação nos cultos a santos, de peregrinações, para visitar templos, 
relíquias e sepulcros e de festas. As principais rotas de peregrinação se 
dirigiam a Roma aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo e para o túmulo 
de Tiago em Compostela, na Espanha” (RIBEIRO apud GAZONI, 2003, 
p.100). 
 
 

Os séculos XVI e XVII foram marcados pelo aumento das áreas urbanas, 

criando-se “um ambiente favorável para o aparecimento de diversos tipos de 

comportamentos não adequados ao cristianismo” (URRY apud GAZONI, 2003, 

p.100). Mas foi nesses séculos que se sucedeu o aumento das peregrinações para 

lugares ditos sagrados e afastados das cidades 

 No século XIX, as peregrinações sofreram uma importante influência, quando 

houve a mudança na estrutura do trabalho, que levou o peregrino a utilizar seu 

tempo livre tanto para o lazer quanto para suas obrigações religiosas. A partir deste 

período “nas festas e peregrinações, ainda que mantendo os mesmos dogmas, os 

peregrinos passam a encontrar não só a fé, mas também o lazer” (FIORES apud 

GAZONI, 2003, p.100). 

No Brasil, o fator principal para a manutenção da fé católica em todo o país se 

deve ao fato de, durante o período colonial, haver a obrigatoriedade da existência de 
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uma religião oficial, o catolicismo. Desse fato resulta o surgimento da maior parte 

dos centros de peregrinação no país nos séculos XVII e XVIII. 

Na atualidade, as diversas pressões cotidianas dos centros urbanos (como 

crises financeiras, políticas, desemprego, redução de renda) contribuem para que as 

pessoas tenham necessidade de renovar seus mitos e ritos religiosos. Para este 

momento de religiosidade3 e também de lazer, as pessoas buscam espaços 

alternativos fora de seu mundo cotidiano. 

Desse contexto, resultam as viagens em busca de espaços próprios para as 

manifestações de fé, envolvendo pessoas de várias culturas e nacionalidades. A 

motivação religiosa tem levado milhões de pessoas a se deslocarem e se 

movimentarem num mundo sagrado. Meca, Jerusalém, Lourdes, Fátima, Belém, 

Roma, Santiago de Compostela e muitos outros centros de peregrinação são hoje 

grandes núcleos de recepção de turistas.  

Os espaços religiosos, segundo Oliveira (2004, p.280), “são espaços de 

irradiação e constituem zonas de influência”, sendo lembrado por Silveira (2003) que 

existe uma relação íntima entre espaço e religião. O santuário seria a convergência 

da atitude religiosa (ritos); da busca do fiel na manifestação de Deus, do sagrado, do 

Divino. 

Em diversas religiões há santuários como locais de peregrinações. No Brasil 

pode-se dar como exemplo, os Seicho-no-iê (religião oriental) que na cidade de São 

Paulo recebem adeptos em seus santuários nas datas especiais (SILVEIRA, 2003). 

Em relação às religiosidades sincréticas há o exemplo do templo da Legião 

da Boa vontade, em Brasília, que recebe por mês duas mil pessoas, e que se tornou 

ponto de peregrinação e de visitação da capital federal, segundo Silveira (2003). 

 No tocante aos santuários, nota-se sua capacidade de gerar universalismo 

por serem “capazes de acolher/responder a diversidade das demandas religiosas e, 

diria, não religiosas também dirigidas a ele” (SILVEIRA, 2003, p.76). 

Dessa maneira, os espaços religiosos estão mais coerentes com a 

religiosidade dos fiéis. Esta religiosidade está fundada na prática cultural da religião 

e não em seu vínculo formal. E assim, se tem um devoto que segundo Silveira 

                                                 
3 A religiosidade, segundo Silveira (2003), seria uma dimensão mais fluida, dotada e baseada na 
experimentação individual, com regras e normas mais frouxas, sem hierarquizações. Enquanto a 
religião é constituída de regras, cânones, hierarquias e procedimentos rituais regulamentados.  
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(2003, p.64), “passa a ser alguém que experimenta, consome sensações 

proporcionadas pelos diversos estilos de religiosidade”.  

Observa-se que no universo do mundo contemporâneo, pode-se encontrar os 

espaços religiosos tolerantes a este sincretismo4 que, no Brasil, se enraizou a partir 

do período colonial. A miscigenação brasileira deu-se ao longo da história do país, 

resultando num intercâmbio cultural que influenciou as manifestações religiosas no 

país, principalmente as de cunho católico.   

No Brasil, desde o período colonial houve um ambiente aberto à participação 

do outro, do diferente nas manifestações religiosas, que proporcionou um 

intercâmbio entre as diversas formas de religiosidade. Nos dias atuais, esta 

realidade ainda é presente no campo religioso brasileiro, proporcionando um 

ambiente que viabiliza o turismo pela tolerância à presença daqueles interessados 

nas manifestações populares que acontecem nas festas e eventos religiosos.  

Dentro deste breve panorama histórico pode-se salientar que ocorreram 

“deslocamentos contínuos de pessoas em toda a história da humanidade cuja 

origem motivacional principal era de cunho religioso” (DIAS, 2003, p.21). Ao longo 

dos séculos, houve viagens empreendidas a lugares sagrados de diversas religiões: 

hindus, cristãos, budistas, muçulmanos, judeus e outras crenças. Sendo que muitos 

deles recebem grande contingente de peregrinos até os dias presentes.  

 No período de apogeu da Grécia Antiga, séculos antes de Cristo, já ocorriam 

manifestações do que se pode denominar turismo religioso, “com peregrinações do 

mundo helênico para as regiões como Delfos, onde se encontravam o altar principal 

e o oráculo sagrado de Apollo” (MAZÓN apud DIAS, 2003, p.19). Com a queda do 

Império Romano e a consagração do cristianismo como religião principal do 

Ocidente, na Idade Média, cresceram as viagens por motivos religiosos, que no 

Ocidente cristão, aconteciam, principalmente em Roma, Jerusalém e, em menor 

número em Santiago de Compostela. Hoje o caminho de Compostela é, juntamente 

com os dois locais anteriormente citados (Roma e Jerusalém), um dos que atraem 

um número significativo de pessoas de diferentes nacionalidades, que iniciam a 

peregrinação em diversos locais da Europa. Da mesma maneira, o dever de todo 

muçulmano de efetuar uma visita a Meca – a mais sagrada das cidades 

                                                 
4 Segundo o dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira de 1993, 
sincretismo é a fusão de elementos culturais diferentes, ou até antagônicos, em um só elemento, 
continuando perceptíveis alguns traços originais.  
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muçulmanas - pelo menos uma vez na vida, é considerado uma peregrinação, já que 

esta viagem envolve uma decisão pessoal, pois o deslocamento deve ser realizado 

voluntariamente por aqueles que tiverem condições para tanto. Meca sempre está 

incluída em qualquer publicação sobre peregrinação em escala mundial, pois atrai 

há séculos, milhões de peregrinos muçulmanos todos os anos. Dentro deste 

universo de religiões não-cristãs, não se pode deixar de se referir às peregrinações 

de devotos do hinduísmo que viajam até as margens do rio Ganges, na Índia, para 

realizar as tradições hindus 

 Assim, verifica-se que a “existência das práticas religiosas (em particular as 

peregrinações) é muito anterior ao turismo, e só a algumas décadas, esse fenômeno 

passou a ‘contaminar’ o universo religioso” (SILVEIRA, 2003, p.54). 

 
 
2.3  TURISMO, PEREGRINAÇÃO, PEREGRINO E TURISTA  

 
 
O turismo religioso tem sua origem no exercício da peregrinação, que é 

motivada pela livre escolha do indivíduo. A peregrinação se baseia na viagem a um 

lugar sagrado e é uma das mais antigas formas de viajar, sendo praticada desde a 

Antiguidade. 

Desde o período da cultura grega clássica, a peregrinação vem ocorrendo no 

mundo e sua popularização no ocidente fez com que se estabelecessem rotas e 

caminhos que foram se adaptando, ao longo dos séculos, para atender as 

necessidades dos peregrinos, criando-se uma infra-estrutura ao longo das rotas para 

serem oferecidas aos viajantes. As peregrinações cristãs, segundo Oliveira (2004, 

p.23), são muito mais antigas que o turismo e “suas motivações espirituais, 

originalmente, não dependiam de condições técnicas e ambientais ligadas aos 

serviços turísticos”. 

Desde os tempos da Idade Média, a corrente de viajantes a diferentes lugares 

de peregrinação ligados ao Cristianismo motivou, segundo Dias (2003, p.24), a 

“criação de uma infra-estrutura para poder atender suas necessidades materiais e 

espirituais, quanto a: alojamento, transporte, lugares de acolhida, de reunião, cultos, 

etc.”. 

Diante dessa exigência de infra-estrutura e modernização, percebida desde o 

Concílio do Vaticano II (congresso mundial realizado entre 1962 e 1965), “os 
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santuários cristãos são reconhecidos como centros privilegiados de evangelização e 

dotados paulatinamente de infra-estrutura cada vez mais compatível com a 

demanda e as necessidades gerais do peregrino.” (OLIVEIRA, 2004, p.24). 

Com tais exigências de infra-estrutura e de modernização para a acolhida dos 

visitantes ao local sagrado, principalmente os adeptos ao catolicismo (principal 

detentor ocidental dos centros de peregrinação mais procurados), volta-se para o 

turismo, com suas técnicas, instalações e sistemas. Assim, “os roteiros, os espaços 

sagrados e as festas religiosas tornam-se objetos tão religiosos quanto turísticos” 

(OLIVEIRA, 2004, p.25), permitindo que o turismo religioso seja praticado por um 

crescente e diversificado número de pessoas. 

 Nesse contexto, observa-se que os limites entre o turismo e a peregrinação 

não são fáceis de serem notados, mesmo considerando a peregrinação um ato mais 

relacionado com o sagrado. 

De fato, ambos - peregrinação e turismo - compartilham de uma viagem 

voluntária e temporária para um local diferente de sua residência habitual, com 

possibilidade de serem “fenômenos de massa” (DIAS, 2003, p.22), constituindo-se 

em eventos que quebram a rotina e podem gerar impactos econômicos, urbanos e 

demográficos. Mas, apesar de possuírem características comuns, turismo e 

peregrinação não são a mesma coisa.  

Para identificar esta diferença entre os dois fenômenos, é preciso fazer um 

paralelo entre turismo e religiosidade, direcionando-se para a discussão na formação 

dos espaços religiosos e sobre as possibilidades turísticas que estes espaços 

possuem. 

 A formação dos espaços ligados à religiosidade para Costa (1998, p.180), 

“corresponde, na maioria das vezes, à necessidade que o ser humano tem de 

reverenciar o sagrado” e assim, a ida do peregrino ao lugar sagrado está carregada 

de valor simbólico o qual também caracterizará o espaço sagrado visitado. 

 É essa determinação dos espaços sagrados como um conjunto de elementos 

simbólicos e culturais que caracteriza a natureza do participante de uma romaria ou 

festa religiosa. Nos estudos de Nolan e Nolan, citados por Steil (2003, p.33), o termo 

romaria apresenta-se como uma especificidade das línguas portuguesa e espanhola. 

Estes autores afirmam que o termo peregrinação é usado, geralmente, para 

designar jornadas de longa distância para os santuários mais importantes, enquanto 

a romaria seria o termo designado para os deslocamentos mais curtos, que 
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envolvem uma participação comunitária e combinam aspectos festivos e 

devocionais. 

Dessa forma, o aspecto de apropriação do espaço sagrado deve ser levado 

em consideração para fins de identificação do tipo de participante. Com isso, se tem 

a distinção do peregrino e do turista religioso. Para Costa (1998, p.180): 

 
 
O peregrino (ou romeiro) é aquele que vai ao lugar sagrado, movido pela fé, 
pela devoção ao santo para pagar promessa, para fazer sacrifício. Já o 
turista religioso é aquele que procura conjugar na viagem o prazer com a fé, 
mas sua motivação maior é o prazer de viajar, conhecer coisas e lugares 
novos. 

  
 
A motivação para o peregrino (realização de deslocamento ao santuário) 

ocorre devido estritamente à sua esperança de aumentar a espiritualidade pessoal, 

obter bênção, cumprir votos feitos anteriormente, pagar promessas, agradecer a 

uma graça alcançada ou curas. O peregrino não se sente turista e, embora utilize as 

instalações turísticas, de fato, não apresenta o mesmo comportamento do turista 

religioso. Este, por sua vez, compartilha com o peregrino uma crença religiosa e 

dispende uma parte de seu tempo no espaço sagrado, mas se assemelha aos 

verdadeiros turistas: a “motivação religiosa é um pretexto para a realização da 

viagem, aproveitando-se para visitar outros lugares de interesse recreativo e 

cultural” (DIAS, 2003, p.22) e também inclui em sua motivação o desejo de escapar, 

temporariamente, das pressões da sociedade, do ambiente em que vive.   

 Pode-se afirmar, então, que o peregrino é “um consumidor do sagrado e o 

turista, um cliente usuário da religião” (ROSENDAHL, 1998, p. 140).  O 

comportamento do peregrino revela a prática de atividades religiosas como assistir 

missa, receber sacramento, enquanto o turista pode ter desejo de vivência do 

espaço, mas sua “prática comportamental está direcionada para o geral” 

(ROSENDAHL, 1998, p.140), ou seja, ele desfruta da arquitetura do lugar, a 

paisagem, tira fotos, documenta as formas religiosas e o sagrado para ele não é o 

fundamental da viagem.  

Por isso, o que diferencia basicamente o turismo da peregrinação é o “grau 

de imersão e de externalidade que cada uma dessas experiências pode 

proporcionar” (STEIL, 2003, p.35). Enquanto as peregrinações e romarias tendem a 

ser vivenciadas como “um ato religioso de imersão no sagrado, o turismo, mesmo 
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quando adjetivado como religioso, caracteriza-se por uma externalidade do olhar” 

(AMIROU apud STEIL, 2003, p.35). Dessa forma, peregrinação e romaria estão 

centradas na participação, enquanto turismo está mais ligado aos eventos.  

Com isso, o espaço sagrado é preparado de forma diferenciada para receber 

o turista e o peregrino. Rosendahl (1998, p.138) afirma que “de forma espontânea ou 

planejada, as instituições religiosas e as políticas públicas se adaptam para oferecer 

infra-estrutura aos peregrinos e turistas religiosos”, mostrando que estes dois grupos 

“(re)organizam espaços sagrados”. 

Dentro deste contexto, nota-se que o turista religioso pode ser um peregrino, 

mas que nem todo peregrino pode ser visto como turista.  Ambos contribuem para a 

definição do espaço sagrado, verificando-se ali, tanto a presença daquele que vai 

pagar promessa e participar dos processos religiosos, como também daqueles que 

visitam o local, movidos pela curiosidade, pelo exótico, ou ainda pelo lazer. 

Os espaços que têm uma função religiosa apresentam uma congregação de 

atos religiosos, mas também evidenciam o profano por meio das atividades 

socioculturais e comerciais realizadas no espaço que fica no entorno do espaço 

sagrado.  

A Igreja da Penha, localizada na zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, 

objeto do presente estudo, apresenta essa estrutura religiosa, expressa pelas 

peregrinações, romarias, penitências, novenas (encontros para orações realizados 

durante nove dias) e procissão. Na época da festa na Igreja, os eventos 

socioculturais são percebidos pela concentração de visitas ao local, pelas interações 

realizadas na festa, pela visita ao parque de diversões e pela própria igreja e de sua 

famosa escadaria. Como afirmam Silva, Medeiros e Silva (1998, p.163) “o religioso 

desse espaço, se apresenta também como evento turístico com dimensão local, que 

movimenta pessoas e coisas de outras áreas”. 

A festa religiosa ou a visitação ao próprio local sagrado reflete as conotações 

não somente religiosas, mas igualmente vinculadas ao turismo religioso, ao retirar 

de sua rotina as pessoas que se deslocam para interagir com o espaço sagrado por 

motivações religiosas ou apenas de lazer. Isto indica que os espaços sagrados 

mobilizam as pessoas a desfrutarem de seu tempo livre com os eventos 

socioculturais e religiosos que são realizados no local e que se mostram cada vez 

mais como um vetor de atração turística que “impulsiona peregrinos e/ou religiosos e 
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visitantes, motivados pelos atrativos e/ou recursos turísticos sócio-religiosos” 

(SILVA, MEDEIROS e SILVA, 1998, p. 168). 

A percepção desses recursos e /ou atrativos turísticos sócio-religiosos e das 

atividades realizadas no espaço sagrado pode proporcionar ao local e seu entorno 

um maior dinamismo na economia local com geração de renda, na mobilização de 

pessoas e dos poderes público e privado no sentido de melhorar a rede de serviços. 

 
 
2.4  INFRA-ESTRUTURA NOS LOCAIS RELIGIOSOS  
 
 
Pode-se afirmar pelo que foi abordado anteriormente, que o turismo abrange as 

viagens realizadas por motivos religiosos, pois não “importando a motivação, os 

viajantes fazem uso dos mesmos equipamentos, transportes e são gerados produtos 

e serviços para atender suas expectativas” (DIAS, 2003, p.15). 

Os locais e eventos religiosos apresentam uma característica de 

multifuncionalidade para um melhor aproveitamento da infra-estrutura. Dias (2003, 

p.16) afirma que todo santuário, “ao mesmo tempo em que provoca um 

deslocamento de fiéis que se deslocam (sic) para o culto, também provoca o 

surgimento de uma demanda cultural, de pessoas que irão apreciá-lo pelo que 

contém de histórico e cultural”. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de práticas religiosas é importante fator na 

determinação de locais com potencial turístico. E o Brasil, onde a população é 

predominantemente católica5 possui um número significativo de locais religiosos que 

atraem todos os tipos de viajantes: os peregrinos, romeiros, pessoas em busca da 

cultura do espaço religioso. Mas, na maioria das localidades brasileiras que 

possuem santuários ou manifestações religiosas, a infra-estrutura para receber 

visitantes é precária. Dias (2003, p.15) salienta que uma dessas causas deve-se a 

“pouca compreensão do potencial econômico da visitação periódica”. Pode-se incluir 

também, a falta de uma política de incentivo a esses locais como elementos de 

pauta turística, percebendo-se, assim, uma omissão do poder público local na 

elaboração de um planejamento turístico. 

                                                 
5 De acordo com o censo demográfico de 2000, realizado pelo IBGE, os resultados relacionados à 
religião entre a população residente, no Brasil, ficam distribuídos, por religião, da seguinte forma: 73,6 
% católica apostólica romana, 15,4% evangélicos, 1,3% espíritas, 0,3% umbanda e candomblé, 1,8% 
outras religiosidades e 7,4% sem religião.  
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 O que se averigua na maioria destas localidades são ações pontuais dos 
agentes não religiosos, pautados em uma visão sem estratégia e a falta do 
entendimento de que para se ter um turismo consistente é preciso agregar todos os 
componentes essenciais a um produto turístico: “recursos turísticos, infra-estrutura, 
superestrutura, acolhimento, cultura e acessibilidade” (CUNHA, 1997, p.154). É 
preciso ter noção de que para garantir uma atividade econômica consistente são 
necessários: 

 
 
Infra-estrutura e todo o conjunto de equipamentos, serviços e organização 
que atraiam visitantes e lhes proporcionem condições de permanência 
capazes de darem resposta às motivações da sua deslocação e as 
necessidades que lhes estão associadas (CUNHA, 1997, p.153). 

 
 

Esta indicação de Cunha ressalta que o sucesso de um empreendimento 

turístico depende em grande parte da capacidade de resposta às necessidades e 

preferências dos consumidores que, no caso do turismo, são os visitantes. É preciso 

que os agentes religiosos e não religiosos percebam a importância de atender às 

necessidades daqueles que visitam os locais religiosos. A capacidade de resposta a 

essas necessidades depende do conhecimento dos motivos que levam as pessoas a 

visitarem o local religioso, o que remete à idéia de conhecer seu comportamento 

para se elaborar uma gama de serviços turísticos e de apoio que atendam as suas 

necessidades. 

Neste contexto, é preciso incluir os serviços urbanos no momento de 

diagnosticar a infra-estrutura do local de atração, definidos por Beni (2003, p.128) 

como aqueles que “competem às atividades-fins do setor público, ou seja, de 

competência da administração municipal, indispensáveis igualmente à qualidade de 

vida e a todo empreendimento habitacional ou empresarial que venha a ser 

implantado”. Com isso, têm-se os serviços de saneamento, saúde, segurança e de 

todos aqueles serviços comuns às áreas urbanas que integram o conjunto de infra-

estrutura de um núcleo receptor e que segundo Beni (2003, p.132), é dependente de 

uma “política específica com planejamento e programas dirigidos ao 

desenvolvimento turístico-recreativo”.  

Portanto, o poder público assume papel importante no desenvolvimento 

turístico do local religioso, principalmente aqueles situados nos perímetros urbanos. 

Cabe a ele a administração da infra-estrutura geral, aquela que dará apoio para que 

se tenha a realização da atividade turística no local, independentemente de sua 

modalidade. A construção e manutenção da infra-estrutura geral são importantes 
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porque seu investimento atinge tanto o setor de turismo como os demais setores, 

como comércio e áreas residenciais, contribuindo para a melhoria do local tanto no 

aspecto econômico quanto urbano e social. 

 
 
2.5  TURISMO RELIGIOSO NA PERIFERIA DOS CENTROS URBANOS  

 
 
O desenvolvimento do turismo nas cidades está bastante relacionado com os 

problemas urbanos - e percebido nos santuários e locais religiosos situados nestes 

locais - já que normalmente ele acontece num espaço físico determinado e para a 

sua realização “é necessário o procedimento da ordenação do território” (BENI, 

2003, p.109). Este fato remete à constatação de que são de competência do poder 

público as questões de urbanização e de prestações de serviços à comunidade que 

afetam diretamente a realização da atividade turística. 

 Os governos ainda não perceberam a íntima relação entre espaço e turismo 

e que é preciso elaborar “programas públicos de habitação, infra-estrutura e serviços 

que devem incorporar a dimensão estética como prova de qualidade urbana” 

(YÁZIGI, 2003, p.40). 

O turismo é uma modalidade que tem a imagem como ferramenta de 

captação e retenção de visitantes, sendo assim, o “espaço público pode ser 

estruturador urbanístico e principal cartão de visita do lugar” (YÁZIGI, 2001, p.202). 

Deste modo, o ambiente hostil, contrário aos sentidos de lazer, em especial o 

turismo, pode ser prejudicial ao desenvolvimento turístico já que o impacto de uma 

imagem urbana pode afetar negativamente o imaginário de todos aqueles que a 

experimentam. 

Somente os segmentos de turismo como religião e negócios ocorrem 

independentemente das virtudes urbanas do lugar. Isto quer dizer que o local 

visitado pode ter um ambiente urbano, paisagístico e social precário, mas mesmo 

assim estes dois segmentos se realizam, já que a motivação principal não está 

ligada ao lazer. Por isso, depois de realizado o objetivo de sua viagem (seja de 

devoção ou de negócios), se não houver nenhuma oferta de atrações que lhe faça 

prolongar sua permanência, o visitante terá pouca ou nenhuma relação com o local.  

Yazigi (2003, p.74) afirma que “uma vez cumprida à finalidade primeira da viagem, o 
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prolongamento da estada pode ou não ocorrer, dependendo, precisamente, daquilo 

que se oferece como prazeroso”. 

É exatamente essa idéia que se deve ter ao elaborar um planejamento 

turístico voltado para os santuários e locais de manifestações religiosas, tornando-o 

efetivamente um lugar turístico que tem como características a densidade de 

freqüentação, equipamentos e serviços turísticos de qualidade, além de uma 

imagem própria reconhecida. O problema desses locais, no Brasil, está justamente 

na incapacidade dos gestores públicos e dos responsáveis pelos santuários e locais 

sagrados, de oferecer a infra-estrutura necessária para manter o turista-peregrino 

por mais tempo; uma vez que turismo exige qualidade, que falta na estrutura urbana 

de muitas localidades turísticas brasileiras. 

Muitos santuários e locais de manifestações religiosas localizam-se em área 

urbana, situados na periferia das cidades. Este é o caso da Igreja da Penha – RJ, 

que situa-se no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro.  

Sabe-se que nas capitais brasileiras, a realidade desses locais é de 

deterioração urbanística e paisagística, com a proliferação da violência banal ou 

ligada às drogas que têm, na falta de uma política urbana, paisagística e social, uma 

das principais causas. Segundo YÁZIGI (2003, p.349), “as metrópoles não 

conseguem ter um verdadeiro turismo periférico, porque as condições sociais e 

culturais de atração, a qualidade da paisagem e a segurança não dão a menor 

sustentabilidade”. 

Ligada aos fatores acima citados, a realidade da periferia carioca ainda tem 

que lidar com a multiplicação das favelas onde a falta de segurança se prolifera 

quando os traficantes ali se instalam, constituindo o maior desafio à organização do 

turismo. 

Este retrato é constatado na Penha, bairro em que o santuário de Nossa 

Senhora da Penha de França se localiza, que sofre com o descaso e ações 

paliativas por parte do poder público, possuindo ao seu lado as favelas Vila Cruzeiro, 

a Quebradinha e a favela Merendiba. 

Desse modo, no caso da Igreja da Penha, é preciso vencer não só os 

problemas presentes na maioria das localidades turísticas brasileiras: falta de infra-

estrutura, de planejamento do uso do solo, agressões ao meio ambiente, má 

qualidade dos serviços e não estruturação da oferta turística. Também é necessário 

lidar com a problemática da favelização que afeta diretamente o desenvolvimento do 
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turismo, pois atualmente esses lugares estão atrelados à falta de segurança, à 

desordem urbana e à falta de cidadania social, que resultam na retração do fluxo de 

visitantes, principalmente, devido à questão da segurança pública.  

A ausência de uma reforma urbana efetiva no Rio de Janeiro, e em particular, 

nos bairros periféricos da cidade, fez com que os espaços públicos se tornassem 

alvos da favelização e da ocupação precária, especialmente das encostas dos 

morros. É preciso uma ação conveniente de organização social que institucionalize o 

poder do Estado na favela, constituindo-lhe funções urbanas com respeito à 

cidadania já que o simples fato “da municipalidade intervir, mostra que há um 

mínimo de zelo pelo bem comum, que há presença do poder” (YAZIGI, 2003, p.304). 

Tais ações são da alçada do poder público e importantes para que o turismo 

na periferia possa ser potencializado por meio de uma integração de serviços e 

equipamentos de uso do cotidiano juntamente com os efetivamente turísticos. 

 A oferta turística se caracteriza tanto pelos recursos naturais e culturais 

quanto pelos bens, equipamentos e serviços que são oferecidos. Segundo Petrocchi 

(1998, p.354) “é nos serviços que se concentra a oferta de alojamento, englobando o 

conjunto de infra-estrutura e serviços. Há necessidade também de transportes, 

comunicações, fornecimento de água, hospitais, correios, telefones, segurança  etc.” 

Portanto, o turismo depende de infra-estruturas para que possa efetivamente 

existir. Daí a importância de uma política urbana que ofereça os equipamentos e 

serviços necessários para que a atividade turística seja desenvolvida.  

No caso do turismo religioso, a “definição de atrativos e constituição pública 

(sic) (de responsabilidade não só do poder eclesial) de uma infra-estrutura de 

visitação, são políticas importantes para a integração dos espaços religiosos no 

campo do turismo” (OLIVEIRA, 2003, p.126). O planejamento turístico, desta forma, 

deve estar na pauta dos agentes (eclesiais, poder público e privado) envolvidos nos 

locais religiosos para que possa ajudar na gestão sustentável, tendo como foco a 

idéia de que urbanismo, saneamento, arquitetura e cultura devem estar incluídos 

neste processo. 

Além desses fatores, o turismo religioso deve ser desenvolvido de forma 

persistente e inteligente, sem que sua complexidade seja subestimada pelos 

agentes envolvidos e levando em consideração a multiplicidade de fatores externos 

presentes e suas interações. 
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Verifica-se, pois, a complexidade do fenômeno turístico, sua importância e 

implicações para as culturas e sociedades envolvidas. Tratando-se de turismo e 

religião a integração e abrangência de vivências sociais de diferentes naturezas, em 

um mesmo espaço geográfico, são constadas e devem ser levadas em conta na 

elaboração de ações voltadas para o desenvolvimento do turismo religioso. 

 No caso particular dos santuários localizados nos centros urbanos, têm-se 

que considerar as particularidades existentes. Dessa forma, ao estudar o Santuário 

de Nossa Senhora da Penha, constata-se a singularidade deste espaço religioso 

dentro da cidade do Rio de Janeiro, já que se encontra localizado na periferia do 

município. A igreja não está isolada da dinâmica socioeconômica sendo influenciada 

pela realidade do seu entorno. Por questões históricas, o bairro da Penha e seu 

santuário interagem mutuamente desde a criação da igreja e da expansão do bairro 

em que se situa. Assim, tratar da Igreja da Penha é adentrar a história das relações 

sociais que existem no espaço religioso, sua influência nas mudanças da festa da 

Santa, no próprio bairro e no fluxo de romeiros ao santuário. 
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3  O CULTO A NOSSA SENHORA DA PENHA 

 
 
 
Segundo Megale (apud MENEZES, 1996, p. 5), existem 107 invocações de 

Maria encontradas no Brasil, sendo a devoção a Nossa Senhora da Penha uma 

delas. O culto à Virgem é dinâmico, “combinando-se as mais diversas tradições 

culturais e articulando-se ao mesmo tempo às transformações na vida dos grupos 

que o praticam” (MENEZES, 1996, p.6). As devoções a Maria não possuem a 

mesma importância e nem surgiram todas na mesma época, mas esta quantidade 

de títulos prova a importância que Maria tem entre os santos católicos cultuados no 

Brasil. Além disso, a dinâmica na forma de cultuar Maria permite o surgimento de 

novas invocações, mostrando a capacidade da santa em assumir diversos papéis 

diante dos fiéis que a invocam. Mesmo que Maria seja uma só, cada uma das 

diversas invocações coloca em foco um aspecto da sua personalidade, do seu 

carisma e contempla o que Menezes (1996, p.6) chama de “especificidades 

regionais/ocasionais”. Daí a multiplicidade de títulos e subtítulos que são associados 

à Santa. 

Na invocação de Maria como Nossa Senhora da Penha6, relaciona-se a 

Virgem a um acidente geográfico característico (rochedos, penhascos, pedras) em 

que de alguma forma a Santa teria se manifestado. Segundo Menezes (1996, p.7) o 

que se enfatiza nesta invocação é o “locus da manifestação da santa, e não nenhum 

outro atributo particular da Virgem”. Essa neutralidade de invocação - expressão 

atribuída por Menezes - permitiu que algumas imagens de Maria associadas a 

outros títulos fossem colocadas como “da Penha”. Assim, no santuário de Nossa 

                                                 
6  Penha: proveniente da palavra espanhola peña que significa penhasco e que, segundo o dicionário 
da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira, de 1993, é “uma grande massa de 
pedra isolada e saliente; penedo. 
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Senhora da Penha, no Espírito Santo, há o painel original onde se iniciou o culto a 

representação da Virgem dos Prazeres, mas a invocação da santa é sob o titulo de 

Senhora da Penha em referência à localização da igreja situada no alto de um 

penhasco. O mesmo se verifica na igreja localizada no Rio de Janeiro - objeto de 

estudo do presente trabalho - onde a imagem de Nossa Senhora do Rosário foi a 

primeira de culto no local e também venerada como “da Penha”. Esta imagem ainda 

é cultuada no altar da sacristia da atual igreja. O que confirma o fato de que a ênfase 

deste título de Maria está no locus, ressaltando-se a sua localização que contribui 

para que os locais de cultos sejam considerados extraordinários devido a sua 

posição.  

As particularidades referentes à titulação de Maria como Nossa Senhora da 

Penha não envolvem somente a sua invocação. Segundo Menezes (1996, p.8), essa 

neutralidade também é “refletida no fato de não haver no calendário litúrgico uma 

data especifica que seja imediatamente associada à Na. Sra. da Penha”. No 

calendário oficial do Vaticano o mês de maio se tornou, desde 1878, o mês de 

Maria. Na tradição luso-brasileira as comemorações da Natividade de Maria (8 de 

setembro) e o mês do Rosário (outubro) são as celebrações mais  importantes. Há 

inúmeras outras celebrações dedicadas a Nossa Senhora, em suas diversas 

invocações, e que podem variar de acordo com a vida social e religiosa de cada 

local. A festa de Na. Sra. da Penha também é comemorada e adequada a cada local 

em que é cultuada. No estado do Espírito Santo, era tradicionalmente celebrada em 

17 de abril, mas atualmente é comemorada em todo o estado três segundas-feiras 

após a Páscoa. No Rio de Janeiro, segundo a Revista Santuário (2005c) a 

celebração da festa era realizada no dia 8 de setembro, depois passando a ser 

celebrada no primeiro domingo de outubro (alegando-se que a transferência se deu 

devido às constantes chuvas do mês setembro) e após a metade do século XIX, 

passou a realizar-se em todos os domingos de outubro, associando-se à festa do 

Rosário. 

 Além dos pontos citados, percebe-se que o título - que privilegia a 

localização espacial do culto - gera uma indefinição nos problemas que a Santa 

pode solucionar, diferentemente do caso de Na. Sra. do Bom Parto e Na. Sra das 

Cabeças, que são vocações especializadas. Essa não especialização permite que a 

padroeira seja vista de maneira mais abrangente que Na. Sra. Aparecida, que se 

tornou a padroeira do Brasil e que Na. Sra. da Conceição, padroeira de Portugal. 
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Dessa forma, Menezes (1996, p.9) afirma que Na. Sra. da Penha pode ser “padroeira 

dos brasileiros, portugueses, de todo mundo, justamente porque não se especializou 

como padroeira de alguma situação ou grupo específico”. A generalidade do título 

dará a Na. Sra. da Penha um alcance abrangente de devotos e à popularização de 

sua festa, por ser vista como a padroeira de todos.  

 
 

3.1  AS LENDAS  
 
 
A devoção à Santíssima Virgem, sob o título de Nossa Senhora da Penha de 

França, teve sua origem na Europa e data do século XV. A primeira imagem 

invocada como Na. Sra. da Penha teria sido encontrada na Penha de França, em 19 

de maio de 1434, por Simão Vela, na serra de mesmo nome e situada na província 

de Salamanca, no norte da Espanha. Há uma tradição popular que diz ter sido o 

peregrino Simão Vela, na primeira metade do século XV, recolhido de um convento 

franciscano e que sempre ouvia, em seus êxtases, uma voz a lhe dizer: “Simão, vela 

e não durmas”. Quando ainda se encontrava na França, teve conhecimento de uma 

imagem escondida em certo monte na Espanha e recebeu ordens, por meio de 

sonhos, para ir procurá-la. Tendo encontrado a imagem, ali o monge construiu uma 

ermida, que mais tarde se transformou, devido ao grande fluxo de fiéis atraídos 

pelos milagres da santa, num dos mais ricos e grandiosos santuários da irmandade, 

de acordo com relato de Megale (apud MENEZES, 1996, p. 11). Depois desta 

aparição, a devoção se propagou por Portugal, atingindo quase que 

simultaneamente o Brasil, tendo alguns templos preservados, no seu título, a 

especificação “de França”, caso da Igreja em estudo. 

As versões sobre o surgimento e a propagação da devoção são bastante 

desencontradas, já que há inúmero conjunto de lendas, de mitos de origem e que 

giram em torno das formas pelas quais a Virgem teria se manifestado. 

Tratando-se particularmente na propagação da devoção de Na. Sra. da Penha 

no Brasil, o início de seu culto acontece em quatro locais: no Espírito Santo (entre 

1558 e 1570), no Rio de Janeiro (em 1635), no Recife (em 1656) e em São Paulo 

(data anterior a 1667) e depois  propagando-se para outros locais. 

 Os templos dedicados à Senhora da Penha, que têm papel de destaque na 

sua celebração, são os do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, que segundo 



 37

Menezes (1996, p.12), ainda que em momentos diferentes, foram importantes 

centros de devoção popular do Brasil colonial e imperial.  

No Espírito Santo, o templo teria sido construído a partir de um desejo 

expresso da santa de permanecer no topo de um penhasco, pois a Virgem 

desaparecia algumas vezes do painel que pertencia ao ermitão franciscano Frei 

Pedro Palácios e reaparecia no alto de um morro. Neste morro foi construído, mais 

tarde, o templo, por ser deduzido que as fugas e reaparições da santa eram um sinal 

de sua vontade.  Em São Paulo, o culto teria seu início a partir de uma ermida, 

erguida por um viajante francês por motivos semelhantes aos dos de frei Pedro, no 

Espírito Santo, uma vez que a imagem que este carregava em sua bagagem sumiu 

e reapareceu no alto do morro Aricanduva. No Rio de Janeiro, a devoção teria 

começado no século XVII, sendo erguida uma ermida pelo capitão Baltazar de Abreu 

no penhasco situado em sua fazenda em agradecimento a Na. Sra. da Penha a qual 

teria invocando no momento em que era atacado por uma serpente e salvo pela 

aparição de um lagarto, que começou a lutar com a cobra, deixando livre o caminho 

para que o capitão fugisse ( MARTINS,2005e). 

 Os mitos e os milagres acerca dos surgimentos dos locais de culto servem 

para legitimá-los como acesso ao sagrado e estes não são determinados pelos 

homens, mas revelados. Dessa forma, os santuários são mediações do sagrado, 

que segundo Oliveira (2004, p.49), são “espaços com dimensão espiritual, mística e 

sobrenatural da existência”. No caso das devoções à Virgem, é a crença na suas 

aparições de maneira especial em determinados lugares que os transforma em 

sagrados e a possibilidade de acesso ao divino que emana daí que faz com que os 

devotos comecem a considerá-los santuários, passando a se dirigir a eles em 

peregrinação. 

 
 
3.2  O CULTO NO RIO DE JANEIRO 
 
 

O templo do Rio de Janeiro em louvor a Nossa Senhora da Penha foi erguido 

após a fundação da Fazenda Grande, também conhecida como Nossa Senhora da 

Ajuda, na freguesia de Irajá. A lenda, que justifica a construção da ermida que deu 

lugar ao templo, é apresentada da seguinte forma em um documento da Irmandade 

da Penha: 
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Tudo começou no início do século XVII, por volta de 1635, quando o 
Capitão Baltazar de Abreu Cardoso ia subindo o Penhasco (grande pedra) 
para ver as suas plantações, uma vez que era proprietário de toda uma 
área no entorno do atual Santuário. De repente foi atacado por uma 
enorme serpente. Baltazar, que era devoto de Nossa Senhora, quando se 
viu só e incapaz de se defender, pediu socorro a Nossa Senhora gritando: 
“Minha Nossa senhora, valei-me”. Nesse preciso momento surgiu um 
lagarto inimigo das serpentes, e travou-se uma luta mortífera entre os dois 
animais. Baltazar por sua vez, não perdeu tempo e fugiu. 
Depois de se recuperar do susto, Baltazar reconheceu que o lagarto 
apareceu precisamente no momento em que pediu proteção da Virgem 
Maria. Agradecido, por tão importante gesto maternal, Baltazar construiu 
uma pequena capela onde pôs uma imagem de Nossa Senhora 
(VENERÁVEL IRMANDADE, p.3, 2007) 
 
 

A lenda mostra que o fato fundante é comum a outros relatos (mitos, lendas) 

sobre culto aos santos: construção de uma ermida a uma santa em agradecimento 

pela graça alcançada. Outro ponto relevante é o fato de que inicialmente a imagem a 

ser introduzida na ermida era de Nossa Senhora do Rosário, só depois Baltazar 

mandou vir de Portugal uma imagem de Na. Sra. da Penha para ser cultuada. 

Percebe-se, desse fato, a observação de que algumas Nossas Senhoras passam a 

ser cultuadas como “da Penha”, mesmo que antes o fossem com outro título.  

Inicialmente, a capela construída por Baltazar era visitada por ele, sua 
mulher, vizinhos, parentes, amigos e pessoas curiosas que: 

 
 
 À (sic) distância viam a pequena capela passaram a subir a grande pedra 
(daí vem à palavra Penha) uns para pedir outros para agradecer graças 
alcançadas por intercessão da Senhora do alto do penhasco- Penha. De 
tanto as pessoas dizerem: vamos à Penha visitar Nossa Senhora, 
passaram a dizer: vamos visitar Nossa Senhora da Penha. (VENERÁVEL 
IRMANDADE, p. 3, 2007) 

 
 

A devoção a Na. Sra. da Penha foi se espalhando pelo reconhecimento 

popular de que a santa era milagreira, e as pessoas começaram a visitar a capela 

sempre em número crescente. No Rio de Janeiro, a santa passa a ser venerada 

como Nossa Senhora da Penha de França de Irajá, pois Irajá era a freguesia em que 

se situava a Fazenda Grande do capitão Baltazar e onde a ermida se localizava. 

Segundo o historiador Vieira Fazenda (apud MARTINS, 2005b, p.9), em 1565, 

Estácio de Sá “concedeu aos jesuítas a primeira sesmaria da cidade do Rio de 

Janeiro. Compreendia esta sesmaria um grande lote de terra, limitado pelo litoral, 

desde o rio Iguassú (atual Rio Comprido) até uma tapera que se chamava Inhaúma.” 

Em 1630, o Capitão Baltazar de Abreu Cardoso, que havia se distinguido por feitos 
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militares durante a invasão holandesa em 1624, contra a Bahia, recebia como 

pagamento, uma boa porção dessas terras situadas na freguesia, que 

posteriormente se chamaria de Irajá7. Ao receber essas terras, Baltazar, que era 

cunhado do famoso navegador Fernão de Magalhães, estabeleceu ali a sua grande 

fazenda com um engenho: o da Penha. 

A região em que a Penha do Irajá se situava era parte da zona rural do Rio de 

Janeiro, tendo as fazendas que ali se localizavam dedicadas à policultura. Esta 

região ficou relativamente isolada do resto da cidade até meados de 1880, quando a 

Estrada de Ferro da Leopoldina passou a servi-la.  

 Antes da construção da estrada de ferro, mesmo encontrando-se isolada, o 

templo da Penha começou a receber um número cada vez mais crescente de fiéis 

que enfrentavam as dificuldades de acesso ao local se deslocando por terra, 

utilizando cavalos, carros de bois, burros ou a pé. Havia os que preferiam ir por mar, 

já que o rochedo da Penha encontra-se relativamente próximo a Baía de 

Guanabara. Após chegarem ao rochedo, os fiéis tinham que escalá-lo para chegar 

até a imagem.  

Apesar da dificuldade de chegar à ermida da Penha, situada em pleno sertão 

carioca e pouco povoada, o número de fiéis aumentava, transformando a capela em 

local de romaria. Segundo Menezes (1996, p. 23), talvez por se localizar em uma 

região de difícil acesso, se tenha a transformação da capela em local de 

peregrinações festivas, uma vez que “visitar o templo implicava numa dimensão 

sacrifical significativa para o catolicismo”. E nesta época (século XVIII), “os romeiros 

mais assíduos eram os portugueses, que viam nessa Romaria à Penha, uma 

lembrança das antigas e costumeiras Romarias de seus rincões de além-mar” 

(MARTINS, 2005c, p.7). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Segundo Menezes (1996, p.23), a freguesia chamava-se Na. Sra. da Apresentação do Irajá, e 
compreendia as seguintes regiões que dela foram gradualmente se desmembrando: Jacarepaguá 
(desmembrada em 1664), Campo Grande (desmembrada em 1673), Engenho Velho (s/d). Dela 
também foram desmembradas,em 1763, a freguesia de Inhaúma, composta pelos atuais bairros de 
Bonsucesso, Olaria e Cascadura. Desmembraram-se, também, os subúrbios de Irajá e da Penha 
(1919), Realengo e Madureira (1926) além de Anchieta, Pavuna e Piedade (1932).  
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3.2.1  A venerável irmandade  
 
 

Com o crescimento do culto, Baltazar doou a capela a uma Irmandade, que 

foi organizada oficialmente em 1728, com a denominação de Venerável Irmandade 

de Nossa Senhora da Penha de França de Irajá. A Irmandade tinha como  objetivo, 

manter e propagar o culto a Na. Sra. da Penha no local, além de melhorar as 

condições para o gerenciamento das necessidades do templo.  A primeira 

preocupação da Irmandade, associação cultural formada por leigos, foi a de 

promover a criação de um abrigo para devotos em visita à Santa, chamado de casa 

dos Romeiros, que até hoje existe. 

A Irmandade se tornou proprietária do templo, com a doação de Baltazar, e 

de áreas ao seu redor, também doadas. Em 1789, com a aprovação do Bispo da 

cidade e aquiescência de Sua Majestade, a Irmandade reformou seu compromisso, 

começando então sua vida jurídica. Até os dias atuais, a Irmandade tem como 

finalidades, segundo a Martins (2005c), além da promoção do culto à Virgem da 

Penha de França, também o de ministrar a educação elementar e religiosa à infância 

necessitada, aos órfãos e desvalidos e exercer a caridade. Ciente de suas 

responsabilidades na área da educação, a Irmandade cria, por deliberação da Mesa 

Administrativa de 25 de março de 1873 (MARTINS, 2005e) o colégio Nossa senhora 

da Penha, que continua em funcionamento, atendendo também a comunidade da 

Merendiba. Em 1941, a Irmandade doou um terreno à prefeitura, para a construção 

de uma escola primária a fim de acolher crianças não alfabetizadas. A escola serve 

a comunidade com o nome de Escola Monsenhor Alves da Rocha, em referência a 

um dos capelães do Santuário.  

 Graças a um dos iniciadores da Irmandade, o ermitão Antônio Ferreira de 

Souza, que trabalhou para a formação do patrimônio da Irmandade, foram 

construídos o cruzeiro, o púlpito, o coro e o campanário com dois sinos que se 

tornaram o patrimônio inicial da Irmandade. As doações destinadas à casa de culto, 

as jóias e anuidades pagas pelos irmãos contribuíram para aumentar o patrimônio 

da Irmandade, que se tornou também proprietária de terras vizinhas à Penha de 

Irajá, transformando-as em fazendas graças aos trabalhos de escravos que também 

lhe pertenciam. Somente no início do século XX a Irmandade dou grandes 

extensões de suas terras para a expansão do bairro da Penha, contribuindo 
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diretamente para seu desenvolvimento e também atestando a sua influência social e 

econômica no local. 

Assim, o poder sagrado da Santa se torna poder temporal para a Irmandade, 

que aumenta seu poder pela atribuição de graças à santa. Segundo Menezes (1996, 

p. 25), a Irmandade “ganha prestígio pelo sucesso de seu santuário, [...] em outros 

setores da sociedade, em que seu peso social e econômico torna-se acentuado”.  

 
 
3.2.2  O Santuário 
 
 

Em 1870, iniciou-se a construção de uma igreja no lugar da capelinha, tendo 

sua inauguração em 1º de junho de 1871, com ajuda financeira do juiz Manoel 

Ferreira Balthar. Com as reformas e melhoramentos iniciados em 1899, a igreja da 

Penha passou a apresentar, a partir de 1904, exteriormente, o conjunto arquitetônico 

que possui atualmente. A reforma que conferiu à igreja um estilo neogótico foi 

realizada pelo arquiteto português Luis de Moraes Júnior, que também projetou o 

Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos (MARTINS, 2005g). 

Curiosamente, a construção da famosa escadaria antecede aos 

melhoramentos que o templo da Penha recebeu e sua construção contribuiu para o 

aumento do afluxo de devotos.  

A construção da escadaria está atrelada a uma lenda. Segundo Martins 

(2005d), há um registro de 1789 que cita a escavação na rocha de 365 degraus, 

para acesso à capela, e que cada degrau representava os dias do ano. Mas a 

versão mais conhecida, e difundida pela Irmandade, é a que conta que: 

 
 
A devota Maria Barbosa subia o penhasco acompanhada de seu marido e 
repleta de esperança. Pediu à Nossa Senhora da Penha que lhe 
concedesse um filho, pois já estava casada há anos e não procriava. 
Prometeu cavar no duro granito uma escadaria, caso engravidasse. Em 
1817 deu à luz um forte menino e, em 1818, os degraus começaram a ser 
escavados e, em 1819, o povo já tinha um novo acesso ao Santuário. 
(MARTINS, 2005d, p.7)  
 
 

As reformas foram feitas para poder receber o número de fiéis à Santa que a 

cada ano aumentava no período da festa dedicada a Nossa Senhora da Penha, 

acrescidas com a construção da escadaria. Com isso, nota-se a crescente 

importância da padroeira para a cidade do Rio de Janeiro. 
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O templo de culto a Nossa Senhora da Penha tem vinculado a seu nome o 

título de santuário Mariano, que lhe foi concedido, em 1981, pelo cardeal Dom 

Eugênio Salles, atendendo aos desejos do Papa João Paulo II (MARTINS, 2006g). 

Segundo Menezes, este título - que não foi o primeiro recebido, “foi à culminância de 

uma série de ‘concessões’ e ‘privilégios’ atribuídos ao templo”. A primeira 

concessão data de 1816, em que D. João VI oficializou a festa da Penha (MARTINS, 

2005d) e em 1819 concedeu o direito de realizar a procissão do Círio (MENEZES, 

1996, p.1). No mesmo ano, foi dada por D. José Caetano da Silva Coutinho, bispo 

do Rio de Janeiro e capelão-mor do rei, o direito de pia batismal. No dia 15 de junho 

de 1935, foi assinado decreto em Roma pelo papa Pio XI, agregando a Igreja Nossa 

Senhora da Penha à Sacrossanta e Patriarcal Basílica de Santa Maria Maior, 

“concedendo-lhe todas as indulgências e privilégios desta Basílica, construída pelo 

papa Libério para guardar as relíquias do Presépio de Belém e a imagem de Maria” 

(MARTINS, 2006g, p.7). Em 15 de setembro de 1966, D. Jaime de Barros Câmara, 

arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, elevou o templo de Nossa Senhora da 

Penha à categoria de Santuário Perpétuo (MARTINS, 2007c). 

Com esses títulos e concessões ao longo de sua história, percebe-se a 

atribuição de importância que o próprio poder hierárquico católico deu a Igreja de Na. 

Sa. da Penha de França e do culto ali praticado. Verificando-se que, pelo próprio 

direito religioso católico, “santuário e peregrinações encontram-se indissoluvelmente 

associados, pois o grande fluxo de fiéis seria testemunho e condição de 

qualificação” (MENEZES, 1996, p.2). Assim, o santuário é um lugar de culto a um 

santo e qualificado como sagrado.  

 
 

3.3  A FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO RIO DE JANEIRO 
 
 

No histórico do Santuário de Na. Sra. da Penha é interessante notar que  culto, 

Irmandade, festa e romaria surgiram em momentos distintos. O culto teria se iniciado 

com Baltazar, ao construir a ermida em 1635. A festa, de acordo com citações em 

documentos da Irmandade, colhidas por Menezes (1996, p.25), teria seu início em 

1713 (sua organização se deu somente com o advento da Irmandade e sua 

oficialização, por D. João VI, ocorreu em 1816) e a Irmandade em 1728, data de 

oficialização e aprovação de seus compromissos pelas autoridades civis e religiosas 
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competentes. A romaria, como está intimamente ligada à festa, tem supostamente, 

seu surgimento atrelado ao festejo à Virgem.  

A festa da Penha tem em sua composição a devoção ao santo e a diversão, 

atribuindo-lhe dois planos: o religioso e o profano (popular). Estas duas dimensões 

estão presentes nas festas católicas no Brasil. É uma festa que teve desde seu 

início, raízes no catolicismo popular brasileiro que se caracterizou na centralização 

no culto aos santos e nas festas que os celebram, fundamentando-se em acreditar, 

segundo Silveira (2003, p.55), na “intervenção dos santos, promessas e votos. No 

catolicismo popular, “a ênfase é dada nas festas, padroeiros, numa religiosidade 

cujas fronteiras com o profano são mais tênues que o catolicismo romanizado” 

(SILVEIRA, 2003b, p79).  

Essa realidade ocorreu mais ostensivamente nas festas católicas brasileiras 

do período colonial até o início da República. Elas obedeciam ao calendário católico 

e desfrutavam, principalmente durante o período Imperial, de popularidade. Com o 

início do processo de romanização do catolicismo, a partir da proclamação da 

República, se tem uma intervenção da Igreja nas formas de louvor aos santos. Este 

processo de romanização8 tentou intervir nas características das festas católicas, 

pelo do controle e repressão das manifestações populares que fugiam dos 

parâmetros ditados pelos padres e bispos. Esta tentativa de repressão também 

esteve presente na festa da Penha, a partir do início do século XX e mais 

ostensivamente com a nomeação do capelão José Martins Alves da Rocha. 

 

3.3.1 As Mudanças na Festa  

 
 

Segundo Menezes (1996, p.27), “o fausto, a exuberância das festas seriam 

instrumentos de agradecimento pelas graças concedidas e ainda um meio de 

manutenção de boas relações com os santos, tentando garantir a continuidade das 

graças no futuro”. Daí o fato das festas dos santos católicos terem essa combinação 

de devoção e diversão. Mas em cada festa esta combinação tem suas 

                                                 
8  O catolicismo romanizado, segundo Silveira (2003b, p.78 e 79), é implantado no Brasil como 
reforma dos costumes católicos, a partir da proclamação da República, para exercer controle efetivo 
sobre a religiosidade “politeísta” dos brasileiros, voltando-se para os sacramentos, autoridade 
sacerdotal e menos na vivência popular. É neste período que delinearam batalhas pelo controle e 
legitimação do espaço com a hierarquia católica frequentemente coibindo e tentando controlar as 
manifestações populares que fugiam da “cartilha” rezada pelos padres e bispos. 



 44

especificidades. A festa da Penha, ao longo dos séculos de celebração, teria 

passado por várias transformações na sua configuração, ou seja, foi celebrada por 

vários modelos. Foi criada inicialmente aos moldes dos arraiais portugueses, no final 

do século XIX. Este aspecto português da festa seria suplantado pelo modelo negro 

de celebração com influências africanas. Na década de 20 do século XX ter-se-ia a 

simbiose entre os aspectos portugueses e negros da festa, tornando-a de caráter 

nacional ao tornar-se uma festa mestiça:  

 
As romarias da Penha estão perfeitamente divididas em: 
a) romarias portuguesas; 
b) folganças negras; 
c) festas mestiças. 
A primeira veio mais ou menos pura, até a Abolição; a segunda começou a 
degenerar nos princípios da segunda década do nosso século (sic); 
partindo daí para a terceira”. ( LIRA apud MENEZES, 1996, p. 28)  

 
 

O processo luso é descrito nos seguintes termos por Martins: 
 
 

[...] os festejos, principalmente entre a colônia portuguesa, eram 
organizados pela comissão de festas da irmandade da Penha. Realizada 
tanto no plano religioso quanto no popular, [...]. Os lusos, principalmente 
eles, animavam as festas como aquelas tradicionais em sua terra. Seguiam 
por terra e por mar, por burros, cavalos, barcas e botes enfeitados com 
colchas de renda, engalanados com flores vivas, chegando dos recantos 
mais variados [...]. Chegavam cedo para a missa, pois saíam de suas 
casas ainda de madrugada, pagavam suas promessas feitas à Virgem e 
depois se espalhavam pelo arraial, à sombra das árvores, onde 
desdobravam toalhas, abriam embrulhos e cestas, desarrolhavam o vinho e 
iniciavam a comedoria farta, que se estendia pelo resto do dia, numa 
diversão familiar que lembrava a das aldeias lusas. (MARTINS,2005d, p.7) 

 
 

Este início de celebração da festa da Penha com aspecto português é 

corroborado por Soihet (1998, p. 24), que afirma que “foi originalmente uma festa 

preponderantemente portuguesa, freqüentada principalmente pelos segmentos mais 

pobres desse grupo”. Desse modo, os brasileiros da localidade e de outros pontos 

passaram a comparecer também.  

Após a abolição, a festa tipicamente portuguesa, foi se modificando. Entre o 

contingente brasileiro que ia à festa, o mais significativo era o dos negros, que 

passou a predominar na celebração à Santa. As rodas de samba e batuques foram 

se espalhando nas comemorações à Virgem e os festejos de outubro ganharam 

mais barulho e vida com a presença dos negros, agora libertos, e das famosas “tias” 

baianas com suas barracas (pontos das rodas de samba e de encontro da 
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identidade cultural). “Através da culinária, da música e da dança atraiam não só seus 

conterrâneos como os de outros locais” (SOIHET, 1998, p. 24). E assim, foram 

transformando a festa. É o que conta o pesquisador Roberto M. Moura (apud 

MARTINS, 2006c, p.7): 

 
Lançada a semente do samba na Praça Onze (e no Estácio), músicos e 
compositores descobriram um outro espaço para divulgar sua (sic) criações 
e, bem no tempero típico e sincrético da época, esse espaço era contíguo a 
uma igreja: sem perder seu caráter religioso e litúrgico, manifestação pura 
das tradições portuguesas em nossa terra, a festa da Penha foi, pouco a 
pouco, adquirindo contornos cariocas. Nas barracas que ao redor da igreja 
vendiam guloseimas e vinho, e onde se cantavam fados e viras, foram 
chegando outros sons de batuque e samba de roda. Os compositores 
faziam da Festa da Penha nos domingos de outubro, a plataforma de 
lançamento das musicas que seriam cantadas durante o carnaval.  
 
 

O preconceito e a intolerância por parte da elite da época para com as 

manifestações populares, segundo Soihet (1998, p. 29) “difundidos nos mais 

variados setores com relação à Festa da Penha, no momento do ingresso do Rio de 

Janeiro na modernidade” foram acompanhados da repressão das forças públicas 

aos freqüentadores da festa, difundindo-se a idéia de que esta havia se tornado um 

lugar de perigo, de arruaceiros, com mortes e pancadarias, “uma verdadeira orgia, 

que não condizia com o clima do “sagrado”. Era o profano que reinava [...]” 

(MARTINS, 2006d, p.7). Esta repressão aos populares culminou com a participação 

da Igreja que, segundo Soihet (1998, p.28 e 29), depois do período de aceitação das 

formas populares de participação nos festejos religiosos, “em nome do espírito 

romanizador, passou a uma atitude de oposição ostensiva, combatendo o 

‘catolicismo popular’ ” tentado tirar da festa da Penha seu conteúdo lúdico. Foram, 

portanto, proibidas a venda de álcool, a presença de ranchos, blocos e rodas de 

batucadas. Estas intervenções por parte da Igreja se intensificaram, principalmente, 

com a nomeação do padre Alves da Rocha em 1918, como capelão do Santuário, 

que possuía um caráter extremamente conservador. 

As resistências da população às repressões promovidas pelo Estado e Igreja 

- a partir de dinâmicas diferentes - eram evidentes na criação de sambas que 

criticavam as coibições feitas e continuavam com os grupos musicais e blocos, 

mesmo que proibidos, marcando sua presença na Penha, e assumindo 

definitivamente seu espaço.  
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Desse modo, apesar dos esforços para acabar com as diversas formas de 

participação dos populares na festa da Penha, não se alcançou êxito neste 

propósito. Em vez disso, o gosto pela romaria infiltra-se por toda gente e diversos 

segmentos sociais passam a estar presentes na Penha, além dos portugueses e dos 

negros. A festa da Penha torna-se a festividade mais popular do Rio de Janeiro, 

depois do Carnaval.  

Após o período, denominado de Belle Époque, caracterizado pela total 

rejeição às formas de expressão popular - vistas como comprometedoras do 

progresso que se pretendia implantar no Brasil - se tem uma valorização dos 

elementos que antes eram vistos negativamente: samba, malandragem, capoeira 

(presentes na festa da Penha também). Estes elementos passam - a partir da Era 

Vargas - a formar parte da identidade nacional brasileira e o samba se torna um pilar 

da brasilidade, passando, de acordo com Menezes (1996, p.38), a ser “considerado, 

no terreno da música, o ritmo nacional por excelência”.  

O fato da Penha ter sido freqüentada por sambistas famosos, local - antes do 

surgimento do rádio – em que eram lançados os sambas que mais tarde fariam 

sucesso no carnaval, fez com que deixasse de ser “objeto de preocupações policiais 

para ser motivo de orgulho, mesmo para a Irmandade da Penha” (MENEZES, 1996, 

p.38) e apesar das coibições feitas pelo padre Rocha aos excessos associados às 

barracas e rodas de samba, que continuaram presentes no Arraial da Penha. 

Dessa forma, a Penha passa a ser um dos palcos do berço do samba, 

portanto, berço da nacionalidade, evidente na afirmação de Soihet de que a festa da 

Penha “constituiu-se num balão de ensaio para a primazia cultural” assumida pelos 

populares que imprimiram na festa, a marca da cultura de origem negra. Há então a 

valorização do cunho nacional mestiço da festa da Penha, vista como uma festa 

portuguesa, negra, suburbana e nacional que hoje se apresenta como resultado, da 

“agregação/desagregação de elementos surgidos em contextos diferentes, que 

foram gradualmente postos em relação, partilhando da mesma celebração” 

(MENEZES, 1996, p.39), mas que não constituem uma unidade. 

Daí se percebe a caracterização da festa da Penha como espaço de 

demarcação de identidades étnicas e de classes de determinados grupos sociais do 

Rio de Janeiro e que outros elementos, além do religioso, são pontuados na festa. 

Ou seja, a festa celebra a Na. Sra. da Penha, mas pode comemorar as origens do 

samba. Dessa forma, percebe-se a importância da festa atribuída pelos diversos 
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agentes participantes dela, mesmo que enfatizando aspectos diferentes. É uma festa 

que incorporou múltiplos sentidos à sua celebração.  

Apesar de na atualidade a Festa da Penha não viver do prestígio popular 

ocorrido até a década de 80 do século passado, não se pode esquecer que ela 

ainda possui um caráter tradicional e se constitui no local de realização da única 

romaria popular que ainda se conserva na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo depois 

do bairro da Penha sofrer diversas transformações de cunho urbano, político, social 

e econômico que afetaram de maneira direta ou indireta a realização da festa, ela 

ainda persiste e atrai um fluxo significativo de pessoas na devoção à Virgem.      

 
 
3.4  AS MUDANÇAS NO BAIRRO DA PENHA 
 
 

Como já colocado, o surgimento do bairro da Penha está diretamente ligado à 

Igreja da Penha, que impulsionou a vitalização e expansão da Penha do Irajá, que 

somente em 22 de Julho de 1919 se tornou oficialmente emancipado da freguesia 

de Irajá. 

Desde o período colonial, as festividades em torno da Igreja faziam parte do 

calendário religioso, quando Baltazar Abreu Cardoso ainda era proprietário das 

terras em que hoje se localizam a Igreja e o bairro da Penha.  

Somente em 1728 foi criada a Irmandade de Nossa Senhora da Penha, para 

cuidar da ermida que estava se tornando igreja, atender aos romeiros e organizar a 

festa anual.  

A ida à festa da Penha, até boa parte desse período, não era fácil ou cômoda. 

Chegava-se por terra, em carros de bois, burros ou cavalos. A primeira melhoria no 

acesso se deu em 1858, com a chegada do bonde de tração animal, que foi 

posteriormente substituído, em 1927, pela linha de bonde elétrico “Largo de São 

Francisco- Penha”. Nesta mesma época, se tem a opção de chegar à Igreja por mar, 

em barcas que saíam do cais Pharoux, desembarcando no porto de Maria Angu e o 

trajeto era completado por terra. 

Segundo Martins (2005f, p. 7), a Irmandade teve vital “importância para a 

região da Penha” tendo, inclusive, doado o sítio para a construção da Estação de 

Ferro do Norte, facilitando o trânsito dos romeiros que dobrou de número. 
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Os créditos pelas melhorias, tanto na região da Penha, quanto na Igreja, são 

dados ao Padre Ricardo (1879-1907), que ajudou a popularizar a festa da Penha e 

trabalhou por maior conforto da população que habitava a região da Penha. Foi de 

sua iniciativa a abertura de ruas e estradas, pela doação de terras à Prefeitura, em 

1902, resultando, posteriormente no Largo da Penha. Mas a primeira iniciativa de 

conforto aos romeiros data de 1887, quando “foi aberta uma rua (atual Rua dos 

Romeiros) em frente aos terrenos da Igreja, ligando o Largo da Penha à estação de 

Ferro do Norte” (MARTINS, 2005h,p.15). 

Toda essa melhoria tanto no templo – com as reformas de 1870 e de 1904 - 

quanto no chamado arraial da Penha visava, segundo Martins (2005h,p.15), 

proporcionar “mais conforto e o bom recebimento dos romeiros que ano a ano 

crescia”. Assim, afirma a pesquisadora Ana Paula da Silva (apud MARTINS, 

dez.2005h, p.15), que após a “inauguração da linha de trem da Leopoldina e a 

extensão da linha do bonde até o velho arraial, o lugarejo primitivo se desenvolveu 

rápido e a Penha transformou-se no ponto de encontro da cidade”.  

Nascia, então, o bairro da Penha, crescendo e se desenvolvendo à sombra 

da igreja e de sua festa. Todas estas melhorias alcançadas pelo bairro contribuíram 

para aumentar o número de fiéis, que segundo a revista O Cruzeiro, de 1948 (apud 

MARTINS, 2007b), contabilizava mais de 800 mil pessoas visitando a Igreja 

anualmente. 

Essa notoriedade atraiu grandes empresas, que se instalaram no bairro, 

como o Curtume Carioca - Indústria de couro que se instalou na Penha no ano de 

1920 - e também centenas de famílias de operários. Dinamizou o comércio e ajudou 

a fixar moradores. O Curtume chegou a criar, aproximadamente, 4000 empregos 

diretos e chamou para seu entorno centenas de lojas e pequenas fábricas que 

trabalhavam na produção de artigos de couro.  

Em 1938, aconteceu a inauguração do Hospital Estadual Getúlio Vargas, que 

teve seu terreno doado por uma das famílias mais renomadas da região da 

Leopoldina, a de Francisco José Lobo Júnior, que se tornou em 1868, proprietário de 

terras na Penha e morava no local conhecido como Chácara das Palmeiras 

(atualmente Parque Ary Barroso, que se constituiu na segunda área verde do bairro, 

com 50 mil m2). Lobo Junior foi um dos grandes empreendedores do bairro, 

conseguindo melhorias para este.  
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A prova de que a Penha abandonava sua herança rural e deixava de ter as 

características de local de moradia pacata e tranqüila veio com a abertura do 

primeiro trecho da Variante (atual Avenida Brasil), em 1944, “justamente construída 

para desafogar o tráfego que se tornava intenso naquela área da cidade” 

(MARTINS, 2007b, p12) e que contribuiu, também, para a expansão do bairro. A 

Penha, como todo bairro do subúrbio cortado pela via férrea, possui dois lados: um 

chamado como o “lado da Igreja” e o “do outro lado da Igreja”. Este último lado foi 

beneficiado com a abertura da Variante, que trouxe o conjunto habitacional da 

Penha, conhecido como IAPI (Instituto de Aposentadoria e de Pensão da Indústria), 

criado no governo Vargas, em 1949.  

A abertura da Avenida Brasil trouxe o progresso rápido ao bairro, mas com 

ele, muitas mazelas. O comércio e a indústria aumentaram muito suas atividades, 

mas a ocupação desordenada dos morros adjacentes acabou lentamente por dar 

lugar às favelas do Complexo da Penha. 

Na década de 1980, já se percebe uma estagnação no bairro, em que não 

havia grandes progressos e projetos públicos e sociais representativos. Na década 

de 1990, a Penha estava perdendo população para outros bairros e a decadência 

vinha se instalando nela. Este quadro de decadência, segundo Martins (2007d p.7), 

era motivado pela “falta de projetos sociais, um desequilíbrio econômico da sua 

população e a crescente favelização ao longo dos anos. A fuga da classe média da 

região tornou-se flagrante. Criou-se um grande número de bolsões de miséria [...]”. 

Iniciaram-se, em 1995, o projeto da Prefeitura “Rio Cidade” e “Favela Bairro”. 

A Penha foi um dos bairros escolhidos por possuir a maior população da Leopoldina. 

O projeto tinha como propósito valorizar a existência da Igreja, a vocação comercial 

da área e a transformação do espaço em prolongamento das moradias da 

comunidade. Na verdade, o projeto se mostrou ser uma obra de “maquiagem”, sem 

se preocupar em melhorar o lado social. A preocupação recaiu sobre os aspectos 

estéticos, na criação de um ambiente urbano mais agradável, deixando a segurança, 

a saúde e a educação em segundo plano. Dessa forma, o processo de favelização 

no bairro ampliou-se e houve o aumento da falta de segurança.  

Pode-se verificar, portanto, que a falta de investimentos públicos; a falência 

do Curtume Carioca, em 1998, as diversas crises econômicas, o grande número de 

desempregados e o declínio da festa foram fatores que contribuíram para a 

decadência do bairro, que ainda vivencia esta realidade. 
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4  METODOLOGIA, RESULTADOS E A FESTA DA PENHA  
 
 
 

Esta pesquisa de caráter exploratória objetivou identificar a atual situação da 

Igreja da Penha inserida no contexto turístico da cidade do Rio de Janeiro, 

analisando os aspectos socioeconômicos de seu entorno, sua infra-estrutura urbana 

e turística e recolhendo dados que possibilitem um diagnóstico detalhado sobre este 

local. Para isso, teve-se como área geográfica de abrangência o entorno da Igreja 

da Penha, que se situa no centro econômico do bairro da Penha, e tendo o período 

de julho a novembro de 2007 como foco temporal da pesquisa. 

Esta pesquisa limitou-se a identificação do perfil do freqüentador da Igreja da 

Penha e à avaliação da infra-estrutura urbana e turística do entorno onde a Igreja se 

situa.  

Os freqüentadores da Igreja foram abordados após sua visita ao Santuário, 

dentro da área de domínio da Irmandade e no horário9 de funcionamento da Igreja. 

Os dados sobre a infra-estrutura urbana e dos serviços e equipamentos turísticos do 

local foram recolhidas por meio de pesquisa de gabinete, obtenção de informações 

via ligações telefônicas e/ou acesso aos sites dos órgãos públicos responsáveis pela 

infra-estrutura urbana local, dos estabelecimentos particulares de alimentação e de 

entreterimento. Em alguns casos foi necessária uma visita pessoal para 

levantamento de informações pertinentes a pesquisa. 

Foram realizadas entrevistas com os representantes da comunidade local, do 

Santuário e do poder público. As pessoas foram previamente contatadas por 

telefone sobre a possibilidade de realização de entrevista e todas se dispuseram a 

contribuir de maneira prestativa. 

                                                 
9 O Santuário permanece aberto diariamente das 7h às 18h 
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A abordagem metodológica utilizada para a obtenção dos dados envolveu a 

aplicação de entrevistas semi-estruturadas (ou seja, perguntas abertas e fechadas) 

preenchimento de formulários e utilização do método de observação. 

A técnica de entrevista pessoal semi-estruturada - realizada com os 

representantes da comunidade local, do poder público e do Santuário - pareceu ser 

a mais indicada para obter as percepções dos entrevistados sobre as relações 

existentes entre os agentes atuantes na Igreja da Penha e no bairro em que ela se 

situa. As entrevistas foram essenciais para a pesquisa, uma vez que ofereceram 

interpretações importantes sobre determinada situação e contribuíram para obter 

informações precisas quanto a organização e realização da Festa da Penha, do 

Réveillon e da realidade atual da Igreja e de seu entorno. 

As entrevistas feitas com os freqüentadores da Igreja foram orientadas por 

um formulário semi-estruturado (com perguntas fechadas e abertas) sendo que as 

pessoas entrevistadas foram escolhidas aleatoriamente (Apêndice C).  

Esta etapa foi realizada em dois momentos distintos, a primeira parte foi 

realizada no mês de agosto, período de baixa temporada turística, num final de 

semana.  A segunda parte da pesquisa foi feita no mês de outubro, período em que 

se realiza a festa da Igreja da Penha, que ocorre nos fins de semana de outubro e 

se encerra no primeiro final de semana de novembro - em todos os domingos de 

festa e no dia 12 de outubro (dia de Nossa senhora Aparecida e incluída na 

programação da festa). Os dados coletados foram tabulados a fim de facilitar a 

comparação entre as respostas obtidas em cada período de entrevista para a 

análise do perfil dos freqüentadores. 

O modelo de formulário de entrevista elaborado por Mário Carlos Beni 

encontrado em seu livro “Análise Estrutural do Turismo” (2003) ajudou na 

formulação das perguntas aplicadas no formulário de demanda. A decisão de utilizar 

o modelo de formulário proposto por Beni como suporte na elaboração do formulário 

de entrevista de freqüentadores da Igreja da Penha deu-se devido ao uso prévio do 

livro na disciplina “Planejamento e elaboração de projetos turísticos”, oferecida pelo 

Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense, o que possibilitou nosso 

contato com os estudos sobre demanda turística e com o universo das variáveis 

aplicadas à realidade do turismo brasileiro. 
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Para o inventário da infra-estrutura urbana e de serviços/equipamentos 

turísticos (Apêndice B) foram empregados formulários que pudessem abranger 

informações relevantes. Sua aplicação se deu no mês de agosto junto aos órgãos 

públicos, empresas e estabelecimentos privados que possuíssem conhecimentos 

sobre a infra-estrutura urbana e equipamentos/ serviços turísticos do bairro onde a 

Igreja se localiza. 

Os formulários de infra-estrutura urbana e de serviços/equipamentos turísticos 

foram adaptados dos modelos de formulários de inventário da oferta turística 

oferecidos pelo professor Aguinaldo César Fratucci na disciplina “Planejamento e 

Elaboração de projetos turísticos” do curso de Turismo da Universidade Federal 

Fluminense. 

Além dessas metodologias, também foi utilizado para compor o trabalho, o 

método de observação direta, com o pesquisador freqüentando a Igreja da Penha, a 

Festa da Penha e o Réveillon, utilizando-se da sua percepção e vivência como 

morador do bairro em que a Igreja se localiza. 

Desta forma, o estudo não se limitou à consulta de somente um tipo de fonte, 

o que poderia induzir a percepção de determinada situação a somente um ponto de 

vista. Buscou abranger todos os agentes envolvidos, direta ou indiretamente, com o 

Santuário e os eventos nele realizados. Por outro lado, o sucesso da pesquisa 

depende da colaboração dos entrevistados (tanto dos freqüentadores quanto dos 

representantes de lideranças) e sua interpretação pessoal das questões abordadas 

pelo pesquisador. Assim, a interpretação e análise dos dados coletados dar-se-ão 

de forma mais precisa. 

Retomando-se aos questionamentos iniciais do trabalho, têm-se indagações 

sobre a infra-estrutura de acolhimento aos visitantes de locais religiosos. No caso do 

objeto de estudo, procurou-se averiguar a atual situação do entorno em que se 

localiza o Santuário da Penha – RJ englobando, assim, itens como a infra-estrutura 

urbana e os equipamentos e serviços turísticos. Dessa forma, pôde-se ter pela 

análise do ambiente interno do bairro da Penha “um diagnóstico do sistema de 

turismo que deve ser tão detalhado quanto possível’’ (PETROCCHI, p. 200, 2002). 

Esta primeira parte da pesquisa foi importante, porque são a infra-estrutura e 

o conjunto de equipamentos e serviços ligados direta ou indiretamente ao turismo, 

que oferecerem condições de permanência aos visitantes. Estes componentes são 

capazes de dar resposta às necessidades que estão associadas as motivações de 
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deslocamento dos freqüentadores de uma localidade ou atrativo turístico. A 

capacidade de resposta a essas necessidades depende do conhecimento dos 

motivos que levam as pessoas a visitarem o local religioso e para isso é preciso 

conhecer seu comportamento. Com isso, a realização de uma pesquisa de demanda 

efetiva na Igreja da Penha – RJ também se mostrou essencial para se conhecer o 

perfil do freqüentador do Santuário. 

 
 
4.1  CARACTERÍSTICAS DA OFERTA TURÍSTICA ATUAL 

 
 
O detalhamento completo das características da infra-estrutura urbana e dos 

equipamentos e serviços turísticos no entorno do Santuário de Nossa Senhora 

Penha (figura 2) podem ser verificados no Apêndice B. A análise sobre a área requer 

uma reflexão sobre particularidades das suas ofertas a começar pelo acesso tanto 

ao Santuário quanto ao bairro da Penha que é, principalmente, rodoviário e tendo 

apenas o modo ferroviário como alternativa. O transporte ferroviário dá acesso às 

regiões da Baixada Fluminense, à Zona Norte e ao Centro do Rio de Janeiro. O 

transporte rodoviário, além de oferecer acesso às regiões anteriormente citadas, 

também engloba a Zona Sul do Rio de Janeiro e as regiões metropolitanas como 

Niterói e São Gonçalo. 

Já no que se refere aos estabelecimentos de entreterimento do bairro 

percebeu-se que os horários de funcionamentos são diferentes. Os cinemas 

funcionam de acordo com o horário dos dois shoppings-center (figura 3), localizados 

no bairro da Penha, pois se encontram dentro destes estabelecimentos.  O parque 

Shanghai (Figura 4) funciona somente nos finais de semana e feriados. Este parque 

de diversões é um dos mais antigos da cidade do Rio de Janeiro e por muitos anos 

foi freqüentado por pessoas de todas as partes da cidade. O parque se localiza em 

área de propriedade da Irmandade de Nossa Senhora da Penha e desde 1958 

funciona como inquilino do Santuário. 
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   Figura  2: Imagem do Santuário de Nossa da Penha e entorno  
   Fonte: Google images.Disponível em: http://www.google.com//images> 
 

 
      Figura  3: Quadro: Equipamentos e serviços turísticos na Penha  – shopping-center  
      Fonte:  Inventário da oferta turística do bairro da Penha, 2007. 

 

Equipamentos e Serviços Turísticos – Entretenimento  
Parques de Diversões 

Nome Localização Horário de 
Funcionamento  Observações 

Parque Shanguai Largo da Penha n0 

19 - Penha 

Sáb e Dom. 
14:00 às 22:00 

Sex 
18:00 às 22:00 

Possui 25 atrações 
como roda gigante, 

arborismo, trenzinho, 
trenzão e dragão. 

      Figura 4: Quadro: Inventário da oferta turíst ica do bairro da Penha, 2007. 
      Fonte:  Inventário da oferta turística do bairro da Penha, 2007. 
 

Equipamentos e Serviços Turísticos - Entretenimento  
Shopping-center 

Nome Localização Horário de 
Funcionamento  Observações 

Penha Shopping 
Avenida Brás de 

Pina no 150 - 
Penha 

Dom. à Sáb 
10:00 às 22:00 

Possui três salas de 
cinema, lojas e 

estacionamento e uma 
praça de alimentação. 

Leopoldina Shopping 
Rio 

Avenida Brás de 
Pina no 151 - 

Penha 

Dom. à Sáb 
10:00 às 22:00 

Possui mais de 70 
lojas, duas salas de 

cinema, 
estacionamento e uma 
praça de alimentação. 
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No tocante aos serviços e equipamentos turísticos, a maior parte das 

lanchonetes e bares (Figura 5) inventariados na área estudada, funciona de segunda 

a sábado e os horários englobam a parte da manhã, tarde e noite. Verificou-se que 

somente são oferecidos lanches rápidos, não havendo a opção de restaurantes e 

serviços com refeição completa. 

 

Equipamentos e Serviços Turísticos - Alimentação 
Bares/ lanchonetes 

Nome Localização Horário de 
Funcionamento Observações 

Lanchonete 
Bonequinha da 

Penha 

Rua dos Romeiros 
no 75 – Penha 

Seg a Sáb. 
6:00 às 21:00 Serve somente lanches 

Café e Bar 
Estrela da 

Penha 

Rua Plínio de 
Oliveira no 105 - 

Penha 

Seg. a Sáb. 
6:00 às 21:00 Serve somente lanches 

Lanchonete 
Pax 

Rua dos Romeiros 
no 2118 - Penha 

Seg. a Sáb. 
7:00 às 19:00 Serve somente lanches 

Ponto do 
lanche 

Rua Plínio de 
Oliveira no 11 - 

Penha 

Seg. a Sáb. 
6:00 às 21:00 Serve somente lanches 

      Figura 5: Quadro: Serviços turísticos – alime ntação 
      Fonte : Inventário da oferta turística do bairro da Penha, 2007. 
 

Não existem meios de hospedagem na área pesquisada, sendo que a oferta 

mais próxima encontra-se no bairro de Bonsucesso (Zona Norte) que possui dois 

motéis de alta rotatividade como único meio de hospedagem. 

A região estudada oferece sistemas de segurança e saúde 24 horas por dia e 

possui no seu sistema de comunicação três correios que funcionam no horário 

regular da repartição. Há, além destes, locais de ensino superior, secundário e 

fundamental que possuem horário de atendimento abrangendo das 7 às 21 horas 

(Figura 6). Após este breve levantamento das características da infra-estrutura 

urbana e de serviços que são oferecidos no entorno do Santuário da Penha pode-se 

traçar um diagnóstico atual do local estudado (Apêndice B). O bairro da Penha 

encontra-se em um ponto estratégico da zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, 

possuindo uma grande oferta de transportes urbanos terrestres (rodoviário e 

ferroviário). Sua proximidade com o aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim 

cria oportunidade de captação de turistas para o Santuário (através de divulgação), 



 56

pois além da proximidade, existe a visibilidade da igreja por parte dos visitantes da 

cidade do Rio de Janeiro quando chegam pelo aeroporto internacional. 

 

Equipamentos e Serviços Turísticos - Infra  estrutura de apoio Turístico  

Nome Localização Horário de 
Funcionamento 

Sistema de Segurança - Segurança Pública 

Delegacia da 22a  D.P Avenida Lobo Junior no 750 
– Penha 

Dom à Seg. 
24 horas 

28o GBM Penha Avenida Nossa senhora da 
Penha no 25 - Penha 

Dom. à Seg. 
24 horas 

Sistema de Saúde – Saúde Pública 

Hospital Getúlio Vargas Avenida Lobo júnior no 2293 
– Penha Dom. à Seg. 24horas 

Pam – Penha R.Leopoldina Rego n0 700 Dom. à Seg. 24horas 
Sistema de Comunicação - Correios 

Agencia AC Tenente Fabio 
Magalhães 

Avenida Brasil no 10500 – 
Penha 

Seg. à Sex. 8:00 ás 
16:00 

Agência ACF Macapuri Rua Nicarágua no 537 – 
Penha 

Seg. à Sex. 9:00 ás 
17:00 Sáb 

9:00 às 13:00 

Agência AC Penha Rua Plínio de Oliveira no 87 
– Penha 

Seg. à Sex. 9:00 ás 
17:00 

Sistema Educacional - Ensino Superior 

Faculdade Silva e Souza Avenida Brás de Pina no 394 
– Penha 

Seg. à Sab. 
7:00 às 21:00 

Universidade Castelo Branco Avenida Brasil no 9727 – 
Penha 

Seg. à Sex. 
7:00 às 17:00 

 Figura 6: Quadro: Infra – estrutura de apoio turís tico 
 Fonte:  Inventário da oferta turística do bairro da Penha, 2007. 

 
  

O fato do Santuário de Nossa Senhora da Penha se localizar próximo ao 

centro comercial do bairro provê facilidade de atendimento às necessidades básicas 

de qualquer visitante, tais como entretenimento, alimentação e acesso a caixas 

eletrônicos. 

Apesar de se verificar esses aspectos positivos foram observados pontos 

negativos que prejudicam a freqüência ao Santuário bem como sua exploração de 

forma organizada.  

Apesar do centro comercial da Penha oferecer opções de entretenimento 

como cinemas, shoppings-center (que mantém programações musicais nos fins de 

semana) e um parque de diversões, que promovem uma maior circulação e 

movimentação nesta área, têm-se uma deficiência no que tange à segurança, que 

atinge diretamente o Santuário. O centro comercial da Penha é a parte mais 
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movimentada do bairro, uma vez que é o coração financeiro do mesmo, e por isso 

há um grande fluxo de pessoas durante a semana, mas este se torna um local 

deserto durante o domingo, que é o dia em que a Igreja da Penha recebe maior fluxo 

de freqüentadores. A segurança pública no local se restringe apenas a uma cabine 

de polícia, localizada em frente à Rua dos Romeiros, próxima à entrada do 

Santuário. E somente durante a Festa da Penha, se tem um aumento da segurança 

pública, mas que se limita à área da Igreja. 

No que tange aos equipamentos e serviços turísticos percebeu-se que os 

estabelecimentos comerciais de alimentação próximos ao Santuário não funcionam 

aos domingos. Isto impede que se tenha um prolongamento da permanência do 

visitante no local - fora da época da Festa da Penha - que encurta sua visita, uma 

vez que as opções de alimentação dentro da Igreja também são precárias, por não 

oferecerem cardápios variados.  

O que se percebe pela análise feita no entorno ao Santuário de Na. Sra. da 

Penha e do local onde ele se encontra é que, apesar de apresentar boa oferta de 

entreterimento, possuir universidades e centros de ensino secundário e fundamental, 

serviço de saúde, alguns parques e praças, boa oferta de serviços/comércio e uma 

boa rede bancária  – o  que indica que a área estudada tem uma boa infra-estrutura 

urbana e de lazer além de equipamentos e serviços voltados para a população - 

estes itens são mal aproveitados e não atendem de forma satisfatória tanto a 

população local quanto os visitantes que ali circulam. 

Verificou-se ainda que um dos problemas principais existentes na área, se 

não o maior, é a questão da violência, notando-se que há uma carência no local de 

policiamento, além haver falta de integração de modalidades nos transportes, fluxo 

exagerado de transportes irregulares - que prejudicam o trânsito de veículos - e 

pouco aproveitamento das praças e parques como opção de lazer.  

 
 
4.2  CARACTERÍSTICAS DO FREQÜENTADOR DA IGREJA DA PENHA–RJ 
 
 

O perfil dos freqüentadores que visitam o Santuário de Nossa Senhora da 

Penha no Rio de Janeiro pode ser traçado a partir das pesquisas (Apêndice D) de 

demanda efetiva, realizadas em agosto de 2007 e outubro de 2007, em que foram 
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entrevistadas 40 e 100 pessoas respectivamente. A pesquisa visava recolher dados 

dos visitantes em relação à Igreja da Penha – RJ e a Festa da Penha. 

Analisando os dados colhidos dessa demanda, percebeu-se que a 

procedência dos romeiros ao Santuário de Nossa Senhora da Penha tem se 

apresentado sem grandes variações. Pela análise dos dados empíricos, os romeiros 

mantêm um comportamento sistemático e repetitivo no espaço seja durante o ano, 

seja durante a Festa da Penha. Pode-se afirmar que o Santuário de Nossa Senhora 

da Penha se caracteriza como um santuário local, já que 75% dos romeiros, 

excetuando-se os que comparecem apenas nos dias de festa, são moradores no 

núcleo carioca da região metropolitana. No período da Festa da Penha este número 

aumenta para 92% e apenas uma pequena parcela é proveniente da periferia da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro (20% na pesquisa 1 – agosto/2007 e 4% na 

pesquisa 2 – outubro/2007). Assim, o núcleo central, somado a periferia, totaliza 

95% (pesquisa 1 – agosto/2007) e 96% (pesquisa 2 – Outubro/2007) da procedência 

total dos peregrinos (Figura 7).  
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      Figura 7 : Cidade de residência dos visitantes da Igreja da Pe nha – RJ  
      Fonte:  Pesquisa de demanda efetiva na Igreja da Penha – RJ, 2007. 
 

Os romeiros que visitam o Santuário durante a Festa da Penha se enquadram 

na faixa etária de 51-65 anos (34%) (Apêndice D, tabela 3) seguidos pelos que 

possuem entre 35-50 anos (24%) (Apêndice D, tabela 3). Na primeira pesquisa a 
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faixa etária de 35-50 anos (35%) foi a que teve maior expressão seguida pelos que 

possuem entre 26-34 anos (25%) (Apêndice D, tabela 3). Além disso, na primeira 

pesquisa houve uma pequena presença de pessoas acima de 65 anos (5%) que na 

pesquisa seguinte, realizada durante a festa aumentou para 23%. 

A renda bruta dos freqüentadores da Igreja da Penha com maior porcentagem 

na primeira pesquisa foi acima de R$ 2.280,00(40%) (Apêndice D, tabela 5), seguida 

pela renda bruta mensal entre R$761,00-R$1520,00(27,5%) que foi a faixa de renda 

com maior expressão na segunda pesquisa (31%) e tendo como a segunda mais 

expressiva a renda bruta mensal acima de R$ 2.280,00(21%) (Apêndice D, tabela 5). 

Também verificou-se  um aumento significativo.  Na segunda pesquisa, de pessoas 

com renda até R$ 380,00 (20%) que se mostrou nula ( 0%) ( Apêndice D, tabela 5) 

na primeira pesquisa. 

O grau de escolaridade com maior percentual na primeira pesquisa foi o 

ensino secundário (60%) (Apêndice D, tabela 6) seguido pelo ensino superior (15%). 

O ensino secundário continuou com maior expressão (38%) na segunda pesquisa 

(Apêndice D, tabela 6), mas houve um aumento significativo de pessoas com o 

ensino fundamental incompleto (24%).  

A permanência dos romeiros no espaço sagrado é maior no tempo de festas 

do que nos finais de semana do ano. Nos dias de festa, 31% dos romeiros 

permanecem mais de três horas no Santuário enquanto a maioria (70%) permanece 

ali entre 30 minutos e uma hora, nos períodos fora da festa (Figura 8). O tempo de 

permanência visitando o Santuário está diretamente ligado à freqüência dos 

romeiros. 
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                    Figura 8: Tempo de permanência visitando a Igreja da Penha – RJ 
                                   Fonte:  Pesquisa de demanda efetiva na Igreja da Penha – RJ, 2007. 
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Os romeiros que freqüentam o Santuário somente na festa de Nossa Senhora 

da Penha, em outubro, totalizam 45,83% (pesquisa 2 – outubro/2007) enquanto 

aqueles que freqüentam regularmente o Santuário durante o ano o fazem 

mensalmente (37,5% pesquisa 1 – agosto/2007). Dessa forma, entende-se que 

muitos entrevistados que apenas visitam o Santuário na Festa da Penha passam 

mais tempo no local, enquanto os que o freqüentam regularmente mantêm a sua 

visita à igreja por poucas horas, tanto na festa quanto fora dela.  
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 Figura 9 : Freqüência das pessoas que visitam regulamente a Igreja da Penha – RJ 
 Fonte : Pesquisa de demanda efetiva na Igreja da Penha – RJ, 2007. 
 

De acordo com esses dados, pode-se afirmar que os romeiros do Santuário 

de Nossa Senhora da Penha são peregrinos de um dia, isto é, permanecem no 

Santuário entre três e seis horas durante a festa, sendo que fora do período da festa 

este tempo varia de 30 minutos a três horas (Apêndice D, tabela 16). De modo geral, 

os romeiros chegam pela manhã, assistem à missa, acendem velas, fazem suas 

orações e pagamento de promessas.  Muitos sobem de joelhos as escadarias até a 

Igreja, num sinal de devoção à Santa ou de pagamento de promessas realizadas 

para a Virgem. Assim, o roteiro devocional atinge seu auge no alto do rochedo, onde 

se localizam a Igreja e a imagem de Nossa Senhora da Penha. As poucas horas de 

permanência dos romeiros são vivenciadas intensamente, demonstrando um 

comportamento repleto de fé e devoção. A razão principal das peregrinações é a 
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devoção (77,5% na primeira pesquisa e 75% na segunda pesquisa). Aqueles que 

vão apenas por lazer representam 22,5% (primeira pesquisa) e 19% (segunda 

pesquisa), mas muitos afirmaram que também vinham para rezar( apêndice D, 

tabela 12). 

Segundo Rosendahl (1999, p 25) “o deslocamento dos peregrinos para o 

exercício de sua religião pode apresentar-se de duas maneiras: a primeira envolve 

um fluxo permanente, enquanto a outra um fluxo periódico de peregrinos”. 

Verificando-se os dados anteriormente analisados, pode-se afirmar que o Santuário 

de Nossa Senhora da Penha no Rio de Janeiro apresenta um fluxo periódico de 

peregrinos que se concentra na Festa da Penha. Assim, “a prática religiosa implica a 

ida em certas ocasiões, geralmente uma ou duas vezes no ano, coincidindo com os 

dias de festividades” (ROSENDAHL, 1999, p.26) que, no caso do Santuário ocorre 

na festa de Na. Sra. da Penha, no dia de Nossa Senhora Aparecida (incluída no 

calendário da festa) e nas novenas preparatórias da festa de Nossa Senhora da 

Penha. 

Outro ponto relevante em relação ao perfil do romeiro do Santuário da Penha 

está ligado aos gastos realizados na festa e/ou no Santuário. Este item está 

diretamente relacionado com a permanência do romeiro no espaço religioso e a 

infra-estrutura que lhe é oferecida. Tendo em vista que o tempo de permanência 

tanto na festa quanto ao longo do ano se restringe a algumas horas, os gastos 

realizados pelos romeiros são pequenos. Em ambas as pesquisas foi verificado que 

metade (50% na primeira pesquisa e 51% na segunda) dos romeiros não realizou 

nenhum gasto e, aqueles que o fizeram, restringiram-se à compra de algo para 

beber ou de velas a serem oferecidas à Santa (Apêndice D, tabela 17). Como a 

maior freqüência de romeiros, durante o ano e na Festa da Penha, ocorre no 

domingo, há pouca opção de alimentação e de lembranças (restritas a loja do 

Santuário) uma vez que o comércio local se encontra fechado e houve uma 

diminuição das barracas de comidas na ladeira de acesso ao Santuário durante a 

Festa da Penha. 

Sobre a infra-estrutura da Igreja da Penha - RJ e seu entorno, foi percebido 

que limpeza (77,5% na primeira pesquisa e 75% na segunda pesquisa) (Apêndice D, 

tabela18) segurança (80% na primeira pesquisa e 73% na segunda pesquisa) 

(Apêndice D, tabela18a), acesso (87,5% na primeira pesquisa e 75% na segunda 

pesquisa), sinalização urbana (67,5% na primeira pesquisa e 62% na segunda 
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pesquisa) (Apêndice D, tabela18d), sinalização turística (65% na primeira pesquisa e 

60% na segunda pesquisa) (Apêndice D, tabela16e) e hospitalidade (72,5% na 

primeira pesquisa e 92% na segunda pesquisa) (Apêndice D, tabela16i) foram 

considerados bons. Observou-se também que, embora muitos verificassem que não 

havia um local específico para um posto de informações, consideraram que a 

informação no Santuário é boa, pois ao solicitá-las a alguma pessoa da Irmandade 

ou mesmo visitante, esta se apresentou disposta a ajudar. Sendo assim, o item 

“posto de informações” permaneceu estável nas duas pesquisas. Em relação à 

alimentação observou-se que a maioria dos entrevistados na primeira pesquisa 

(52,5%) (Apêndice D, tabela16c) não conseguiu avaliar, pois não sabiam se existia 

algum local para se alimentarem dentro do atrativo e mesmo sendo considerada boa 

na segunda pesquisa (65%), a falta de opções de alimentação dentro e fora do 

Santuário foi criticada. No tocante aos preços e ao comércio notou-se uma relação 

entre esses dois itens. Os preços (Apêndice D, tabela 18h) foram considerados bons 

por 42,5% dos entrevistados na primeira pesquisa e por 50% na segunda e o 

comércio teve 47,5% dos entrevistados conceituando-o como bom na primeira 

pesquisa e 66% na segunda. De modo geral, as pessoas faziam a mesma avaliação 

para estes dois itens e a mesma ressalva: poucas opções de serviços oferecidos. 

Diante dos dados apresentados averiguou-se que as mudanças ocorridas na 

Festa da Penha e a realidade verificada no seu entorno também modificaram o perfil 

de seu freqüentador. A festa sempre teve como maioria, os visitantes oriundos da 

cidade do Rio de Janeiro, porém, muitos vinham ao Santuário em romaria, 

provenientes de outros municípios ou mesmo de outros estados, para visitar sua 

santa de devoção. Este número de visitantes era visto em quantidade expressiva 

através de excursões. Era comum também que a visita à Penha fosse ponto de 

escala de uma romaria maior, cujo destino final era o Santuário de Nossa Aparecida, 

em Aparecida (SP). Ainda percebe-se a visita ao Santuário de pessoas oriundas de 

outros municípios, estados e país, mas é em números poucos expressivos 

(Apêndice D, tabela 1c). Até mesmo a vinda de romeiros que incluem o Santuário na 

Penha em sua peregrinação com destino à Aparecida é muito reduzida.  

  Verificou-se que nos últimos quatro anos a Festa da Penha se tornou restrita 

a área da Irmandade, não havendo a manifestação popular nos festejos e mesmo 

dentro do Santuário se percebeu a escassez de barracas. Estes fatos ocasionaram a 

diminuição no tempo de permanência dos romeiros e a atração de pessoas 



 63

residentes fora do município e do estado do Rio de Janeiro, que não têm mais as 

opções de divertimento e entreterimento que lhes faziam permanecer o dia todo na 

festa. Com poucas opções de entreterimento e de ofertas de serviços e 

equipamentos turísticos que lhe proporcionem uma satisfação maior às 

necessidades vinculadas à sua motivação maior (a devoção), nota-se que a 

permanência no Santuário se restringe apenas às práticas religiosas e de 

apreciação da igreja por parte daqueles que vão por lazer ou curiosidade.  

Assim, o quadro atual verificado no Santuário de Nossa Senhora da Penha – 

RJ se insere na realidade brasileira verificada por Dias (2003, p.15), que afirma que 

na “maioria das localidades, onde existem Santuários ou ocorrem manifestações 

religiosas, a infra-estrutura para receber o visitante ainda é precária”. Dessa forma 

nota-se a falta de compreensão do poder eclesial – principal agente nos espaços 

religiosos - em relação ao potencial turístico e econômico da visitação periódica. 

Com isso se percebe uma diminuição gradativa do fluxo de pessoas ao local 

sagrado, pois o poder de atração do local religioso também enfraquece. 

 
  

4.3  A FESTA DA PENHA NA ATUALIDADE 
 
  

A Festa da Penha, no Rio de Janeiro, é tricentenária, completando no ano de 

2007, 372 anos de celebração a Nossa Senhora da Penha. A festa ainda atrai 

pessoas de diversas partes da cidade, de outros municípios, estados e até de outros 

países. 

Tradicionalmente a festa sempre contou com uma estrutura especial 

organizada pela Irmandade para poder recepcionar os peregrinos, romeiros e 

visitantes. Dentro do espaço do Santuário barracas de comida e artesanato são 

instalados e os órgãos públicos de segurança ajudam enviando contingente de 

apoio. Assim, tem-se um esquema de atendimento médico de emergência com 

apoio do Hospital Getúlio Vargas e do corpo de Bombeiros. São oferecidos, durante 

os festejos, shows e eventos culturais. 

Nos últimos quatro anos não é mais realizada a redefinição de rotas de 

ônibus para facilitar o acesso aos visitantes ao Santuário. O trânsito era interrompido 

na Avenida Brás de Pina e Nossa Senhora da Penha, tomadas pelos vendedores 

ambulantes e por barraquinhas que atendiam ao público até de madrugada e que 
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davam um sentido popular ao conhecido Arraiá da Penha. Existia, assim, a festa 

dentro do Santuário (sagrado) e a festa popular (profana) no entorno do local 

religioso. 

Percebe-se a importância que o culto a Nossa Senhora da Penha teve, e 

ainda tem, para a vida local, pelos nomes que foram dados às ruas do entorno do 

Santuário, como: Nossa Senhora da Penha, Padre Ricardo e Monsenhor Alves da 

Rocha. Esta constatação ressalta a idéia de que foi em torno da igreja de Nossa 

Senhora da Penha e do movimento de devotos que a região se desenvolveu. 

Tradicionalmente, a Festa da Penha ocorre nos fins de semana de outubro e 

no primeiro de novembro, sendo que durante a semana e aos sábados é difícil 

perceber que está havendo uma festa no bairro, já que o comércio local, situado 

próximo ao Largo da Penha, continua funcionando normalmente e à revelia da festa.  

Somente aos domingos a festa prevalece sobre as movimentações 

cotidianas, isto porque o comércio local que existe aos domingos de festa é somente 

em função dos freqüentadores do festejo. 

Nota-se, assim, que a duração da Festa da Penha se concentra nos fins de 

semana e somente no feriado do dia 12 de outubro - feriado de Nossa Senhora 

Aparecida, padroeira do Brasil - o fluxo é igual ou maior que o visto aos domingos 

(dia em que ocorre maior presença de visitantes). De acordo com Menezes (1996, 

p.42), “diferentemente de outras datas do calendário religioso que têm a força social 

necessária para provocar um feriado, isto é, o cancelamento de um dia de trabalho, 

a Festa da Penha se circunscreve a períodos (dias e horários) já socialmente 

atrelados ao lazer”. 

 
 

4.3.1  As atividades da festa 
 
 

Todos os anos, a Irmandade divulga um convite que é também um programa 

da festa e das atividades que serão realizadas durante o evento. “Festa de Nossa 

Senhora da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, 6 de outubro a 4 de novembro. A 

Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha tem a satisfação de convidá-lo(a) 

para a festa em louvor da nossa Padroeira” (VENERÁVEL IRMANDADE, programa 

da festa, 2007). 
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Comparando o programa de 2004 e 2007 com os programas de 1992, 1993 e 

1994 (Anexo A), colhidos por Renata de Castro Menezes para sua dissertação de 

pós-graduação, cujo objeto de estudo era a Festa da Penha, percebe-se que a 

programação oficial ainda é a mesma, verificando-se mudanças apenas nos eventos 

culturais e shows e em alguns horários das missas.  

A programação oficial da Festa da Penha é a seguinte: 

� Nos nove dias que antecedem ao primeiro domingo de outubro, é 

realizada uma Novena preparatória, que envolve uma programação 

litúrgica. No sábado imediatamente anterior ao primeiro domingo de 

festa, a imagem peregrina de Nossa Senhora, vem em procissão 

luminosa da paróquia Bom Jesus para o Santuário, seguindo à 

procissão uma missa festiva. No ano de 2007, também foi incluída na 

programação do sábado que ocorre a procissão luminosa, a lavagem 

da escadaria da Igreja da Penha. No primeiro domingo de outubro, dá-

se a abertura da festa, tendo como programação a alvorada festiva, às 

06h30min, com toque dos sinos do Santuário e queima de fogos. Às 7 

horas e às 8h30min. são celebradas as missas e às 10 horas ocorre a 

Missa Solene presidida pelo cardeal Arcebispo da Arquidiocese do Rio 

de Janeiro, que abre oficialmente a festa.  

� Nos domingos de festa celebram-se missas horárias (das 7h às 11h e 

das 15h às 18h) e em cada domingo, a missa das 10 horas é dedicada 

a uma intenção especial. Além dos domingos, o dia 12 de outubro, dia 

de Nossa Senhora Aparecida e feriado nacional, foi incorporado aos 

festejos. Neste dia vigora uma programação especial que inclui uma 

missa festiva, às 10 horas, em louvor a Nossa Senhora Aparecida. No 

ano de 2007, houve uma missa campal comemorativa do jubileu de 

prata (25 anos de ordenação sacerdotal) de sete padres da 

Arquidiocese do Rio de Janeiro. 

� O encerramento da festa ocorre no primeiro domingo de novembro, 

com uma procissão que se inicia às 16 horas saindo do Santuário e 

percorrendo várias ruas do bairro e retornando ao Santuário para que 

seja realizada a missa campal com a coroação de Nossa Senhora da 

Penha. A Santa é saudada com fogos e após os festejos é levada de 

volta à Igreja. Após a missa é realizada a apresentação do cantor Jerry 
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Adriani, na Concha Acústica, que foi inaugurada no ano de 2004, e 

teve como primeira atração o mesmo cantor, que desde então encerra 

a Festa da Penha. 

Analisando o programa, percebe-se que ele resume apenas o horário das 

cerimônias de cunho religioso não incluindo a programação dos festejos que 

ocorriam na parte popular da festa (desde 2004 que não há barracas na parte de 

fora do Santuário e no ano de 2007 não houve grande número de barracas na 

ladeira do Santuário, nem programação popular). Em vez de ser escrita, essa 

programação era divulgada em alto-falantes durante a festa. 

A música sempre teve um lugar de destaque na festa, sobressaindo-se nas 

apresentações de shows e eventos: banda de músicas e corais, cantores e ritimistas 

e até compositores de escolas de samba vinham apresentar suas composições para 

o próximo carnaval. A presença dos grupos de dança folclórica portuguesa sempre 

foi espontânea e ocorre desde 1960. A partir de 2006 se criou o festival com os 

grupos folclóricos portugueses, sendo inseridos na programação oficial da festa. 

A comida e a bebida também são elementos ainda fundamentais na festa, 

mesmo após a diminuição espacial dos festejos populares, ainda se nota a 

existência de barracas e camelôs que vendem esses itens. Na pesquisa realizada 

por Menezes (1996, p.44) há relatos das variações de comida: “há desde carrinhos 

de pipoca, passando por pequenas bancas de venda de docinhos, até jantares 

completos. No ano de 2007, verificou-se somente a presença de barracas de 

cachorro-quente, de doces e de sorvete, além dos vendedores ambulantes de 

bebidas. 

Outro lado significativo que a Festa da Penha tem é o de caráter de feira, 

onde se pode encontrar um espaço de venda de diversos objetos que não precisam 

estar especificamente associados com a ida ao Santuário, mas caso estejam, 

transformam-se em lembrança para os romeiros. Ainda se observou, na última festa, 

a presença dessas barracas, voltadas para venda de pulseiras, brincos, esculturas, 

petecas, fitinhas, bichos de pelúcia, cruzes, mas em número muito reduzido. 

Na 372a festa de Nossa Senhora da Penha, o caráter religioso se sobrepôs ao 

lado popular. As barracas típicas de comidas, bebidas e de objetos ainda estiveram 

presentes, mas de forma muito pontual. Não houve a presença das barracas que 

ofereciam atrações como: barracas de jogos, de brinquedos e também de shows de 

música popular (pagode, sertanejo). 
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O ano de 2007 foi atípico para a realização da festa e a falta, ou diminuição 

da presença dos elementos que compõem tradicionalmente a festa, foram 

percebidas pelos visitantes10. Normalmente a missa, as rezas, o consumo, a 

apresentação de atrações ocorriam simultaneamente (mas em locais diferenciados), 

contribuindo para o movimento constante de pessoas e dando um caráter caótico à 

festa. 

 Na festa de 2007, a concentração de atrações, eventos e shows se deu na 

parte do Santuário e toda a programação foi oferecida pela Irmandade. Assim, 

percebeu-se apenas a realização do programa religioso. Realmente a subida até a 

Santa sempre foi, e ainda é, a preocupação imediata da maior parte dos que vão à 

festa, ou seja, primeiro a obrigação de saudar e/ou pagar as promessas à Santa. 

Mas a volta representa o momento de diversão depois da obrigação cumprida. Com 

isso tinham-se deslocamentos diversos dentro da área da festa e variadas 

permanências de duração dos visitantes. Vários grupos se prontificavam a 

permanecer o domingo todo na festa, e para entretê-los uma série de atividades 

eram programadas. A duração da visita variava de acordo com os interesses e a 

disponibilidade de tempo e dinheiro dos participantes. 

Na festa de 2007, por não haver está vasta opção de atividades realizadas 

para entreter os visitantes averiguou-se que a concentração de pessoas se deu 

apenas em um local: o Santuário, voltados somente para suas obrigações religiosas 

e, mesmo com a intenção da Irmandade de entreter os visitantes com eventos como 

festival folclórico português, apresentação de dança dos alunos do colégio Nossa 

Senhora da Penha, de bandas católicas e cantores, a permanência na Festa da 

Penha se reduziu a algumas horas. 

 
 
4.3.2  O espaço da festa 

 
 

Para chegar ao santuário de Nossa Senhora da Penha é preciso realizar uma 

subida até o topo do rochedo onde o templo se localiza. O percurso feito até o 

templo inclui ladeiras e escadas que vão desde o Largo da Penha (Apêndice A, foto 

46) até a Igreja, no alto do rochedo da Misericórdia. 
                                                 
10 Na pesquisa feita durante a Festa da Penha, realizada em todos os finais de semana de festejo, 
foram colhidos comentários, espontâneos, dos entrevistados, sobre o esvaziamento da festa de 2007 
e a pequena presença de barracas. 
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A primeira parte do trecho de subida até o templo se inicia nos portões do 

Largo da Penha (Apêndice A, foto 44), no chamado parque ou Irmandade, nome 

dado à área que está sob seu domínio. Após ingressar na Irmandade desloca-se 

para um local cercado por grades e portões denominado de Santuário. Após 

ingressar no Santuário, é preciso subir uma escadaria de 382 degraus e entrar na 

Igreja, dirigindo-se ao altar-mor para encontrar a Santa. 

A subida até a Igreja da Penha é feita pela Estrada da Penha (Apêndice A, 

foto 13), logradouro em forma de rampa e esculpido em paralelepípedo na sua parte 

mais íngreme. Esta estrada conduz o visitante até a entrada que dá acesso ao 

Santuário (trajeto feito por escada) e também ao seu estacionamento. Nos dias de 

festa, devido à grande movimentação de pessoas, a estrada da Penha fica vetada 

para o acesso de veículos. Desta forma, a rua passa a ser ocupada apenas pelos 

visitantes e fileiras de barracas, que se estendem ao longo da ladeira. É também 

nesta rua que se encontra localizado o Colégio Nossa Senhora da Penha, no alto da 

ladeira e o Parque Shanguai11 (o terreno em que se encontra pertence à Irmandade, 

e o arrendamento da área perdura desde a fixação do parque em 1958), no início da 

rua. 

Na festa de 2007, notou-se que a proibição do ingresso de veículos pela 

Estrada da Penha não foi necessária, pois não houve a presença em grande número 

das tradicionais barracas e o fluxo de pessoas era visivelmente menor ao verificado 

nos anos anteriores. Assim, a circulação de veículos (ônibus de excursão, carros de 

passeio, táxis, Kombi e motos) era maior do que de pessoas. 

Para ingressar na Igreja da Penha é preciso seguir até o final da Estrada da 

Penha para que se tenha acesso ao estacionamento do Santuário (Apêndice A, foto 

19). Para os devotos que estão a pé existe uma entrada, anterior ao 

estacionamento, que precisa ser percorrida para se chegar até o Santuário 

(Apêndice A, foto 16). Este trecho constitui-se em uma subida mais íngreme 

alternada de pequenas rampas e escadas que permitem o ingresso na área 

composta pelo rochedo - Pedra da Penha- e o sopé. Esta parte do percurso é 
                                                 
11 Em 23 de novembro de 1919, em uma grande Exposição no Rio de Janeiro onde foram trazidos 
aparelhos de diversão, espetáculos como lutas, quiosques de alimentação, jogos de habilidades e 
tudo de melhor para atrair o publico deu inicio ao parque SHANGHAI. Ao longo dos anos, o parque 
explorava as datas comemorativas das diversas cidades e esteve em eventos de várias cidades 
brasileiras. O Parque Shangai sempre se fez presente nos grandes eventos da época da cidade e do 
país, pois detinha a preferência nacional já que sempre trazia novidades (como a primeira Montanha 
Russa da América Latina). A partir de 1958, o parque se instalou definitivamente junto ao Santuário 
de Nossa Senhora da Penha. 
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pequena se comparada a Estrada da Penha, com subida mais acidentada localizada 

entre dois portões, com mureta lateral de alvenaria que serve de corrimão ou banco 

de repouso e dividida ao meio por uma corrente de ferro. Neste percurso, existe a 

presença de alguns vendedores ambulantes (neste trecho é proibido o comércio e 

os ambulantes que se encontram neste local precisam ficar atentos aos fiscais da 

Irmandade) e há concentração de pedintes (Apêndice A, foto 17). 

Após a subida do trecho mais difícil, tem-se a parte do Santuário que 

compreende uma parte inclinada, a Pedra da Penha, em que se localiza a Igreja, no 

topo do rochedo, e uma área plana em seu sopé (Apêndice A, foto 18) 

Esta área plana recebe diversas denominações, como: Largo da Casa dos 

Romeiros, Ádrio dos Romeiros, Largo da Romaria, sendo que sua denominação 

mais conhecida é de Largo dos Romeiros. Era neste local que existia a casa dos 

romeiros, e embora não haja mais este local, destinado a hospedagem dos devotos, 

é aí que se concentram os ônibus de excursão. Muitas das atividades que são 

realizadas no Largo dos Romeiros, têm como objetivo o bom acolhimento dos 

visitantes que vêm a Igreja da Penha. Esta constatação mostra que a Irmandade 

permanece ciente das suas obrigações, que inclui a hospitalidade para com os 

devotos da Santa. 

Na entrada da área plana, estão localizados dois coretos (Apêndice A, foto 

32), que durantes os domingos de festa cediam seu espaço para a apresentação de 

bandas contratadas pela Irmandade para entreter os visitantes aglomerados no 

Largo.  

Dentro deste espírito de hospitalidade existiam outras instalações. Era 

montada “uma feira de artesanato, um conjunto de cerca de 15 pequenas barracas 

portáteis, montadas durante os domingos da festa onde são vendidas peças de 

trabalhos manuais, principalmente para os romeiros em excursão” (MENEZES, 

1996, p.50). Procurava-se oferecer aos visitantes opções de bebida e comida em um 

pequeno bar, chamado de bar do Espanhol (Apêndice A, foto 24). Apesar de não se 

encontrar mais aberto, é ainda em frente a esse bar que os membros do rancho 

folclórico português se concentram e dançam antes de suas apresentações 

(Apêndice A, foto 22).  

Na festa de 2007, não houve a presença das bandas dos coretos, assim 

como a feira de artesanato se restringiu apenas a uma barraca, voltada para a 

venda de alguns doces, brinquedos e algumas lembranças. Devido ao fechamento 
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do bar do Espanhol - que encerrou suas atividades por causa da inadimplência do 

inquilino no pagamento do arrendamento do local à Irmandade e porque não houve 

interesse em continuar a gerenciar o bar - a opção de comida e bebidas ficou restrita 

a venda por parte de uma cantina aberta ao lado da loja de lembranças e artigos 

religiosos. 

Ainda se localiza na área plana, o prédio da administração, de dois andares, 

possuindo instalações diferentes (apêndice A, foto 25). No primeiro andar existe uma 

grande loja de lembranças e artigos religiosos que vende desde velas para as 

promessas até calendários, cartões postais com fotos da Igreja da Penha e 

medalhinhas (Apêndice A, foto 31). No primeiro andar também se localiza a Capela 

Sagrado Coração de Jesus (Apêndice A, foto 26). No segundo andar se concentram 

o coro da capela, o Museu e a Casa dos Milagres (Apêndice A, fotos 27 e 28) e os 

escritórios da Irmandade12 . 

O Museu e a Casa dos Milagres foram construídos em 1978, organizados 

pelo diretor de culto Dr. Herbert Vallim, e dedicados à arte sacra e ex-votos. Estes 

dois estabelecimentos se encontram em duas salas, uma diante da outra, abertas 

somente aos domingos, pois por questões de segurança e de falta de pessoal, 

permanecem fechadas durante o resto da semana. Para ter acesso às salas é 

preciso pagar uma entrada no valor de R$ 1,00. O Museu ocupa a maior das salas. 

Neste local se encontram imagens de santos, castiçais, floreiras do século XIX, 

paramentos e estandartes da Irmandade e objetos doados como ex-votos, e 

considerados valiosos (jóias, ex-votos em ouro ou prata). 

A Casa dos Milagres ocupa a sala menor que tem suas paredes cobertas por 

ex-votos doados à Santa, como agradecimento pelas graças alcançadas. É possível 

encontrar fotos, vestidos de noivas, camisas de time de futebol, divisas militares, 

aparelhos ortopédicos, pinturas representando os doentes e mechas de cabelos. No 

corredor que une as duas salas observam-se fotos antigas da Igreja da Penha, da 

festa e da região em que se localiza o Santuário. Analisando estas fotos, pode-se 

acompanhar as mudanças e o desenvolvimento que o bairro sofreu através do 
                                                 
12 De acordo com Menezes (1996, p.50) e confirmado por visitas e conversas com funcionários tem-
se nos escritórios a concentração de funcionários encarregados de gerir o patrimônio da Irmandade. 
Sob a fiscalização dos Irmãos, os funcionários da Administração controlam a Igreja, a parte 
administrativa do Colégio e dos imóveis pertencentes à Irmandade. Essa administração compreende 
a manutenção de instalações; pagamento de pessoal contratado (total de 135 no colégio e na 
administração), a emissão de cobranças e recebimento de aluguéis de imóveis, o recebimento de 
mensalidades escolares, a marcação de casamentos, batizados, missas e festas. 
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registro da Festa da Penha, acompanhando também a ocupação dos terrenos ao 

redor do Santuário e mostrando a diminuição dos terrenos pertencentes a 

Irmandade em prol do crescimento do bairro da Penha.  

A capela Sagrado Coração de Jesus foi construída em 1931 com o objetivo 

de “atender os doentes que não pudessem subir as escadarias” (MENEZES, 1996, 

p.52). Atualmente ela ocupa um papel importante nas atividades religiosas que são 

realizadas durante a Festa da Penha. É nela que é guardada a imagem peregrina de 

Nossa Senhora da Penha e na sua porta dá-se a partida e a chegada da procissão 

de encerramento dos festejos e em seguida a celebração da missa campal que 

finaliza a festa. 

Desde 2004, a área plana oferece uma concha acústica (Apêndice A, foto 21), 

perto do estacionamento do Santuário, que tem capacidade para cerca de 30 mil 

pessoas (MARTINS, 2007f,p.7) sendo realizados eventos católicos e missas 

campais, além das apresentações dos grupos folclóricos portugueses e o show do 

cantor Jerry Adriani, que encerra a Festa da Penha desde a inauguração da Concha. 

No tocante ao acesso à Igreja da Penha, é preciso ainda subir o topo da 

pedra da Penha pela escadaria de 382 degraus (Apêndice A, fotos 36 e 37). É 

também possível subir pelo novo bondinho (Apêndice A, foto 35), construído e 

inaugurado na Festa da Penha de 2005, que substituiu o antigo, datado de 1950 

com capacidade para apenas oito pessoas e que era oferecido ao público mediante 

pequeno pagamento. Diferentemente deste, o novo bondinho foi uma obra 

financiada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, orçada no valor de R$ 

975.000,00, tendo a capacidade para transportar 25 pessoas e com acesso gratuito. 

Sua manutenção, operação, assim como os funcionários que se revezam em dois 

turnos (manhã e tarde durante os sete dias da semana) para pilotar o bondinho, são 

de responsabilidade da Prefeitura. O tempo estimado de subida com o novo 

bondinho é de quatro minutos e, diferentemente do anterior, a disputa por seu 

acesso nos dias de festa é enorme, formando-se até filas de espera. 

A famosa escadaria ainda é muito procurada pelos romeiros, principalmente 

por aqueles que estão pagando promessa. Ela é dividida em duas pistas, por um 

corrimão de ferro, pois no passado, o fluxo de visitantes era tamanho que foi 

necessário introduzir as pistas para evitar o “engarrafamento” de pedestres. Assim, 

uma pista é para a subida de pessoas e outra para a descida. Durante a festa, ao 

longo da escadaria, se percebe a ornamentação dos postes de iluminação com 
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bandeiras de todos os estados do Brasil, como que para receber os visitantes e 

assinalando a pretensão que o Santuário tem de ter um alcance nacional. 

Como a entrada da Igreja está voltada para o mar (estrutura seguida por 

outros templos coloniais), ao se chegar ao topo da escadaria tem-se a visualização 

dos fundos do templo, onde se pode ver a sacristia, que guarda a imagem originária 

do local de culto, a de Nossa senhora do Rosário.  

Para chegar à entrada principal é preciso contornar a lateral do templo, uma 

pequena área entre a igreja e o precipício, que possui grades de proteção. A 

iluminação durante a Festa da Penha e o Réveillon é ostensiva e feita pela 

companhia Rioluz. Durante todo ano, mensagens luminosas são colocadas no alto 

do rochedo, na parte lateral do templo que dá vista para o centro comercial da 

Penha. As mensagens são trocadas num período aproximado de um mês e têm teor 

religioso (sua elaboração fica a cargo do padre Serafim). A exceção ocorre no mês 

de outubro, em que mensagem escrita é: OUTUBRO, FESTA DA PENHA. O objetivo 

é chamar a atenção dos fiéis, visitantes da cidade do Rio de Janeiro e seus 

residentes.  

Assim, a igreja, do lado de fora é forrada por lâmpadas de 15 watts, que 

acendem a noite, bem como o letreiro, parecendo um farol a iluminar as madrugadas 

do subúrbio e a dar as boas vindas aqueles que chegam de avião à cidade e 

desembarcam no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Na parede externa do 

templo encontram-se fixadas placas comemorativas de obras realizadas no templo, 

datas e eventos especiais, menção de doações para a viabilização da Igreja e 

destaque para o nome dos benfeitores. É uma oportunidade de fazer uma 

reconstituição da história do Santuário e da Irmandade que a administra. 

 
 

4.3.3  Apoios e participações 
 
 

A festa é organizada pela Irmandade, mas por ser um empreendimento 

grandioso, requer a montagem de um esquema especial para a recepção dos 

visitantes, o que inclui desde questões voltadas para a diversão, como também itens 

que envolvem a saúde e a segurança dos freqüentadores. Além disso, tem-se o 

apoio da hierarquia religiosa pela participação do Arcebispo da Arquidiocese do Rio 

de Janeiro na missa campal de abertura da festa e de uma parte do clero paroquial 
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da redondeza que auxilia o capelão da Igreja da Penha na celebração das missas 

durante os festejos. Verifica-se que a implantação do esquema só é possível se a 

Irmandade, promotora da festa, buscar apoio e parcerias para sua realização. Estes 

apoios envolvem a participação da hierarquia religiosa, do pode público, de 

empresas particulares, etc.  

Assim, tem-se apoio de órgãos municipais através de: um sistema de UTI 

móvel que é implantado, socorro garantido pelo Hospital Getúlio Vargas, um plantão 

permanente do corpo de bombeiros, presença efetiva da guarda municipal nos fins 

de semana da festa, apoio policial da 16o Batalhão da Polícia Militar e da 27ª. 

Delegacia de Polícia, colaboração da CET-Rio, no trânsito próximo ao Santuário e 

da Rioluz, no fornecimento da iluminação especial do templo. 

O apoio para a realização da Festa da Penha também pode vir por meio de 

patrocínio por parte de empresas que financiam gastos da festa, seja com a 

impressão do programa ou com o fornecimento de camisetas para o pessoal que 

trabalha na festa. Normalmente estes patrocínios variam a cada ano. A impressão 

dos panfletos, folhetos e cartazes foram financiados pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro no ano de 2007, assim como as camisetas foram fornecidas pela faculdade 

UniSuam. Nas festas de 2004, 2005 e 2006 as empresas Vivo, Lamsa e Supervia 

também patrocinaram a festa, bem como o Banco Cruzeiro do Sul, a GE, os 

supermercado Zona Sul e Extra além de todos os anos obter-se patrocínio de 

empresários. 

Normalmente esse auxílio – patrocínio - para a realização da festa relaciona-

se a alguma publicidade, ou seja, uma explicitação por meio de anúncios, cartazes, 

faixas da ajuda concedida. De acordo com essa percepção, pode-se considerar que 

a festa de 2007 reuniu poucos patrocinadores, uma vez que não se encontrou 

nenhuma faixa ou cartazes anunciando o suporte de entidades, a não ser nas 

camisetas do pessoal que estava trabalhando na festa e na nomeação das 

empresas que estavam dando apoio ao festejo nos folhetos de divulgação do 

evento. 
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4.3.4 O poder público  

 
 

No que tange a participação de órgãos ligados ao Turismo, notou-se que não 

há apoio por parte da Riotur ao evento. Em entrevista realizada com a gerente de 

produtos da Riotur (16/10/2007), Ana Lúcia Vilar, esta constatação pôde ser 

confirmada. Para a Riotur, a Festa da Penha é uma manifestação social e 

espontânea que tem como responsável pela sua organização a Irmandade e que 

objetiva arrecadação de fundos. Dessa forma, a única participação da empresa no 

evento seria com apoio logístico, e somente quando esta ajuda é solicitada. Apesar 

da festa ser incluída no calendário de eventos da Riotur (embora esta afirmação 

tenha sido dada pela entrevistada, não foi verificada a inclusão da Festa da Penha 

na agenda de eventos do site da Riotur) e da Igreja da Penha constar como uma 

atração turística13 da cidade do Rio de Janeiro, não há projeto ou planos por parte 

da Riotur em relação ao atrativo ou ao evento associado a este. 

O poder público só é percebido na Igreja da Penha durante a festa pelos 

apoios da Prefeitura que fornece a impressão dos folhetos e aciona os órgãos 

públicos de segurança, saúde, limpeza e de trânsito. Como a festa, nos últimos 

quatro anos, tem sido realizada somente dentro do Santuário, ficou restrito à XI R.A 

(órgão local que representa o poder municipal) somente apoiar os eventos ao ser 

solicitado pela Irmandade. Quando a Festa da Penha ainda tinha a parte dos 

festejos populares nas adjacências do Santuário, esta área era organizada e 

fiscalizada pelo poder público, que assim, tinha uma participação direta na 

organização do evento. 

Dentro desde contexto, verificou-se que mesmo sem os apoios necessários, 

tanto de órgãos turísticos como de empresas para o custeio de despesas referente à 

organização do festejo, a Irmandade é capaz de sustentar a celebração, não só 

administrativamente como também financeiramente. Segundo Menezes (1996, p.56) 

                                                 
13 Apesar de no site da Riotur ter a Igreja da Penha incluída na sua lista de atrações turísticas da 
cidade, na entrevista feita com a gerente de produtos da empresa, obteve-se a afirmação por parte 
desta que o Santuário é considerado pela Riotur como um recurso que pode vir a se tornar um 
atrativo turístico quando houver uma mudança no contexto atual em que se encontra o entorno do 
Santuário, principalmente no que tange à falta de segurança. 
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é nestes momentos que se “remete à questão do poder social e financeiro, da 

Irmandade, que é acionado anualmente para viabilizar essa festa”. 

Com isso, nota-se que o Estado não é responsável pela festa e nem pela sua 

organização. O poder público tem apenas o papel de apoiar o evento, quando 

possível, demonstrando que sua participação na festa é secundária. 

No caso da inclusão oficial da Igreja da Penha como um dos locais de 

realização da queima de fogos do Réveillon (desde 2004), tem-se a participação 

direta do poder municipal na organização deste evento, que inclui a contratação da 

empresa responsável pelos fogos, a divulgação e a realização de shows. Percebe-

se, então, a inversão de papéis: neste evento a Irmandade fica à parte da 

organização, apenas apoiando e cedendo o espaço físico, enquanto o poder público 

é o responsável pela sua realização. Mas a ocorrência dos eventos musicais do 

Réveillon no Instituto de Aposentadoria e Pensão da Indústria (IAPI) da Penha, 

relativamente longe da Igreja, tira desta a importância como atração e realça apenas 

seu valor como monumento local. 

 
 
4.3.5  O tratamento dado pela imprensa à igreja 

 
 

De acordo com Menezes (1996, p. 68) “a imprensa também teria 

responsabilidade no declínio da importância atribuída à festa. Sua culpa estaria em 

menosprezar o evento”, realizando pouca ou nenhuma cobertura. Segunda aquela 

mesma autora, o desinteresse pela festa poderia está relacionado a “ambições 

materiais dos jornalistas” (1996,p.68), pois cobrir o evento não traria vantagens 

(captação da atenção do público sobre a matéria jornalística) ou ainda devido ao 

aumento da violência na região. 

Ao longo da história da Festa da Penha, a relação com a imprensa sempre foi 

conturbada. Nas primeiras décadas do século XX as notícias dos principais jornais 

da época (Jornal do Brasil, Jornal do Commercio, O paiz, O Jacobino e Gazeta de 

Notícias)14 estavam ligadas as confusões acontecidas durante o festejos:  

 
 
Os paisanos, acutilados pelos desordeiros armados, invadiram uma 
barraca, de onde despejaram sobre os adversários, garrafas, copos, 

                                                 
14  As informações sobre as matérias verificadas nos jornais citados foram extraídas do livro: SOIHET, 
Rachel.  A subversão pelo riso.  Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. 
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cadeiras (...). Foram disparados de parte a parte tiros de revólver. 
(JORNAL DO COMMERCIO apud SOIHET, 1998, p.38).  
 
 

Somente com o fim das proibições das manifestações populares e sua 

repressão, houve uma mudança na postura dos jornalistas em relação ao conteúdo 

das reportagens sobre a Festa da Penha. Na segunda metade do século XX, as 

reportagens passaram a ser relacionadas à Festa da Penha, relatando visitas feitas 

ao Santuário. 

 
[...] uma indescritível e eclética multidão de católicos, procedentes de todos 
os pontos do Distrito Federal, deixa seus lares pela madrugada, e 
amanhece no distinto subúrbio da Penha. Eram 6 horas da manha [...], e 
milhares de fiéis já superlotavam o parque na base do penhasco, enquanto 
centenas de pessoas subiam os 365 degraus(sic) que terminam na 
igrejinha amarela,em cima do morro, para participar da missa, fazer 
orações, pagar as promessas[...]O subúrbio vira metrópole. (REVISTA O 
CRUZEIRO apud MARTINS, 2007e, p.12)  
 
 

Até meados da década de 90 do século XX, as notícias do bairro ainda eram 

veiculadas pelos jornais e por reportagens especiais. Uma delas, feita pelo Jornal 

Povo do Rio (28/11/1995), afirmava: 

 
A Penha é o bairro que tem a proteção especial de Nossa Senhora. A 
romaria de fiéis à Igreja da Penha é responsável pelo crescimento médio 
de 30 a 40% das vendas do comércio da região no mês de outubro, mês da 
festa da padroeira. (POVO DO RIO apud MARTINS, 2007d, p.7).  
 

 
Mas, com o aumento de áreas de baixa qualidade de vida, chamadas de 

favelas, nos morros adjacentes à Pedra da Penha e a crescente falta de segurança 

no local, desviaram o foco das reportagens jornalísticas.  

As reclamações dos representantes de moradores do bairro, de autoridades 

públicas e da Irmandade em relação à imprensa restringem-se ao fato de que as 

reportagens jornalísticas publicadas, nos últimos anos, sobre o bairro da Penha têm 

seu conteúdo relacionado, quase sempre, com a violência.  

Em pesquisa feita no site da revista Veja15 verificou-se que nos últimos 10 

anos não houve nenhuma menção a Festa da Penha e ao seu bairro. Somente na 

edição de quatro de julho de 2007, foi veiculada uma matéria especial sobre a 

                                                 
15 As informações foram retiradas do site: www.veja.com.br/revista e extraídas do artigo: 
BORTOLOTI, Marcelo; França, Reinaldo. A guerra necessária para a reconstrução do Rio. 2015 
ed.São Paulo: Abril, ano 40, n. 26, 2007.  
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violência na área em que o bairro da Penha se situa. E a única menção à Igreja da 

Penha é ligada a está temática: 

 
A Serra da Misericórdia, na Zona Norte do Rio de Janeiro, é um conjunto 
de morros de até 180 metros de altitude e não mais do que 4 quilômetros 
de extensão. É mais conhecida por elevar na paisagem da cidade o 
Santuário da Penha, que se vê ao longe no trajeto entre o Aeroporto do 
Galeão e o centro da cidade. Mas os olhares de todo o país têm convergido 
para ali por outra razão. Conquistar definitivamente suas colinas é o 
objetivo tático das tropas fluminenses que travam, neste momento, a mais 
prolongada guerra contra os traficantes cariocas de que se tem notícia. A 
serra é o ponto mais alto do Complexo do Alemão, a região composta de 
dezoito favelas que se tornou a cidadela do tráfico e o ponto nevrálgico na 
luta para resgatar áreas inteiras da cidade que seguem sob o domínio de 
bandidos [...] (BORTOLOTI, 2007, edição 2015). 
 
 

Ao longo do ano de 2007, as notícias verificadas nos jornais da cidade do Rio 

de Janeiro foram somente ligadas à falta de segurança e relatos de fatos trágicos 

resultantes desta. Nos últimos anos, a freqüência de visitantes ao Santuário 

diminuiu, a configuração da festa mudou e um dos elementos apontados como 

responsável direto é a falta de segurança. 

Dessa forma, deve-se considerar que boa parte do alarde da imprensa diante 

do fato pode ser atribuída a importância que se vem dando à questão da violência e 

da segurança pública no Rio de Janeiro. Uma realidade que não é particular do 

bairro da Penha, mas que é sempre citada pela imprensa e vem sendo associada ao 

bairro de forma ostensiva. 

 
 

4.3.6  A questão da segurança pública e a festa  
 
 
O Santuário de Nossa Senhora da Penha localiza-se na Serra da Misericórdia 

e tem como vizinhos a sua área três favelas: favela da Merendiba, Quatro Bicas e 

Vila Cruzeiro, localizadas no alto do morro ao lado da Igreja.  A Igreja da Penha, 

devido a essa proximidade sofre diretamente com as ações de segurança que 

ocorrem frequentemente nas favelas vizinhas. Estas intervenções de segurança 

pública acabam resultando em confrontos diretos com os traficantes e tornam o local 

em que o templo se situa menos seguro, ocasionando a retração do fluxo de 

visitantes à Igreja. 

  No ano de 2007 houve um aumento na atuação da polícia nas favelas 

adjacentes ao Santuário. Com o objetivo de ocupar efetivamente as áreas do 
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Complexo do Alemão16 ocorreu a partir do mês de maio uma ação intensiva da 

segurança pública que continuou de forma ostensiva até meados de julho.   

 Devido à intensificação da ação do Estado na área, a Igreja sofreu no 

período de maio a julho de 2007 uma forte retração na visita ao Santuário. Este fato 

pode ser percebido durante a realização da primeira entrevista com os 

freqüentadores do templo (18 e 19 de agosto) em que eram mencionados pelos 

visitantes este episódio e seu receio.  

Durante as visitas feitas ao Santuário no período de maio a setembro de 

2007, notou-se que de maio a julho, somente os freqüentadores regulares 

continuaram a comparecer ao templo. A visitação durante a semana foi a que sofreu 

maior queda de freqüência, pois era durante este período que ocorriam as incursões 

da polícia às áreas adjacentes à Igreja.  

A partir de agosto o fluxo começou a se intensificar, mas os reflexos deste 

episódio atingiram a realização da Festa da Penha. Até o mês de outubro, ainda era 

temida, principalmente pelos visitantes, a intensificação das ações da segurança 

pública no local, quase impossibilitando a realização da festa, pela primeira vez, em 

372 anos de evento. 

As ações da polícia na área ocorreram até uma semana antes do inicio da 

festa, contribuindo para que aumentassem as incertezas em relação à realização 

dos festejos. Em entrevista (24/09/2007) realizada com organizadora da festa, Maria 

Tereza (funcionária da Irmandade na área administrativa), obteve-se a informação 

de que não havia cogitação de cancelamento da festa. Na verdade, os preparativos 

para a festa já estavam sendo tomados e a Irmandade acreditava que o fluxo de 

visitantes durante o evento não sofreria diminuição. 

Mas os reflexos do conflito resultaram na diminuição acentuada do fluxo de 

visitantes à festa e na pequena participação de barraqueiros. Particularmente neste 

ano de 2007, nem as barracas que ficam dentro do Santuário, situadas na ladeira 

que dá acesso a Igreja, se aproximaram do número dos anos anteriores. 

Normalmente são alugadas, pela Irmandade, cerca de 30 barracas sendo que 

somente 14 funcionaram na festa de 2007. Pela falta de opções de entreterimento 

                                                 
16 O Complexo do Alemão é um complexo compusto de treze favelas distintas localizado na Serra da 
Miserricórdia, parte central da região da Leopoldina, abrangendo uma aréa compreendida por cinco 
bairros; Inhaúma, Bonsucesso, Ramos, Olaria e Penha. O bairro existe a aproximadamente sessenta 
anos,.Fonte:Raízes em Movimento, Complexo do Alemão. Disponível em: 
http://www.raizesemmovimento.org.br/onde_estamos.asp>. Acesso em: 01 jul. 2008. 
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oferecidos e pela pouca participação de barracas constatou-se a diminuição da 

permanência dos visitantes ao Santuário.  

As ações da segurança pública no entorno do Santuário contribuíram para o 

esvaziamento da festa e na diminuição do tempo de permanência dos visitantes no 

templo. Apesar de nos últimos 10 anos ter ser verificado um declínio acentuado no 

fluxo de visitantes à Festa da Penha (este fluxo ainda chega às centenas de 

milhares anualmente17), a realidade constatada na festa de 2007 se mostrou atípica 

em comparação a festa de 2006: que teve grande fluxo de pessoas e de barracas. 

Percebe-se que o conflito ocorrido no ano de 2007 no entorno do Santuário 

evidenciou o fato de que as articulações sociais precisam estar bem traçadas e 

solidificadas para que a festa ocorra, pois a festa e o Santuário são afetados pelos 

acontecimentos ao seu redor.  Menezes, afirma na sua dissertação (1996, p.73), que 

a cidade do Rio de Janeiro se encontra voltada para a questão da falta de segurança 

e para os problemas resultantes deste fato. Dessa forma, a Festa da Penha, por 

estar inserida dentro da realidade urbana da cidade, também sofre com “as 

conseqüências desta conjuntura adversa”.  

 
 
4.3.7  A Irmandade e a comunidade local  

 
 
 A igreja da Penha se encontra próxima ao Complexo da Penha18, conjunto de 

10 favelas que ocupam os morros da região. As comunidades da Merendiba, Vila 

Cruzeiro e Quatro Bicas são as que estão mais próximas ao Santuário. 

                                                 
17  Para ser ter uma idéia do fluxo de fiéis podem ser citados os exemplos de Menezes (1996, p.41): o 
Jornal do Brasil, 15/09/1974, fala da expectativa de recebimento de 2 milhões de visitantes, O Globo, 
28/09/1978, fala que no ano anterior a festa recebera cerca de 700 mil pessoas por final de 
semana.O Jornal do Brasil , 10/09/1979 estima a vinda de cerca de 350 mil pessoas por final de 
semana, sendo 40 mil no sábado e 300 mil no domingo.Na década de 1990, a estimativa dada pelo 
vereador Fernando Willian em entrevista, 29/11/1993 realizada com Menezes, estimou o total de 
freqüentadores em cerca de 1 milhão de pessoas. Na primeira década do século XXI, a estimativa 
dada pelo padre Serafim em entrevista realizada em 12/08/2007, estimou a freqüência durante a festa 
em torno de 600 mil pessoas e durante o ano, a estimativa era de cerca de 3000 pessoas por 
semana. 
 

18  As favelas seriam da Merendiba, Vila Cruzeiro, Vila Cascatinha, Parque Proletário da Penha, 
Grotão, Morro do Caracol, Morro da Caixa D’ água, Morro da Paz,Morro do Sereno e Morro da Fé 
(este ultimo fica entre os bairros de Brás de Pina e Vila da Penha), totalizando 120 mil habitantes. 
Dados coletados da entrevista feita com o presidente da associação de moradores do Morro do 
Caracol, no dia 15/11/2007. 
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Na verdade as áreas em que se encontram estas três favelas são 

reivindicadas pela Irmandade como de sua propriedade. Historicamente, as favelas 

próximas a Igreja da Penha surgiram no século XIX, e os seus primeiros moradores 

eram escravos fugidos que ficavam sob a proteção de padre Ricardo, capelão do 

Santuário, que era abolicionista. 

Segundo a funcionária da Irmandade, Maria Tereza (entrevista em 24/09/07), 

a região onde se localiza a Favela da Merendiba foi doada pela Irmandade aos seus 

primeiros moradores e seus descendentes. A convivência pacífica entre Irmandade 

e as comunidades próximas a ela é fortalecida pelos auxílios oferecidos pelo 

Santuário. 

A Irmandade desenvolveu uma convivência pacifica junto às comunidades 

das favelas citadas, sendo qualificada como boa tanto pelos funcionários como pelos 

moradores. A preocupação assistencial da Irmandade inclui oferecimento de vagas 

no primeiro grau do Colégio Nossa Senhora da Penha, uma fundação filantrópica, 

considerada a maior obra social da Irmandade, criação de creches, assistência 

jurídica e oferecimento de oportunidades de emprego dentro do Santuário. Assim, 

segundo Maria Tereza, com essas ações a Irmandade mantém um bom 

relacionamento com a comunidade local. 

Esse bom relacionamento é também identificado pelo presidente da 

Associação de Moradores do Caracol (Sr. Hércules Ferreira). Segundo ele, a 

Irmandade ajuda-os cedendo terrenos para práticas culturais e de lazer, como o 

Centro Cultural da Vila Cruzeiro que beneficia também a população de todo o 

Complexo da Penha.  

Segundo os depoimentos colhidos entre os representantes da Irmandade e 

da comunidade Local, a boa convivência sempre esteve presente nas relações entre 

os moradores e a Irmandade, sendo baseada no respeito mútuo. Durante a festa, a 

presença dos moradores das áreas vizinhas ao Santuário é pouco expressiva e 

geralmente, não é com o intuito de devoção. De acordo com o presidente da 

associação dos Moradores do Caracol, a pouca freqüência ao Santuário por parte 

dos moradores locais é devido à existência de templos católicos nas comunidades. 

Aqueles que participam da festa e visitam a igreja durante o ano o fazem como uma 

forma de lazer. Nos festejos, a população local encontra-se presente nas atividades 

populares e de entreterimento, mas como esta parte da festa vem sendo reduzida, a 

sua presença no evento também tem diminuído. Por outro lado, percebe-se que a 
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festa sempre foi vista por eles como uma oportunidade de trabalho, uma vez que 

alguns moradores se tornam barraqueiros ou vendedores ambulantes. 

Dentro deste contexto verificam-se os esforços da Irmandade de manter 

abertos os canais de comunicações com outros grupos que não o de devotos: 

colaboração com as comunidades da redondeza e com as autoridades religiosas e 

civis19 como forma de ter seu apoio e auxilio na realização de suas atividades, 

dentre as quais a principal seria a festa. 

Dessa forma, percebe-se que apesar da Irmandade ter sido criada em função 

do culto a Nossa Senhora da Penha, sua atuação não se atém apenas a ele e ao 

campo religioso. As atuações da Irmandade também envolvem as relações com o 

poder público, a hierarquia religiosa e com a população local, que não passam pela 

devoção à Santa, e que muitas vezes trazem benefícios a região por se 

concretizarem em doações de recursos (anteriormente citados) e na forma de auxílio 

à realização da Festa da Penha. 

Pela análise dos dados coletados na pesquisa realizada na Igreja, nota-se 

que o quadro atual verificado no Santuário de Nossa Senhora da Penha revela a 

realidade de muitos lugares religiosos, nos quais a falta de articulação entre os 

agentes sociais inserido neste espaço e a infra-estrutura precária colaboram para a 

diminuição do fluxo de pessoas ao local religioso e causando o enfraquecimento do 

seu poder de atração. 

Após o levantamento das características da infra-estrutura urbana e de 

serviços que são oferecidos no entorno do Santuário da Penha, a análise do perfil do 

freqüentador do Santuário e sobre a festa da Penha nos últimos anos verifica-se que 

esse templo religioso possui particularidades que precisam ser administradas em 

conjunto, já que interferem diretamente na dinâmica do local. .A singularidade do 

Santuário da Penha na cidade do Rio de Janeiro esta assentada nas questões 

históricas e na sua localização geográfica. Por isso ao tratar do Santuário de Nossa 

Senhora da Penha, nota-se que seu isolamento é apenas físico, já que desde sua 

                                                 
19  Na sua história, a Irmandade aparece como grande benfeitora da região. Foi doadora de terrenos 
ao poder público, estes eram destinados a melhoria da infra-estrutura da região, resultando na 
expansão da estrada de ferro, na criação do Largo da Penha e na construção de casas populares. Já 
as doações feitas à hierarquia religiosa englobam segundo Menezes (1996, p.58) além de doações 
financeiras ao Vaticano e à Arquidiocese (para a construção da catedral) também a doação do 
terreno onde hoje se situa a Paróquia Bom Jesus da Penha,em 1934, para a Arquidiocese do Rio de 
Janeiro. 
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fundação este espaço religioso influencia e é influenciado pela dinâmica 

socioeconômica de seu entorno. 
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5  CONCLUSÃO 
 
 
 

Os santuários vivenciam a realidade de muitos templos religiosos em que se 

reconhece a organização espacial em razão da valorização que o sagrado impõe ao 

lugar. Isto quer dizer que o fenômeno da religiosidade e das peregrinações 

reorganiza o lugar. Esta realidade foi verificada no Santuário da Penha em que a 

Irmandade tem grande influência na vida social, política e econômica do bairro da 

Penha, sendo a responsável pelo seu desenvolvimento e notoriedade por muitos 

anos.   

Os espaços sagrados também são um conjunto de elementos simbólicos e 

culturais que influenciam na caracterização do participante da romaria ou festa 

religiosa.  

Para identificação do tipo de participante nos espaços sagrados é preciso 

levar em conta o aspecto de apropriação desses espaços. Pelas definições 

discutidas ao longo do capitulo 2  e com a análise da pesquisa do perfil do 

freqüentador do Santuário da Penha, constatou-se que o freqüentador da Igreja da 

Penha e da sua festa é em sua maioria constituída de romeiros. Por isso a 

preparação do espaço sagrado durante a festa é voltada para os devotos. Os 

romeiros do Santuário têm como motivação principal a imersão no sagrado, voltados 

para a participação (caracterizada por pagar promessa, assistir missa, cumprir votos, 

etc.) enquanto os turistas religiosos (em menor quantidade) estão mais interessados 

nos eventos que ocorrem no local. 

Outro aspecto importante percebido na análise dos dados da pesquisa do 

perfil do freqüentador do Santuário da Penha e da realização da festa refere-se a 

caracterização do visitante do templo como romeiro, ao invés de peregrino. Uma vez 

que os freqüentadores do Santuário da Penha são, em sua maioria, residentes da 
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região metropolitana do Rio de Janeiro, seu deslocamento até a Igreja pode ser 

definido como curto. Além disso, o devoto passa algumas horas de seu dia na festa 

de forma intensa e religiosa, mas também usufrui dos eventos culturais oferecidos 

no espaço. 

Com isso, ao analisar o perfil do visitante do Santuário da Penha e da 

percepção de suas necessidades, verifica-se a tendência que Gazoni (2003) previa 

ao afirmar que as peregrinações vêm se transformando e seu sentindo está sendo 

reinterpretado pelas pessoas e pelo turismo. Notou-se durante a pesquisa que os 

freqüentadores do Santuário de Nossa Senhora da Penha utilizam de seu momento 

de devoção também como um momento de lazer. Isto demonstra que as romarias 

(como atrativo turístico) estão se tornando geradoras de renda ao fornecer 

consumidores em potencial.  

Devido à preocupação de entender a Igreja da Penha e as representações 

que a festa tem para vida local, detectou-se a necessidade de conhecer a realidade 

socioeconômica e urbana do entorno do Santuário. Este objetivo foi alcançado pela 

análise dos dados coletados pelo inventário da infra-estrutura turística de apoio e 

dos equipamentos e serviços turísticos além das entrevistas com representantes da 

Irmandade, da comunidade local e do poder público e pela coleta de dados 

históricos sobre o bairro da Penha, da zona da Leopoldina e do Santuário de Nossa 

Senhora da Penha. 

A região sofre com a falta de investimentos públicos, com a falência ou 

mudança de empresas para outros bairros (apesar da vocação comercial que área 

do entorno do Santuário possui), com o aumento do desemprego, e com a ocupação 

desordenada dos morros adjacentes que resultaram no aumento da violência urbana 

na Penha, afetando diretamente a realização da festa da padroeira do bairro. 

Mesmo com a diminuição da oferta de entreterimento e de serviços como 

alimentação e a inexistência de meio de hospedagem, ainda há uma busca ao 

Santuário da Penha como forma de lazer associada à religiosidade, pois a própria 

Igreja e sua localização atraem visitantes que não se sentem ligados apenas às 

obrigações religiosas. Dessa forma, percebe-se - pela história da Festa da Penha - 

que o caráter comercial associado ao consumo das romarias não eliminou o 

elemento religioso, pois a participação das peregrinações ainda decorre de uma 

atitude de fé. 
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Verificou-se que a falta de segurança no local foi um dos motivos para o 

declínio da festa e também da própria visita ao Santuário fora das datas festivas. 

Além disso, o pouco interesse da Irmandade de revitalizar o lado popular dos 

festejos e nenhuma expressão de reivindicação por parte da comunidade local 

contribuíram para que a festa da Penha perdesse sua importância no âmbito 

regional e até mesmo local. 

Atribuir apenas à falta de segurança o motivo principal da diminuição do fluxo 

de visitantes ao Santuário de Nossa Senhora da Penha seria simplificar a 

problemática verificada no local. Pela pesquisa realizada notou-se que a limitação da 

festa à área do Santuário contribuiu para seu esvaziamento. Desde que a festa da 

Penha deixou de ter uma manifestação popular expressiva, com barracas de jogos e 

brincadeiras, atrações musicais, de capoeira e de escolas de samba na área externa 

ao terreno da Irmandade percebeu-se a diminuição no tempo de permanência dos 

visitantes no Santuário e na freqüência de pessoas. Não se pode esquecer que o 

lado profano das festividades nos santuários religiosos também tem um significado 

importante para o visitante e para o peregrino. No caso do Santuário da Penha, a 

festa sempre esteve associada aos festejos populares e era aguardada com grande 

expectativa pela própria comunidade local, com muitas pessoas vindas de outras 

cidades especificamente por sua realização. 

Sabe-se que as interações espaciais religiosas são influenciadas pela 

atuação dos participantes e realçadas pela mídia. As críticas feitas pelos 

representantes do poder público, da Irmandade e da comunidade local em relação à 

imprensa são fundadas. Realmente a mudança de foco das reportagens publicadas 

sobre o bairro da Penha – geralmente voltadas para a violência – e a pouca 

cobertura sobre a festa da Penha e do Santuário contribuíram para a diminuição do 

fluxo de visitantes e na mudança de seu perfil. Afinal, quanto menos conhecido o 

santuário, ou seja, menos exposto ao público em geral, ele é “menos freqüentado 

por turistas, e mais atraído por devotos” (ROSENDAHL, 1999, p.107). Dessa forma, 

o Santuário de Nossa Senhora da Penha atualmente recebe, predominantemente, 

apenas devotos, que independentemente da situação do entorno, vêm para cumprir 

suas obrigações religiosas. Outra percepção é de que a diminuição no fluxo de 

romeiros pode se tornar acentuada se nenhuma proposta for elaborada para atrair 

pessoas mais jovens, já que a maior parte dos freqüentadores da Igreja da Penha 
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tem acima de 50 anos e mantém um forte vínculo com o Santuário, devido aos 

tempos áureos da festa da Penha.  

Os efeitos do declínio da festa de Nossa Senhora da Penha podem ser 

percebidos pela pouca, ou nenhuma participação do comércio local nos dias de 

festas e da própria comunidade local que não são incentivados e incluídos na sua 

organização. A população local e seu comércio eram importantes elementos na festa 

da Penha e contribuíam para seu caráter dinâmico e para a própria identidade da 

festa e do Santuário. Estes dois elementos são importantes para a atração de 

turistas porque ao se relacionar com a comunidade ou comprar lembranças, busca-

se algo que o conecte com o local de visitação e dê autenticidade a sua experiência. 

Sem esta experiência e sem uma infra-estrutura eficiente que atenda as suas 

necessidades, o visitante tem pouca ligação e contato com a realidade do local 

religioso.  

   Apesar do quadro atual de decadência, o Santuário de Nossa Senhora da 

Penha apresenta potencial para se tornar efetivamente uma atração turística da 

cidade do Rio de Janeiro. A particularidade do Santuário em relação a outros 

templos religiosos da cidade do Rio está justamente na sua localização privilegiada 

e na sua história como um dos santuários mais antigos da cidade e o único ainda 

com manifestação das romarias populares - comuns no período colonial e uma 

representação do catolicismo popular brasileiro. Dessa forma, a revitalização de uma 

das festas religiosas mais antiga da cidade - e que por muitos anos foi a mais 

importante do Rio de Janeiro em termos religioso e cultural – é vital para sua 

inclusão na lista de atrações turísticas no Rio de Janeiro. 

A imagem do Santuário está associada à festa de Nossa Senhora da Penha, 

mas é melhor trabalhada na festa do Reveillon – época em que o santuário é 

constatado como símbolo e monumento da cidade. O que se percebe é que esses 

eventos são vivenciados isoladamente e tratados de maneira diferenciada quando, 

na verdade, deveriam fortalecer a imagem da Igreja da Penha por meio de um 

planejamento que os tratasse de forma conjunta, levando em conta as suas 

peculiaridades. 

Pelas informações coletadas observou-se que os visitantes com motivação de 

lazer freqüentam o Santuário muito mais pelas características físicas e de 

localização da Igreja do que pelo seu caráter arquitetônico ou religioso. Isto revela 

que a distância dos centros de hospedagem e dos principais atrativos turísticos não 
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desqualifica o Santuário para se tornar uma atração turística da cidade. A distância 

não é um limitador de visitação ao Santuário, mas a falta de articulação entre os 

agentes que interagem no espaço religioso afeta diretamente na concretização da 

Igreja da Penha como um atrativo turístico do Rio de Janeiro. 

A postura ambígua tomada pelos representantes da Irmandade e do poder 

público e a falta de participação da comunidade interferem muito mais que a falta de 

segurança no local, que pode ser amenizada se for trabalhada de forma conjunta por 

esses agentes.  

A falta de segurança não é uma particularidade do bairro da Penha, mas uma 

problemática vivenciada pela cidade do Rio de Janeiro. Dizer que a violência é a 

principal responsável pela falta de visibilidade do Santuário da Penha seria 

minimizar a questão. Na verdade, a melhora dos serviços e equipamentos turísticos 

associados à infra-estrutura urbana do bairro contribuiria para a dinamização do 

local uma vez que ofereceria atrações de lazer, (como o parque Shangai, o parque 

Ary Barroso, os shoppings, cinemas), com suporte urbano eficiente e associados ao 

Santuário contribuindo, assim, para a permanência do visitante no local. Além disso, 

haveria uma valorização do espaço para a própria comunidade local e contribuição 

para a revitalização do comércio. Isso ajudaria no envolvimento das lideranças 

comunitárias, que se mostraram interessadas na mudança da realidade atual, e 

contribuiriam para amenizar os efeitos da violência local e reivindicaria a atuação 

mais efetiva da segurança pública na área. 

Assim, percebe-se a necessidade de instalação de um processo de 

planejamento turístico que articule poder eclesial, comunidade e poder público para 

se ter uma revitalização e maior exposição do Santuário junto à população do Rio de 

Janeiro e conseqüentemente, aos visitantes da cidade. É necessário que a 

dimensão religiosa do Santuário da Penha seja desenvolvida com a participação de 

outros profissionais além dos religiosos. Se realmente a Irmandade de Nossa 

Senhora da Penha almeja a inclusão da Igreja da Penha como atrativo turístico da 

cidade é preciso que ceda espaço a outros agentes interessados e envolvidos na 

organização dos eventos locais ligados à Igreja da Penha e no planejamento 

turístico que envolve questões da alçada pública, privada e da população local.  

Portanto, para se tornar uma atração turística, os locais religiosos precisam 

ser também gerenciados pelo turismo, sem o que se torna apenas mais um local de 

vivência religiosa com infra-estrutura de serviços precária e com concentração de 
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tarefas na organização e na acolhida dos romeiros por parte do poder eclesial. Daí a 

importância de se adotar um processo de planejamento turístico – como instrumento 

de negociação permanente – que não se limite ao desenvolvimento econômico e 

ecológico, mas inclua também o ecumênico. Como a paisagem religiosa muitas 

vezes demarca locais com extrema significação social e recria a dinâmica de 

desenvolvimento local, evidencia-se a importância do planejamento turístico como 

uma ferramenta de “permanente pauta de intercâmbio de imagens e valores entre 

grupos locais e a sociedade – mundo, mesmo que dessa pauta façam parte 

situações de crises, resistências e conflitos” (OLIVEIRA, 2005, p.329). A proposta 

sugerida aqui é a da adoção de um processo de planejamento turístico voltado para 

os locais religiosos que siga um direcionamento inclusivo e universal, levando em 

conta as relações sociais e a dinâmica do espaço religioso. 
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APÊNDICE A 
 
 
 

FOTOGRAFIAS DA IGREJA DA PENHA – RJ, DO BAIRRO DA P ENHA, DA 

FESTA DA PENHA E DO RÉVEILLON 

Fonte: fotos de sites e da autora 
 

 
 
 

                    
Pintura da Igreja da Penha em 1832                Foto 1- Igreja da Penha no inicio do séc. XX 
 
 
 
 
 

 
Foto 2 – Festa da Penha em 1906 
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Foto 3 - Penha no início da década de 1920 

 
 
 

 
Foto 4 - Festa da Penha em 1912 

 
 
 
 

 
Foto 5 - Santuário da Penha em 1956 
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Foto 6 - Igreja da Penha em 1965 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 7 – Avenida Brasil na Penha na década de 1940 
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Foto 8 – Comunidades vizinhas a Igreja da Penha 

 
 
 
 

         
Foto 9 – Entrada da Igreja da Penha – RJ          Foto 10 – Parte de trás da Igreja da Penha 
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Foto 11 – Sacristia e parte de trás da Igreja            Foto 12 – Interior da Igreja  
 
 
 
 
 
 

     
Foto 13 – Ladeira da Penha                               Foto 14 – Ladeira com as barracas 
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   Foto 15 – Colégio Na Sra da Penha 
 
 

Foto 16 – Subida íngreme até o sopé  
 

 

       
Foto 17 – Acesso à parte plana do Santuário                 Foto 18 – Parte plana do Santuário 
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Foto 19 – Acesso ao estacionamento 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 20 – Estacionamento do Santuário 
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Foto 21 – Concha Acústica 

 
 
 

        
Foto 22 e 23 – Festa portuguesa ao lado da concha acústica e do bar do espanhol 
 
 
 

         
 Foto 24 - Bar do espanhol                             Foto 25 – Prédio da administração do Santuário 
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Foto 26 – Capela Sagrado Coração de Jesus 

 
 
 
 
 

 
Foto 27 – Museu dos milagres 
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Foto 28 – Sala dos ex-votos                          Foto 29 – Sala dos ex-votos 

 

 
Foto 30 – Ex-votos 

 
 

 
 

Foto 31 – Loja de lembranças e artigos religiosos 
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Foto 32 – Coreto 
                
 
                          

 

Foto 33 - Parte plana vista da escadaria  
 
 
 
 
 

 
Foto 34 – Acesso ao bondinho 
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Foto 35 – Bondinho novo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              Foto 36 – Escadaria de acesso à Igreja 
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Foto 37 – Escadaria da Igreja da Penha – RJ 

 
 
 
 
 
 

     
 

Foto 38 e 39 – Procissão e missa campal de encerramento da Festa da Penha de 2007 
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    Foto 40 – Imagem de Na Sra da Penha sendo coroada – Festa da Penha 2007  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
                               
Foto 41 e 42 – Rua dos Romeiros que liga a Estação de trem à Igreja da Penha 
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Foto 43 – Largo da Penha no último dia da festa da Penha (04/11/2007) 

 

 
 

Foto 44 –Santuário de Na  Sra  da Penha – RJ  
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Foto 45 - Fogos do Réveillon de 2007 

 
 

 
 

 Foto 46 – Réveillon 2007 
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APÊNDICE B  
INTENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 

BAIRRO: PENHA 
 

 
FORMULÁRIO I - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO TURÍSTICO 

CATEGORIA 
Sistema de Saúde 

TIPO 
Saúde Pública 

 

NOME    
Hospital Getúlio Vargas  
RAZÃO SOCIAL  
Hospital Getúlio Vargas 
ENDEREÇO 
Avenida Lobo júnior no 2293 - Penha 
TELEFONE  
2560-3576 / 2460- 7772 

FAX 
Não Possui 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
Não possui 
HORÁRIO 
( X ) 24 Horas                (  ) Parcial.   Das                    às                 Horas 
Dias da Semana: ( X ) Seg.  (X) Ter.  ( X ) Qua.  ( X ) Qui.  ( X) Sex.   (X ) Sab.  ( X)Dom. 
OBSERVAÇÕES 
 

 

NOME  
PAM Penha 
RAZÃO SOCIAL  
Policlínica Jóse Paranhos Fontenelle 
ENDEREÇO 
Rua Leopoldina Rego n0 700 

TELEFONE 
3111-6920/ 3111-6922 

FAX 
Não possui 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 

HORÁRIO 
(  ) 24 Horas                (  ) Parcial.   Das   7:00                 às            17:00     Horas 
Dias da Semana: ( X ) Seg.  ( X ) Ter.  (X) Qua.  ( X) Qui.  (X) Sex.   (X) Sab.  (  ) Dom. 
OBSERVAÇÕES 
Aos sábados o funcionamento ocorre das 7 às 12 h 

 
 

PESQUISA DE GABINETE 

Tatiana 

PESQUISA DE CAMPO 

 
REVISÃO 

Tatiana 
DATA 

11/2007 
 

 

 

 

 

Fonte: Fratucci, Aguinaldo César,Modelos de formulários de inventário da oferta turística. 

APÊNDICE B  
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INTENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 
BAIRRO: PENHA 

 

 

 

FORMULÁRIO I – INFRA-ESTRUTURA DE APOIO TURÍSTICO 
CATEGORIA 

Sistema de Segurança 
TIPO 

Segurança Pública 
 

NOME   
Delegacia da 22a  D.P  
RAZÃO SOCIAL  

ENDEREÇO 
Avenida Lobo Junior no 750 - Penha 
TELEFONE  
3399- 6220/ 3399-6221 

FAX 
3399- 62228 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
Não possui 
HORÁRIO 
( X ) 24 Horas                (  ) Parcial.   Das                    às                 Horas 
Dias da Semana: ( X ) Seg.  ( X ) Ter.  (X) Qua.  ( X ) Qui.  ( X ) Sex.   ( X ) Sab.  ( X) Dom. 
OBSERVAÇÕES 
 

 

NOME  
28o GBM Penha 
RAZÃO SOCIAL  

ENDEREÇO 
Avenida Nossa senhora da Penha no 25 - Penha 

TELEFONE 
3399-6995 / 3399-6987 / 3399-6997 

FAX 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
www.cbmerj.rj.gov.br 
HORÁRIO 
( X ) 24 Horas                (  ) Parcial.   Das                    às                 Horas 
Dias da Semana: ( X ) Seg.  ( X ) Ter.  ( X ) Qua.  ( X ) Qui.  ( X ) Sex.  ( X ) Sab.  ( X ) Dom. 
OBSERVAÇÕES 
 

 
 

PESQUISA DE GABINETE 

Tatiana 
PESQUISA DE CAMPO 

 
REVISÃO 

Tatiana 
DATA 

11/2007 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



 111

APÊNDICE B  
INTENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 

BAIRRO: PENHA 
FORMULÁRIO I - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO TURÍSTICO 

CATEGORIA 
Sistema de Comunicação 

TIPO 
Correios 

 

NOME   
Agência AC Tenente Fabio Magalhães  
RAZÃO SOCIAL  

ENDEREÇO 
Avenida Brasil no 10500 - Penha 
TELEFONE  
3881-6452 

FAX 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
www.correios.com.br   
HORÁRIO 
(  ) 24 Horas                ( X ) Parcial.   Das  8:00     às       16:00         Horas 
Dias da Semana: ( X ) Seg.  ( X ) Ter.  ( X ) Qua.  ( X ) Qui.  ( X ) Sex.  (  ) Sab.  (  ) Dom. 
OBSERVAÇÕES 

 

NOME  
Agência AC Penha  
RAZÃO SOCIAL  

ENDEREÇO 
Rua Plínio de Oliveira no 87 - Penha 
TELEFONE 
3105-3254 

FAX 
3105-3351 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
HORÁRIO 
(  ) 24 Horas                (X) Parcial.   Das  9:00   às 17:00      Horas 
Dias da Semana: (X) Seg.  ( X ) Ter.  ( X ) Qua.  ( X ) Qui.  ( X ) Sex.  (  ) Sab.  (  ) Dom. 
OBSERVAÇÕES 
 

 

NOME   
  Agência ACF Macapuri  
RAZÃO SOCIAL  

ENDEREÇO 
Rua Nicarágua no 537 - Penha 
TELEFONE 
2573-8193 

FAX 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
HORÁRIO  
(  ) 24 Horas                ( X ) Parcial.   Das    9:00    às  17:00   Horas 
Dias da Semana: ( X ) Seg.  ( X ) Ter.  ( X ) Qua.  ( X ) Qui.  ( X ) Sex.  ( X) Sab.  (  ) Dom. 
OBSERVAÇÕES 
Aos sábados o horário de funcionamento é das 9:00 às 13:00 h 
PESQUISA DE GABINETE 

Tatiana 
PESQUISA DE CAMPO 

 
REVISÃO 

Tatiana 
DATA 

11/2007 
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APÊNDICE B  
INTENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 

BAIRRO: PENHA 
FORMULÁRIO I- INFRA-ESTRUTURA DE APOIO TURÍSTICO 

CATEGORIA 
Sistema Educacional 

TIPO 
Ensino Superior 

 

NOME   
Faculdade Silva e Souza 
RAZÃO SOCIAL  

ENDEREÇO 
Avenida Brás de Pina no 394 - Penha 
TELEFONE  
2590-6440 

FAX 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
www.silvaesouza.com.br 
HORÁRIO 
(  ) 24 Horas                (X) Parcial.   Das   8:00     às        21:00        Horas 
Dias da Semana: ( x) Seg.  ( X ) Ter.  ( X ) Qua.  ( X ) Qui.  ( X ) Sex.  ( X ) Sab.  (  ) Dom. 
OBSERVAÇÕES 
Sábado funciona de 8:00 as 14:00h 

 

NOME  
Universidade Castelo Branco 
RAZÃO SOCIAL  

ENDEREÇO 
Avenida Brasil no 9727 - Penha 

TELEFONE 
2573-3940 

FAX 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
www.castelobranco@.br 
HORÁRIO 
(  ) 24 Horas                (X) Parcial.   Das 7:00   às  17:00     Horas 
Dias da Semana: ( X) Seg.  ( X) Ter.  ( X) Qua.  (X  ) Qui.  ( X ) Sex.  ( X ) Sab.  ( X ) Dom. 
OBSERVAÇÕES 
 

 
 

PESQUISA DE GABINETE 

Tatiana 
PESQUISA DE CAMPO 

 
REVISÃO 

Tatiana 
DATA 

11/2007 
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APÊNDICE B  
INTENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 

BAIRRO: PENHA  
 

FORMULÁRIO I – INFRA-ESTRUTURA DE APOIO TURÍSTICO 
CATEGORIA 

Sistema de Transportes 
TIPO 

Rodoviário 
 
 
 
 

 
 

LINHA 
REGULAR 

ORIGEM DESTINO FREQUÊNCIA 
(EM MINUTOS) 

EMPRESA OBSERVAÇÃO  

485 PENHA GENERAL 
OSÓRIO 

(IPANEMA) 

15 BREDA ÔNIBUS VIA 
CIDADE 

UNIVERSITÁRI
A OU VIA AV. 

BRASIL 
484-B PENHA COPACABANA 15 BREDA PASSA POR 

IPANEMA 
497 PENHA COSME VELHO 15 BREDA  

498 PENHA 
CIRCULAR 

COSME VELHO 15 BREDA  

621 PENHA SAENS PEÑA 
(TIJUCA) 

15 
 

LOURDES  

679 GROTÀO 
(PENHA) 

MEIER 10 LOURDES  

623 PENHA SAENS PENA 
(TIJUCA) 

10 LOURDES  

350 IRAJÁ PASSEIO 
(CENTRO) 

10 RUBANIL 
 

 

313 GROTÃO 
(PENHA) 

PRAÇA 
TIRADENTES 

(CENTRO) 

10 LOURDES  

484L D. CAXIAS 
(CENTRO) 

PILARES 15 FABIOS  

488L D.CAXIAS 
(CENTRO) 

SAENS PEÑA 
(TIJUCA) 

15 FABIOS  

 D.CAXIAS 
(CENTRO) 

ENGENHO 
DA RAINHA 

15 FABIOS  

718 MADUREIRA ALCÂNTERA 
(S. GONÇALO) 

20 FAGUNDES  

918 BONSUCESSO BANGU 15 ERIG 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PESQUISA DE GABINETE 

Tatiana 
PESQUISA DE CAMPO 

Tatiana 

REVISÃO 

Tatiana 
DATA 

11/2007 
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APÊNDICE B  
INTENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 

BAIRRO: PENHA  
 

FORMULÁRIO II – ENTRETENIMENTOS 
CATEGORIA 

Entreterimento 
TIPO 

Shopping 
 

NOME   
Penha Shopping 
RAZÃO SOCIAL  

ENDEREÇO 
Avenida Brás de Pina no 150 - Penha 
TELEFONE  
2560-3360 / 2590-3187 

FAX 
. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
HORÁRIO 
(  ) 24 Horas                ( X ) Parcial.   Das         10:00         às        22:00      Horas 
Dias da Semana: ( X ) Seg.  ( X ) Ter.  ( X ) Qua.  ( X ) Qui.  (X) Sex.   (X) Sab.  (X) Dom. 
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS 
Possui três salas de cinema, lojas e estacionamento e uma praça de 
alimentação  
OBSEVAÇÕES 
 

 

NOME  
Leopoldina Shopping Rio  
RAZÃO SOCIAL  

ENDEREÇO 
Avenida Brás de Pina no 151 - Penha  
TELEFONE  
2561-8868 

FAX 
. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
HORÁRIO 
(  ) 24 Horas                ( X ) Parcial.   Das        10:00            às     22:00            Horas 
Dias da Semana: ( X ) Seg.  ( X ) Ter.  ( X ) Qua.  ( X ) Qui.  ( X ) Sex.   ( X ) Sab.  ( X ) Dom. 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
Possui mais de 70 lojas, duas salas de cinema, estacionamento e uma praça de 
alimentação 
OBSEVAÇÕES 
 

 
 
 
 

PESQUISA DE GABINETE 

Tatiana  
PESQUISA DE CAMPO 

Tatiana 
REVISÃO 

Tatiana 
DATA 

11/2007 
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APÊNDICE B  
INTENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 

BAIRRO: PENHA 
 

FORMULÁRIO II – ENTRETENIMENTOS 
CATEGORIA 

Entreterimento 
TIPO 

Parque de diversões 
 

NOME   
Parque Shanguai 
RAZÃO SOCIAL  

ENDEREÇO 
Largo da Penha n0 19 - Penha 
TELEFONE  
 

FAX 
. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
www.parqueshanguai.com.br  
HORÁRIO 
(  ) 24 Horas                ( X ) Parcial.   Das         14           às        22         Horas 
Dias da Semana: (  ) Seg.  (  ) Ter.  (  ) Qua.  (  ) Qui.  (X) Sex.   ( X ) Sab.  ( X ) Dom. 
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 
Possui 25 atrações como roda gigante, arborismo, trenzinho, trenzão e dragão . 
Oferece 5 salões para festa, banheiros e barraquinhas de comida. 
ACESSO AO PARQUE 
(  ) Gratuito   ( X ) Pago 

OBSEVAÇÕES 
Reserva para grupos, realização de festas e aniversários  
As sextas-feiras o horário de funcionamento é de 18 às 22 h 

 
 
 
 
 

PESQUISA DE GABINETE 

Tatiana 
PESQUISA DE CAMPO 

Tatiana 
REVISÃO 

Tatiana 
DATA 

11/2007 
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APÊNDICE B  
INTENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 

BAIRRO: PENHA 
 

FORMULÁRIO III – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS  
CATEGORIA 

Alimentação 
 

TIPO 

Bares / lanchonetes 
 

NOME  
Lanchonete Bonequinha da Penha 
RAZÃO SOCIAL   

ENDEREÇO 
Rua dos Romeiros no 75 – Penha  
TELEFONE 
Não informou 

FAX 
Não possui 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
Não Possui 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 6:00às 21:00 
DIAS: (X) Seg.   (X) Ter.  (X) Qua.   (X) Qui.. 
            (X) Sex.   (X) Sab.  () Dom. 

CARTÔES DE CRÉDITO ACEITOS 
 
 

ESPECIALIDADE 
 
Lanches 

LOCALIZAÇÃO 
    (  ) Beira Mar      ( x ) Centro Urbano      (  ) Fora da Área Urbana     (  ) Shopping 

 

NOME  
Café e Bar Estrela da Penha 
RAZÃO SOCIAL . 

ENDEREÇO 
 
Rua Plínio de Oliveira no 105 – Penha 
TELEFONE 
Não informou 

FAX 
Não possui 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
Não possui 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
6;00 às 21:00 h 
DIAS: ( X ) Seg.   ( X ) Ter.  ( X ) Qua.   ( X ) Qui.. 
            ( X ) Sex.   (X) Sab.  (  ) Dom. 

CARTÔES DE CRÉDITO ACEITOS 
 
 

ESPECIALIDADE 
 
Lanches 

LOCALIZAÇÃO 
    (  ) Beira Mar      ( x ) Centro Urbano      (  ) Fora da Área Urbana     (  ) Shopping 

 
PESQUISA DE GABINETE 

 
PESQUISA DE CAMPO 

Tatiana 
REVISÃO 

Tatiana 
DATA 

11/2007 
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APÊNDICE B  

INTENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 
BAIRRO: PENHA 

 
FORMULÁRIO III – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS  

CATEGORIA 

Alimentação 
 

TIPO 

Bares / lanchonetes 
 

NOME  
Lanchonete Pax 
RAZÃO SOCIAL   

ENDEREÇO 
Rua dos Romeiros no 2118 - Penha 
TELEFONE 
Não informou 

FAX 
Não possui 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
Não Possui 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 7:00às 19:00 
DIAS: (X) Seg.   (X) Ter.  (X) Qua.   (X) Qui.. 
            (X) Sex.   (X) Sab.  () Dom. 

CARTÔES DE CRÉDITO ACEITOS 
 
 

ESPECIALIDADE 
 
Lanches 

LOCALIZAÇÃO 
    (  ) Beira Mar      ( x ) Centro Urbano      (  ) Fora da Área Urbana     (  ) Shopping 

 

NOME  
Ponto do Lanche 
RAZÃO SOCIAL . 

ENDEREÇO 
 
Rua Plínio de Oliveira no 11 - Penha 
TELEFONE 
Não informou 

FAX 
Não possui 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
Não possui 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
6;00 às 21:00 h 
DIAS: ( X ) Seg.   ( X ) Ter.  ( X ) Qua.   ( X ) Qui.. 
            ( X ) Sex.   (X) Sab.  (  ) Dom. 

CARTÔES DE CRÉDITO ACEITOS 
 
 

ESPECIALIDADE 
 
Lanches 

LOCALIZAÇÃO 
    (  ) Beira Mar      ( x ) Centro Urbano      (  ) Fora da Área Urbana     (  ) Shopping 

 
PESQUISA DE GABINETE 

 
PESQUISA DE CAMPO 

Tatiana 
REVISÃO 

Tatiana 
DATA 

11/2007 
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APÊNDICE C 
 

Universidade Federal Fluminense 
Pesquisa de Demanda Efetiva no Santuário de Na. Sra. da Penha – RJ 

I. Dados Pessoais:  
1.País:____________U.F.:_______Cidade:_____________Bairro: _________________ 
2. Sexo: (  ) Feminino  (  ) Masculino 
3. Idade: 
 (a) 18-25 anos  (b) 26-34 anos  (c) 35-50 anos  (d) 51-65 anos  (e) acima de 65  
4. Ocupação principal: 
5. Grau de escolaridade: 
(a) fundamental incompleto (b) fundamental completo (c) secundário incompleto (d) secundário 
completo  (e) superior incompleto (f) superior completo 
6. Renda bruta mensal:  

(a) até R$ 380,0 (b) R$ 381,00 à R$ 760,00 (c) R$ 761,00 á R$ 1.520,00  
(d) R$ 1.521,00 à R$ 2.280,00 (e) Acima de R$ 2.280,00 

II. Dados dos visitantes não residentes no Rio de Janei ro:  
7. O atrativo contava no roteiro da viagem/visita ao Rio de Janeiro:  ( ) Sim   ( ) Não:  
Porque incluiu na visita?___________________________________________________ 
8. Como tomou conhecimento da Igreja da Penha - RJ:  

(a) jornais/revistas   (b) internet   (c) ag. viagem   (d) folhetos/folders 
     (e) amigos/parentes  (f) outros 
9. Meio de hospedagem utilizado: 
 (a) hotel      (b) albergue     (c) pousada   (d) casa de amigos ou parentes 
10. Localização do meio de hospedagem: 
 (a) Centro/Lapa   (b) Catete/Glória/Flamengo  (c) Zona Sul   (d) Zona Norte  
 (e) Subúrbio   (f) Outros 
III. Dados do visitante em relação à Igreja da Penh a- RJ:  
11. Motivação principal da visita ao atrativo:  
 (a) lazer  (b) religioso   (c) obra arquitetônica    (d) outros: Quais: _________________ 
12. Quantas vezes já visitou a Igreja:  
 (  )  primeira vez   (  ) 2 vezes   (  ) 3 a 5 vezes   (  ) mais de 6 
13. Se visita regularmente, com qual freqüência visita? 
 ( ) diariamente   ( ) semanalmente   ( ) mensalmente   ( )só nos feriados religiosos  
 ( ) somente na festa da padroeira   ( ) esporadicamente 
14. Tempo de permanência visitando a Igreja da Penha - RJ:  
(a) de 15min a 30min   (b) de 30min a 1hora   (c) 2 a 3horas   (d) acima de 3horas 
15. Gasto na Igreja da Penha – RJ/festa:  
16. Análise da infra-estrutura da Igreja da Penha - RJ: 
 Bom Regular Ruim Não Sabe 
1. Limpeza     
2. Segurança     
3. Posto de Inf.     
4. Alimentação     
5. Sinalização Urbana     
6. Sinalização Turist.     
7. Acessibilidade     
8. Comércio     
9. Preços      
10. Hospitalidade     

 

Data da pesquisa :  Pesquisador:  
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APÊNDICE D 
 

CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA DE DEMANDA EFETIVA DA IGRE JA DA 
PENHA - RJ  
  
Nº de entrevistados: Agosto/2007: 40 
                                 Outubro/2007: 100 
 
Período de entrevista: Entrevista 1:18 e19/08/2007 
                                    Entrevista 2: 06,12,21,28/10/2007 e 04/11/2007 
  

Tabela 1 - País de procedência dos romeiros 
 
    

 
Tabela 1b – Unidades da federação brasileira de procedência dos romeiros 

 

 
Agosto 
de 2007  

Outubro 
de 2007  

UF Qt % Qt % 
RJ 38 95,00 96 96,00 
MG 1 2,50 0 0,00 
RS 1 2,50 0 0,00 
SP 0 0,00 3 3,00 

CALIFÓRNIA (EUA) 0 0,00 1 1,00 
Total 40 100,00 100 100,00 

 
 

Tabela 1c – Cidade de procedência dos romeiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

 País Qt % Qt % 
Brasil 40 100,00 99 99,00 
EUA 0 0,00 1 1,00 
Total 40 100,00 100 100,00 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Cidade Qt % Qt % 
Rio de Janeiro 30 75,00 92 92,00 
Nova Iguaçu 3 7,50 1 1,00 

Duque de Caxias 1 2,50 0 0,00 
Belford Roxo 1 2,50 1 1,00 

São João Meriti 1 2,50 0 0,00 
Maricá 1 2,50 0 0,00 

São Gonçalo 1 2,50 1 1,00 
Rio Bonito 0 0,00 1 1,00 
São Paulo 0 0,00 1 1,00 
Sorocaba 0 0,00 2 2,00 

Garibalde (RS) 1 2,50 0 0,00 
Pedra Viçosa (MG) 1 2,50 0 1,00 
Palm Beach (EUA) 0 0,00 1 1,00 

Total 40 100,00 100 100,00 
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Tabela1d – Bairro de procedência dos romeiros 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Bairro Qt % Qt % 
Ramos 1 3,33 2 2,17 

Lins 1 3,33 0 0,00 
Paciência 1 3,33 0 0,00 

Barra da Tijuca 1 3,30 1 1,09 
Copacabana 1 3,33 1 1,09 

Inhaúma 1 3,33 2 2,17 
Colégio 1 3,33 0 0,00 

São Cristovão 1 3,33 1 1,09 
Bonsucesso 1 3,33 3 3,26 
Brás de Pina 2 6,70 1 1,09 

Tijuca 2 6,70 4 4,35 
Pavuna 2 6,70 1 1,09 

Irajá 2 6,70 2 2,17 
Penha 3 10,00 17 18,,48 

Vila da Penha 4 13,30 3 3,26 
C. Grande 0 0,00 10 10,87 

Meier 0 0,00 3 3,26 
Sepetiba 0 0,00 2 2,17 
Cordovil 0 0,00 2 2,17 

Vicente de Carvalho 0 0,00 2 2,17 
Vaz Lobo 0 0,00 3 3,26 

Santo Cristo 0 0,00 1 1,09 
Eng. Novo 0 0,00 1 1,09 

Jacarepaguá 0 0,00 3 3,26 
Botafogo 0 0,00 1 1,09 
Recreio 0 0,00 1 1,09 

Del Cast. 0 0,00 1 1,09 
Madureira 0 0,00 2 2,17 
P.Lucas 0 0,00 1 1,09 

R. Miranda 0 0,00 2 2,17 
Ilha do G. 0 0,00 3 3,26 
Cascadura 0 0,00 2 2,17 

Bangu 0 0,00 4 4,35 
Olaria 5 16,60 10 10,87 
Total 30 100,00 92 100,00 

 
 

Tabela 2 – Sexo dos romeiros 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Sexo Qt % Qt % 
Masculino 23 57,50 34 34,00 
Feminino 17 42,50 66 66,00 

Total 40 100,00 100 100,00 
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Tabela 3 – Idade dos romeiros 
  
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Idade Qt % Qt % 
18-25  6 15,00 2 2,00 
26-34 10 25,00 17 17,00 
35-50 14 35,00 24 24,00 
51-65 8 20,00 34 34,00 

Acima de 65 2 5,00 23 23,00 
Total 40 100,00 100 100,00 

 
 

Tabela 4 – Ocupação profissional dos romeiros 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Ocupação Qt % Qt % 
Advogado 1 2,50 1 1,00 

Aux. de expedição 1 2,50 0 0,00 
Comerciante 3 7,50 1 1,00 
Garçonete 0 0,00 2 2,00 
Motorista 1 2,50 3 3,00 

Empresário 1 2,50 1 1,00 
Desempregado 1 2,50 1 1,00 
Administrador 1 2,50 1 1,09 

Operador Telemkt 1 2,50 1 3,26 
Pintor 1 2,50 2 2,00 

Aux. enferm. 1 2,50 2 2,00 
Ass. DP 1 2,50 2 2,00 

Fisioterapeuta 2 5,00 1 1,00 
Cabeleireiro 0 0,00 1 1,00 
Costureira 2 5,00 2 2,00 

Func. Púplico 3 7,50 1 1,00 
Estudante 4 10,00 1 1,00 

Aposentado 3 7,50 32 32,00 
Do lar 2 5,00 14 14,00 

Aux. Sev. Gerais 2 5,00 5 5,00 
Aux. técnico 1 2,50 1 1,00 
Vendendor 3 7,50 4 4,00 
Secretária 1 2,50 3 3,00 

Op. de maq. 1 2,50 3 3,00 
Servente 1 2,50 1 1,00 

Construtor 1 2,50 1 1,00 
Contador 1 2,50 1 1,00 
Jornalista 0 0,00 2 2,00 

Ator 0 0,00 1 1,00 
Eletricista 0 0,00 2 2,00 
Professor 0 0,00 5 5,00 
Gráfico 0 0,00 2 2,00 
Total 40 100,00 100 100,00 
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Tabela 5 – Renda bruta dos romeiros 
 

 

 
 

Tabela 6 - Grau de escolaridade dos romeiros 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Grau de escolaridade Qt % Qt % 
Fundamental. incom. 5 12,50 24 24,00 

Fundamental completo 4 10,00 10 10,00 
Secundário incompleto 0 0,00 6 6,00 
Secundário completo 24 60,00 38 38,00 
Superior imcompleto 1 2,50 6 6,00 
Superior completo 6 15,00 16 16,00 

Total 40 100,00 100 100,00 
 
 

Tabela 7 - O atrativo já contava no roteiro de viagem/visita ao RJ? 
 
   

 
Agosto 
de 2007  

Outubro 
de 2007  

  Qt % Qt % 
Sim 1 50,00 3 75,00 
Não 1 50,00 1 25,00 
Total 2 100,00 4 100,00 

 
 

Tabela 8 - Se não contava no roteiro porque incluiu na visita? 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

  Qt % Qt % 
Convite  0 100,00 1 100,00 

Curiosidade 1 0,00 0 0,00 
Total 1 100,00 1 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agosto 
de 2007  

Outubro 
de 2007  

Renda Qt % Qt % 
Até R$ 380,00 0 0,00 20 20,00 

R$381,00-R$760,00 9 22,50 20 20,00 
R$761,00-R$1.520,00 11 27,50 31 31,00 
R$1521,00-R$2.280,00 4 10,00 8 8,00 

Mais de R$2280,00 16 40,00 21 21,00 
Total 40 100,00 100 100,00 



 123

 
Tabela 9 - Como tomou conhecimento da Igreja da Penha-RJ 

 
 

 
Agosto 
de 2007  

Outubro 
de 2007  

 Qt % Qt % 
Jornais/revistas 2 100,00 0 0,00 

Internet 0 0,00 0 0,00 
Agência de Viagem 0 0,00 2 50,00 

Folhetos/folders 0 0,00 0 0,00 
Amigos/parentes 0 0,00 0 0,00 

Outros 0 0,00 2 50,00 
Total 2 100,00 4 100,00 

 
 

Tabela 10 - Meio de hospedagem utilizado 
 
 

 
Agosto 
de 2007  

Outubro 
de 2007  

Meio de Hospedagem Qt % Qt % 
Hotel 1 50,00 3 75,00 

Albergue 0 0,00 0 0,00 
Pousada 0 0,00 0 0,00 

Casa amigos/parentes 1 50,00 1 25,00 
Total 2 100,00 4 100,00 

 
 

Tabela 11 - Localização do meio de hospedagem 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela12 - Motivação principal de visita ao atrativo 

 
 

 

 
 

 
Agosto 
de 2007  

Outubro 
de 2007  

Localização QT % Qt % 
Centro/Lapa 0 0,00 0 0,00 
Catete/Glória 0 0,00 0 0,00 

Zona Sul 1 50,00 3 75,00 
Zona Norte 0 0,00 1 25,00 
Subúrbio 0 0,00 0 0,00 
Outros 1 50,00 0 0,00 
Total 2 100,00 4 100,00 

 
Agosto 
de 2007  

Outubro 
de 2007  

Motivação Qt % Qt % 
Lazer 9 22,50 19 19,00 

Religioso 31 77,50 75 75,00 
Obra arquitetônica 0 0,00 0 0,00 

Outros 0 0,00 6 6,00 
Total 40 100,00 100 100,00 
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Tabela 13 – Se tem outra motivação: qual? 
  
 

 
Agosto 
de 2007  

Outubro 
de 2007  

 Qt % Qt % 
Festa 0 0,00 2 33,33 

Convite 0 0,00 1 16,67 
Trabalho 0 0,00 1 16,67 
Escola 0 0,00 2 33,33 
Total 0 0,00 6 100 

 
 

Tabela 14 - Quantas vezes já visitou a Igreja 
 
 

 
Agosto  
de 2007  

Outubro 
de 2007  

 Qt % Qt % 
1 vez 6 15,000 11 11,00 

2 vezes 1 2,500 8 8,00 
3 à 5 vezes 7 17,500 9 9,00 

Acima de 6 vezes 26 65,000 72 72,00 
Total 40 100,000 100 100,00 

 
 

Tabela 15 - Se visita regularmente, com qual freqüência visita? 
 
 

 
Ago sto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

 Qt % Qt % 
Diariamente 2 8,30 4 5,56 

Semanalmente 6 25,00 6 8,33 
Mensalmente 9 37,50 9 12,50 

Só nos feriados relig. 0 0,00 7 9,72 
Só na festa da padr. 0 0,00 33 45,83 

Esporadicamente 7 29,20 13 18,06 
Total 24 100,00 72 100,00 

 
 

Tabela 16 - Tempo de permanência visitando a Igreja 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

  Qt % Qt % 
15min à 30 min 6 15,00 4 4,00 

30min à 1h 28 70,00 38 38,00 
2 à 3 horas 5 12,50 27 37,00 
Acima de 3h 1 2,50 31 31,00 

Total 40 100,00 100 100,00 
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Tabela 17 - Gasto na Igreja da Penha RJ/ festa 
 
 

 
Agosto 
de 2007  

Outubro 
de 2007  

Gastos Qt % Qt % 
R$ 0 20 50,00 51 51,00 

R$ 2,00 1 2,50 0 0,00 
R$ 3,00 2 5,00 2 2,00 
R$ 5,00 6 15,00 9 9,00 
R$ 10,00 6 15,00 18 18,00 
R$ 12,00 0 0,00 1 1,00 
R$ 15,00 1 2,50 9 9,00 
R$ 20,00 3 7,50 6 6,00 
R$ 30,00 0 0,00 2 2,00 
R$ 50,00 1 2,50 1 1,00 
R$ 60,00 0 0,00 1 1,00 

Total 40 100,00 100 100,00 
 
 

Tabela 18 - Análise da infra-estrutura da Igreja da Penha – RJ: limpeza 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Limpeza Qt % Qt % 
Bom  31 77,50 75 75,00 

Regular  7 17,50 13 13,00 
Ruim 0 0,00 9 9,00 

Não Sabe 2 5,00 3 3,00 
Total 40 100,00 100 100,00 

 
 

Tabela 18a - Segurança no Santuário 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Segurança Qt % Qt % 
Bom 32 80,00 73 73,00 

Regular 4 10,00 13 13,00 
Ruim 0 0,00 13 13,00 

Não Sabe 4 10,00 1 1,00 
Total 40 100,00 100 100,00 
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Tabela 18b  – Posto de informação no Santuário 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Posto de informação  Qt % Qt % 
Bom 22 55,00 62 62,00 

Regular 4 10,00 6 6,00 
Ruim 3 7,50 4 4,00 

Não Sabe 11 27,50 28 28,00 
Total 40 100,00 100 100,00 

 
 

Tabela 18c – Alimentação no Santuário 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Alimentação Qt % Qt % 
Bom 10 25,00 65 65,00 

Regular 3 7,50 16 16,00 
Ruim 6 15,00 5 5,00 

Não Sabe 21 52,50 14 14,00 
Total 40 100,00 100 100,00 

 
 
 

Tabela 18d –  Sinalização urbana 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Sinalização Urbana Qt % Qt % 
Bom 27 67,50 62 62,00 

Regular 4 10,00 18 18,00 
Ruim 7 17,50 8 8,00 

Não Sabe 2 5,00 12 12,00 
Total 40 100,00 100 100,00 

 
 

Tabela 18e – Sinalização turística 
  

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Sinalização Turística Qt % Qt % 
Bom 26 65,00 60 60,00 

Regular 3 7,50 16 16,00 
Ruim 8 20,00 8 8,00 

Não Sabe 3 7,50 16 16,00 
Total 40 100,00 100 100,00 

 
 
 
 



 127

 
 
 

Tabela 18f  – Acessibilidade ao Santuário 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
se 2007   

Acessibilidade Qt % Qt % 
Bom 35 87,50 75 75,00 

Regular 2 5,00 13 13,00 
Ruim 2 5,00 10 10,00 

Não Sabe 1 2,50 2 2,00 
Total 40 100,00 100 100,00 

 
 
 

Tabela 18g  – Comércio 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Comércio Qt % Qt % 
Bom 19 47,50 66 66,00 

Regular 11 27,50 16 16,00 
Ruim 8 20,00 7 7,00 

Não Sabe 2 5,00 11 11,00 
Total 40 100,00 100 100,00 

 
 

Tabela 18h  – Preços dos produtos 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Preços Qt % Qt % 
Bom 17 42,50 50 50,00 

Regular 11 27,50 25 25,00 
Ruim 2 5,00 5 5,00 

Não Sabe 10 25,00 20 20,00 
Total 40 100,00 100 100,00 

 
 

Tabela 18i  – Hospitalidade do Santuário 
 
 

 
Agosto 
de 2007   

Outubro 
de 2007   

Hospitalidade Qt % Qt % 
Bom 29 72,50 92 92,00 

Regular 5 12,50 3 3,00 
Ruim 3 7,50 2 2,00 

Não Sabe 3 7,50 3 3,00 
Total 40 100,00 100 100,00 
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ANEXO A 

 
 
 

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PENHA DE 1992, 1993, 1994, 2004 E 2007 
Fonte: Irmandade de Nossa Senhora da Penha e 

MENEZES, Renata de Castro Devoção, diversão e poder: um estudo antropológico 
sobre a Festa da Penha. Rio de Janeiro, 1996 
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