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RESUMO 

 

As diferentes modalidades do turismo religioso estão ligadas às diversas 
religiões existentes no mundo contemporâneo. Este trabalho possui foco voltado 
para o Candomblé, adotando o objetivo geral de estudar o turismo religioso tendo 
esta religião em vista e realizando, como metodologia, pesquisa bibliográfica para a 
construção do referencial teórico, além de entrevistas, por meio de quatro diferentes 
questionários, com praticantes e com representantes de órgãos 
públicos.Primeiramente discutem-se as características do turismo religioso e a 
relação entre suas diversas modalidades; em seguida são apontados os principais 
elementos da religião candomblecista ao mesmo tempo em que é feito um paralelo 
entre eles e o subsegmento em questão. As entrevistas voltam-se para a situação 
da religiosidade em foco na cidade estudada, além das práticas e dos interesses de 
seus adeptos com relação ao turismo candomblecista. Estes apontamentos 
geraram, após todas as discussões e análises, o entendimento de que o turismo 
religioso voltado para o Candomblé em São Gonçalo existe de forma informal, sem 
sistematização, juntamente com o interesse em desenvolver atividades que o 
sistematizem e organizem. 

 

Palavras-chave: Candomblé; Turismo religioso; São Gonçalo. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The different modalities of religious tourism are tied to the many religions in 
the contemporary world. The focus of this work is the Candomblé, the general 
objective s the study of religious tourism related to this specific religious, and the 
methodology used was bibliographic research to construct a theoretical reference, 
and interviews, based on for different questionnaires, with this religion’s practicing 
and public authorizes agents. First, religious tourism characteristics and the relation 
between its modalities are discussed; then Candomblé’s principal elements are 
pointed while it is made a parallel between them and the sub segment in question. 
The interviews are about the religion situation at the studied city, and the practice 
and interest of the interviewed about Candomblé’stourism. The studies leaded to, 
after discussions and analysis, the understanding that the religious tourism focused 
in Candomblé at São Gonçalo city exists in an informal way, without a system, 
together with the interest in develop activities that creates a systematic organization. 

 

Key-words:Camdomblé; Religious tourism; São Gonçalo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um país como o Brasil, em que a maioria da população (91,9%) é 

religiosa (IBGE, 2012), as viagens motivadas por questões religiosas não podem ser 

desconsideradas. Além disso, o turismo religioso tem grande expressão no país e 

apresenta índices de crescimento, sendo aquele que mais se desenvolve depois do 

de férias e o de negócios, segundo Andrade (2002). 

De acordo com o autor acima citado, o turismo religioso são as atividades 

turísticas que envolvem sentimentos místicos e de fé, o que o torna uma questão 

maior que a sua vertente de maior representação, o turismo religioso católico. 

Existem outras formas desse tipo de atividade turística, que não o católico, como o 

judaico (GONÇALVES, 2011), o hindu (EHOW, 2016), o islâmico e o espírita 

(OLIVEIRA, 2008), por exemplo, que são abordadas mais adiante e de forma mais 

explicativa neste trabalho. 

Entretanto, no que se refere ao Candomblé, é necessária uma atenção 

especial, graças ao fato de, por muitas pessoas, este culto não ser considerado uma 

religião. Este fato é exemplificado pelas palavras do juiz da 17ª vara federal do Rio 

de Janeiro, Eugênio de Araújo, que declara que “as manifestações religiosas afro-

brasileiras não se constituem em religiões porque não contêm os traços necessários de 

uma religião como um texto base, uma estrutura hierárquica e um Deus a ser venerado” 

(G1, 2016, s.p. – ver anexo 1), o que exclui o Candomblé do grupo considerado por 

ele como religião, por ser uma manifestação afro-brasileira e não possuir algumas 

das características que menciona.  

Contudo, segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010) religião 

é uma crença em uma ou mais forças criadoras do Universo e por isso devem ser 

obedecidas e adoradas, o que traz um outro olhar sobre o assunto. Também é 

interessante a abordagem sociológica de Coutinho (2012, p. 181), que afirma que 

“[...] as religiões compreendem coletividades no seio das quais se desenvolvem 

práticas, se elaboram, defendem e discutem crenças”. Portanto, o Candomblé se 

insere nessas últimas definições, que não abordam uma obrigatoriedade de possuir 

as características citadas pelo juíz Eugênio de Araújo e consagradas pelo senso 
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comum a respeito deste culto. Sendo assim, esta pesquisa não foge do tema de 

turismo religioso ao ter foco sobre o Candomblé. 

Além disso, tendo em vista a ideia já citada de que turismo religioso é todo 

aquele que envolva sentimentos místicos e de fé, o Candomblé pode, sem dúvida, 

ser englobado por essa atividade. 

Mais do que classificar esse culto afro-brasileiro como religião, porém, está o 

interesse em analisar as características do turismo religioso e do próprio Candomblé, 

além das propriedades da procura existente por esse culto, discutindo ainda se o 

Candomblé faz ou não parte desse segmento turístico, principalmente no que se 

refere à cidade de São Gonçalo. Pois pode ser de interesse tanto dos agentes 

turísticos quanto dos candomblecistas desenvolver um possível potencial turístico 

dessa religião. 

A partir do desenvolvimento de uma pesquisa que relacione a situação do 

Candomblé com o turismo religioso pode-se destacar aspectos importantes desta 

relação e criar propostas de melhorias e desenvolvimento desse tipo de turismo. Isto 

poderia beneficiar os praticantes da religião citada, assim como  os empresários do 

trade turístico, chegando também a atingir o poder público com estes progressos. 

Ocorrem manifestações candomblecistas em muitos locais do Brasil, mas, 

se possuem potencial turístico, este não é adequadamente explorado, fazendo com 

que, principalmente, não se tornem conhecidas por um público interessado que pode 

ser ou vir a tornar-se de turistas. Existindo um turismo latente e um público 

interessado em explorar visitações e participar de manifestações dessa natureza, 

um estudo sobre a colocação dessas manifestações como variedade do turismo 

pode trazer nova visão ao tema e propocionar maneiras inovadoras de desenvolver 

esse tipo de atividade. 

Entretanto, o que se entende hoje por turismo religioso tem características 

específicas que se encaixam perfeitamente em algumas religiões, como as cristãs. O 

Candomblé, por sua vez, possui características bastante distintas das religiões que 

se relacionam tão bem com esse segmento turístico. Considerando as 

características do Candomblé, com suas distinções, como ele está inserido no 

turismo religioso? 
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Supondo-se que a resposta para este problema seja de que esta religião 

está inserida neste subsegmento turístico, o objetivo geral deste trabalho é realizar 

um estudo sobre o turismo religioso tendo em vista o Candomblé como religião, 

destacando suas características e potenciais para o desenvolvimento turístico. Neste 

sentido, os objetivos específicos são o apontamento das características e das 

diversas modalidades do primeiro e a discussão das práticas do segundo, assim 

como sua posição atual na cidade de São Gonçalo, além da identificação da posição 

dos praticantes desta religião quanto ao assunto em questão, observando também 

se os pesquisados se fazem praticantes do tipo de turismo aqui estudado. 

A cidade de São Gonçalo foi escolhida por apresentar atualmente mais de 

1200 terreiros de Candomblé e Umbanda - de acordo com o coordenador de 

promoção de igualdade racial da cidade, em entrevista concedida à autora deste 

trabalho - , e um cenário de busca pela visibilidade de suas tradições 

candomblecistas por meio da legalização dos terreiros, assim como o acontecimento 

de eventos de cunho religioso, exemplificados pela Primeira Marcha dos Povos de 

Matrizes Africanas da cidade, que ocorreu em setembro deste ano.  

A pesquisa desenvolvida é descritiva, na medida em que os dados e 

informações coletados sobre o turismo religioso e o Candomblé serão descritos e 

comentados. É uma pesquisa qualitativa, por priorizar informações que levem ao 

entendimento da relação entre dois fenômenos, sem se prender a medições ou 

quantificações dos dados, na medida em que a análise realizada é de informações 

conceituais. 

Esta pesquisa foi desenvolvida em etapas, adotando os princípios de 

observação do familiar de Velho (2008), na medida que a autora deste trabalho 

estudou seu próprio ambiente de convívio religioso, buscando manter a distância 

necessária para tratá-lo a partir do ponto de vista de pesquisadora, e não de 

religiosa. 

A primeira etapa diz respeito à revisão de literatura, composta de consulta a 

fontes teóricas e um diálogo com os autores que produziram trabalhos sobre o 

assunto adotado. 

A segunda etapa diz respeito ao estudo de campo realizado para coletar 

informações sobre candomblecistas, para saber se são motivados a realizar ou  se 
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realizam turismo religioso, e com não praticantes da religião, mas com uma visão 

externasobre o assunto, partindo de pontos específicos como da Coordenadoria de 

Promoção de Igualdade Racial de São Gonçalo. Neste último caso, a coleta de 

informações teve o intuito de entender a visão dos entrevistados sobre o tema 

abordado. 

Ocorreram questionamentos por meio de entrevistas com a utilização de 

perguntas previamente formuladas, mas com possibilidade de mudanças conforme 

demandasse o rumo de cada entrevista. As mencionadas entrevistas foram 

realizadas nos lugares de escolha de cada entrevistado, como forma de tentar 

mantê-los mais confortáveis e à vontade, utilizando recursos como bloco de 

anotações e caneta, além de gravador de voz no caso o entrevistado haver 

previamente permitido que fosse feita a gravação. Neste último caso, os 

entrevistados assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido que consta 

nos apêndices deste trabalho. 

A análise das informações coletadas na segunda etapa fará parte da terceira 

etapa da pesquisa, que consiste em comparações das entrevistas umas com as 

outras e destas com as informações coletadas e discutidas na primeira etapa. 

Esta pesquisa se divide em três capítulos que tratam, respectivamente, do 

turismo religioso e suas modalidades, do Candomblé e sua relação com o turismo 

religioso, e do estudo de campo realizado pela autora do presente trabalho. Este 

último apresenta uma visão mais aprofundada da cidade estudada e os resultados 

das entrevistas realizadas, além de uma relação destes pontos com as informações 

dos outros dois capítulos. 
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1 TURISMO RELIGIOSO E SUAS MODALIDADES 

 

Neste capítulo, desenvolve-se uma discussão sobre o fenômeno do turismo 

religioso e seus termos, em uma busca para sintetizar a visão sobre o tema 

abordado neste trabalho. Realiza-se, também, uma apresentação de determinadas 

modalidades do turismo religioso. 

 

1.1 TURISMO E RELIGIÃO 

 

O termo turismo religioso, apesar de bastante difundido e utilizado nos dias 

de hoje, tem sua formação por dois outros termos com essências bastante distintas, 

em que um trabalha com atividades de lazer e o outro aborda crenças e 

sentimentos. Isso traz à tona uma necessidade de análise destes termos, em uma 

suposição de que os resultados obtidos desta apresentarão um significado de 

“turismo religioso” mais amplo que aquele de conhecimento da maioria. 

Com este intuito, é importante voltar às origens da palavra “turismo”, que 

Cheibub (2010) afirma ter sido o termo francês tourisme. O autor dispõe que o latim 

tornare e o grego tornos são as raízes do prefixo “tour” presente na palavra, 

indicando uma ideia de giro ou volta. Isso implica que o turismo está relacionado às 

viagens em que o indivíduo que as realiza retorna ao local de origem, o que 

entende-se ser seu lar. 

Após uma revisão de algumas definições do termo, Barretto (2003) explica o 

caráter singular das viagens turísticas quando afirma que  

 
 
Porque a viagem e a estada acontecem fora do lugar de residência, as 
pessoas desenvolvem atividades diferentes de seu cotidiano. O movimento 
de pessoas também é singular, por ser temporário – o turista sempre pensa 
em voltar para casa em pouco tempo (BARRETTO, 2003, p. 12.). 
 
 

Nesta afirmação, enquanto trata do fenômeno em uma visão mais ampla, 

Barretto (2003) retoma a ideia de retorno ao local de origem indicado na etimologia 

da palavra. Isso diferencia o turismo de outras formas de viagens, como migrações, 

por exemplo, em que o indivíduo viaja sem intenção de retornar ao ponto de partida. 
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O termo possui muitas definições que, ao se basearem em aspectos 

diferentes do fenômeno, acompanham a diversidade de áreas em que este atua, 

como econômica, social, antropológica e cultural. Estudiosos de cada uma dessas 

áreas e ainda outras criaram definições que variam de amplas a muito específicas. 

Entretanto, todas possuem pontos em comum, que Barretto (2003) aponta como 

elementos mais importantes, sendo eles o tempo de permanência e o caráter não 

lucrativo da visita, acrescentando ainda um elemento não existente em muitas 

definições, a procura do prazer por parte do turista. 

O prazer citado pela autora, porém, não se restringe àquele encontrado no 

divertimento puro de festas e espetáculos, abrangendo também o íntimo do ser 

humano e a satisfação e a realização que ele pode encontrar na relação com outros 

indivíduos. 

Neste sentido, é essencial o conceito de turismo como “[...] um amálgama de 

fenômenos e relações, fenômenos estes que surgem por causa do movimento de 

pessoas” (BURKART ; MEDLIK, 1974, apud BARRETTO, 2003, p. 12.), que deixa 

evidente a importância do contato entre visitantes e visitados quando se fala do 

fenômeno turístico, englobando nas definições a mistura de diferentes culturas e 

visões de mundo. 

Quanto a isso, pode-se reconhecer as limitações de uma visão puramente 

econômica sobre um fenômeno tão amplo, como explicitado nas palavras de Gomes 

et al (2008, p. 62) 

 
 
A abordagem econômica do turismo, embora importante, não consegue, por 
si só, fornecer os elementos imprescindíveis para a caracterização deste 
fenômeno. [...] É necessário, assim, superar as abordagens funcionalistas 
do turismo, buscando novas propostas para tentar caracterizar a essência 
deste fenômeno e reconhecer a importância das representações sociais e 
dos significados que pode gerar. 
 

 

A superação das abordagens funcionalistas do turismo a que os autores 

recém citados se referem tem início em um pensamento como o de Burkart e Medlik, 

já citado. Pensamento este que começa a construir as novas propostas de olhares 

sobre o fenômeno turístico e caminha para o reconhecimento, também citado por 

Gomes et al (2008) da importância das representações sociais e significados do 

turismo, por meio da abordagem destas relações em uma de suas definições. 
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Também sobre os elementos principais do turismo, adota-se as palavras de 

Barretto (2003, p. 12.) “A visita ao local não visa o [sic.] lucro, portanto as 

motivações devem obedecer a razões espirituais ou vitais, mais próprias e íntimas”. 

Isto indica que as motivações para uma viagem turística podem ser diversas, 

modificando-se de acordo com a pessoa que viaja. Um mesmo grupo que viaja em 

conjunto pode e provavelmente vai ter mais de uma motivação para tal, sendo o 

espírito, o íntimo, o que vai comandar essas motivações. 

Esse aspecto impele o seguimento da discussão até o termo “religião”,  que 

essencialmente remete “ao sério, ao íntimo, ao interior” (SILVEIRA, 2007, p. 35). 

Essas poucas palavras, porém, não são suficientes para explicar, ou mesmo definir, 

algo tão complexo que gera discussões tanto em meios acadêmicos quanto leigos. 

Também aqui cabe a referência ao significado da palavra em busca de um 

melhor entendimento do tema. O Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010) 

define religião como uma crença em uma ou mais forças criadoras do Universo e por 

isso devem ser obedecidas e adoradas.Mais direta que as simples palavras citadas 

de Silveira (2007), essa definição permite um olhar mais orientado sobre o termo. 

Porém o significado da palavra ainda não é suficiente para permitir total 

compreensão da área de abrangência do turismo religioso. Um dos motivos para tal 

é o fato de que estas não são as palavras de um acadêmico ou estudioso do 

assunto. Sendo assim, a abordagem sociológica de Coutinho (2012, p. 181) 

afirmando “[...] as religiões compreendem coletividades no seio das quais se 

desenvolvem práticas, se elaboram, defendem e discutem crenças” é também 

importante para esta discussão. O autor não só traz palavras da Academia para este 

trabalho, como apresenta o olhar bem colocado da Sociologia, que não se atém a 

conceituações limitadas pelo economicismo. 

Também Abbagnano (2007, p. 846) apresenta uma definição do termo, 

neste caso orientada pela filosofia: 

 
 
Crença na garantia sobrenatural de salvação, e técnicas destinadas a obter 
e conservar essa garantia. A garantia religiosa é sobrenatural no sentido de 
situar-se além dos [sic.] limites abarcados pelos poderes do [sic.] homem, 
de agir ou poder agir onde tais poderes são impotentes e de ter um modo 
de ação misterioso e imperscrutável. A origem sobrenatural da garantia não 
implica necessariamente que ela seja oferecida por uma divindade e que, 
portanto, a relação com a divindade seja necessária [...]. 
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As palavras citadas acima apresentam não só a amplitude do termo, como 

também a relação do homem com o sagrado religioso, representada pela garantia 

de salvação que o indivíduo busca ao fazer parte de uma religião.  Neste sentido, a 

origem desta garantia é importante e devidamente citada pela autora, que explica 

que esta não tem princípio do próprio ser humano ou em qualquer aspecto natural, 

com uma divindade recebendo muitas vezes, porém não sempre, o crédito por ela. 

Para afirmar ainda mais a amplitude do termo, Coutinho (2012, p. 179) trata 

a questão mais a fundo, chegando até as práticas religiosas.  

 
 
As crenças, as práticas e os símbolos são, usualmente, os aspectos mais 
salientes das religiões. Em algumas, as práticas precedem as crenças, 
noutras o inverso, havendo, normalmente, relação estreita entre ambas. [...] 
As práticas religiosas configuram a relação do homem com o sagrado, 
englobando ritos, rituais, orações e outros. 

 
 

Assim, Coutinho mais uma vez foge da simplicidade relacionada à crença 

sobre a criação do Universo e vai até o campo das práticas dos indivíduos e a 

relação entre elas e o que se acredita como verdade e significados do mundo, sendo 

estes traduzidos pelos símbolos. 

Ainda buscando ampliar o conceito do termo para entender melhor a área 

abrangida, Geertz (2008) auxilia trazendo sua definição  

 
 
(1) um sistema de símbolos que atua para (2) estabelecer poderosas, 
penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da 
(3) formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e (4) 
vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade que (5) as 
disposições e motivações parecem singularmente realistas (GEERTZ, 2008, 
p. 67). 
 
 

Para que o conceito seja compreendido, cada elemento apontado pelo autor 

deve ser bem entendido: (1) símbolo é algo que tem significado, que representa 

alguma coisa; (2) as disposições e motivações estabelecidas nos homens são 

diretrizes e éticas a serem seguidas; (3) formulação de conceitos de forma geral; (4) 

imprime fatualidade nos conceitos formulados, utilizando fatos para complementar e 

exemplificá-los; (5) a fatualidade impressa nos conceitos gerais faz as diretrizes e 
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éticas parecerem verdadeiras, realistas, a ponto de nortear a visão que os religiosos 

têm do mundo. 

Neste sentido, para o citado autor, religião significa um sistema de símbolos 

com significados e representações específicos que atua para estabelecer diretrizes e 

éticas que motivem os homens, através da formulação de conceitos gerais 

complementados e exemplificados por fatos que façam essas disposições 

parecerem verdadeiras e, assim, nortearem a visão de mundo e as ações dos 

homens. 

Esta última definição permite uma compreensão mais  abrangente sobre o 

que se pode chamar de fenômeno religioso, o que, neste ponto, permite também 

retomar as palavras de Silveira sobre as diferenças entre turismo e religião, agora 

com um entendimento mais aprofundado sobre ambos os termos. Para Silveira 

(2007, p. 35) religião remete “[...] ao sério, ao íntimo, ao interior enquanto o turismo 

está ligado a posturas de ser, de viver, a uma experiência mais lúdica de 

divertimento, leveza, ao exterior, ao ver”.  

Apesar das diferenças essenciais entre os termos, eles claramente se unem 

para constituir outro termo cuja existência não pode ser negada. Práticas de turismo 

religioso em todo o mundo evidenciam a relação harmoniosa que esses elementos 

tão diferentes podem criar. 

As palavras de Ardoino (1983) complementam as de Silveira (2007) citadas 

anteriormente: 

 
 
[...] a polissemia da implicação acaba por construir termos, no caso turismo 
religioso, que expressam uma determinada prática social em que as 
fronteiras entre o consumo, o sagrado, a arte e o lúdico se tornam porosas, 
borradas. (ARDOINO, 1983 apud SILVEIRA, 2007, p. 35). 
 
 

Ardoino (1983 citado por Silveira, 2007) explicita, então, que a união de 

termos com significados tão diferenciados tem o poder de quase extinguir a linha 

que separa um do outro. Ao aproximar esses termos para a criação de um só, o 

“turismo religioso”, ocorre uma união de ideias quase antagônicas, algo que a 

princípio poderia causar dúvidas e confusão, mas que na prática é bastante 

compreensível. Afinal, as visitas a santuários e a participação em eventos religiosos 

estão notavelmente enraizadas na sociedade atual. 
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Desta forma, mesmo colocando o modelo tradicional de peregrinação em 

contato com o consumismo que o fenômeno turístico inevitavelmente envolve, o 

turismo religioso mantém um de seus elementos essenciais, a locomoção buscando 

experiências religiosas fora do cotidiano (CALVELLI, 2009). 

 

1.2 TURISMO RELIGIOSO COMO SUBSEGMENTO DO TURISMO 

CULTURAL 

 

Diante da variedade de áreas de interesse que o turismo abrange, Lohmann 

e Panosso Netto (2008) apresentam a divisão do mercado em segmentos ou 

subsegmentos como uma forma de classificação e distinção do fenômeno, utilizada 

atualmente em busca de otimizar os recursos e as relações entre demanda e oferta. 

Desta forma, é possível uma maior preparação dos agentes de turismo para atrair e 

recepcionar o público alvo, tendo em vista que este está mais claramente definido e 

é possível conhecê-lo mais profundamente e entender seus desejos e necessidades. 

Os mesmos autores citados no parágrafo anterior também atentam para o 

fato de que são muitas as bases para segmentação do turismo, partindo desde 

aspectos demográficos, como idade e tipo de grupo, até aspectos mais complexos, 

como motivações para a viagem e aspectos culturais da viagem. E é nestes dois 

últimos grupos, mais especificamente no último grupo - se for seguida a 

classificação destes autores à risca – que se inscreve a área de estudo deste 

trabalho, o turismo religioso. 

Porém o que os autores apresentam como segmento turístico é o turismo 

cultural, e não especificamente o turismo religioso. Isso poderia significar um mau 

entendimento dos segmentos por parte deste trabalho, não fosse pela forte ligação 

existente entre estes dois tipos de turismo. 

Contudo, Gonçalves (2011) apresenta uma afirmação que incita reflexão 

sobre a relação entre o turismo religioso e a cultura, ou o turismo cultural, quando 

afirma que em se tratando de motivação, o turista religioso se desloca não só pela 

religião, mas também pela cultura. 
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Diante disto, este trabalho recorre às palavras de Dias (2003) para citar a 

semelhança entre os dois tipos de turismo, em que os dois possuem em comum as 

visitas a locais considerados patrimônio cultural e participação de eventos religiosos, 

que ao mesmo tempo são uma forma de expressão cultural, tendo como grande 

diferencial as motivações religiosas pontuadas como requisito para a ocorrência do 

turismo religioso, que no caso do turismo cultural é apenas um aspecto entre muitos. 

Sendo assim, pode-se compreender o turismo religioso como sendo uma 

vertente do turismo cultural, já que este último é mais amplo e abrange a 

conceituação do primeiro. É possível dizer que toda modalidade de turismo religioso 

faz parte do turismo cultural sem que necessariamente todos os tipos do segundo 

sejam também do primeiro. 

Para reafirmar esta linha de pensamento, o Ministério do Turismo (2010) 

também apresenta o turismo religioso como um tipo de turismo cultural, definindo o 

segundo como 

 
 
[...] turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e 
cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens 
materiais e imateriais da cultura (BRASIL, [2006], 2010, p. 15). 
 
 

Desta forma, o turismo cultural é tão amplo quanto o próprio termo cultura, 

que Andrade (2002, p. 71) afirma ser “natural, puro e amplo, pois abrange tanto a 

cultura própria do turista como o conjunto de hábitos, ideias [sic.] e criações que ele 

pode assimilar ou não, em seu contato com novas realidades e convivências 

diferentes”. O termo cultura, então, assim como o tipo de turismo que dele deriva, 

abrange tudo o que o turista pode encontrar no destino visitado, além de seus 

próprios costumes e pensamentos, que vão, durante toda a visita, dialogar com o 

que ele se depara no destino. 

Uma vez que dialoga intimamente com o termo cultura, o turismo cultural 

tem amplitude suficiente para englobar o turismo religioso, que, segundo o Ministério 

do Turismo “[...] configura-se pelas atividades turísticas decorrentes da busca 

espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos relacionados a religiões 

institucionalizadas, independentemente da origem étnica ou do credo” (BRASIL, 

2010, p. 19). 
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As palavras de Dias (2003) explicam esta relação ao afirmar que os 

santuários também são patrimônio cultural e, sendo assim, podem ser vistos e 

utilizados como recursos turísticos, o que pode gerar um uso dos espaços religiosos 

pelo turismo. Neste sentido, pela história e cultura que trazem em si, os santuários 

religiosos, assim como outros atrativos culturais, atraem visitantes e geram um tipo 

próprio de turismo, que mesmo dentro da amplitude que é o turismo cultural, possui 

uma restrição que não existe neste: a motivação religiosa. 

Assim, mesmo um dos tipos citados de turismo sendo um subsegmento do 

outro, o que os diferencia e dá identidade ao turismo religioso é a motivação 

religiosa, que, segundo as palavras de Andrade, é o elemento que o define:  

 
 
O conjunto de atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e 
a realização de visitas a receptivos que expressam sentimentos místicos e 
de fé, a esperança e a caridade aos crentes ou pessoas vinculadas a 
religiões denomina-se turismo religioso (ANDRADE, 2002, p. 77). 
 
 

Este trabalho amplia o sentido de turista religioso que se apresenta na 

definição de Andrade para toda e qualquer pessoa que visita espaços ou eventos 

religiosos, estejam estas pessoas vinculadas ou não àquela religião, ou mesmo a 

qualquer religião. Isso se deve à observação de que boa parte dos turistas que 

realizam o objeto de estudo deste trabalho, o turismo religioso relacionado ao 

Candomblé, não estão inseridos nesta religião, mas sim possuem um interesse 

cultural sobre ela (MATIAS, 2016) e uma vontade de ampliar seu conhecimento 

sobre ela e de entendê-la, porém sem fugir do aspecto religioso do tipo de turismo 

estudado. 

Além disso, Coutinho (2012, p. 181)afirma que “[...] sendo o sagrado central 

na religião, as experiências com o mesmo definem-na”. E, entendendo que não só 

os fiéis de uma determinada religião podem ter experiência com o sagrado ligado a 

ela, mas também os indivíduos que a visitam, na medida em que assistem a algum 

ritual ou festa, pode-se concluir também que estes visitantes possuem ligação 

religiosa suficiente para defini-los como turistas religiosos. 

Continuando a dispor sobre o contato entre turista e comunidade local, 

Guillaumon (2011) apresenta um pensamento interessante sobre a questão  
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Quando os indivíduos praticam turismo e visitam territórios conformados em 
contextos histórico-sociais diferentes dos seus, confrontam a construção 
individual com novas realidades que são observadas e experimentadas, 
remodelando as construções individuais. Nesse confronto, aquilo que é 
diferente/desconhecido é percebido com mais facilidade do que tudo aquilo 
que já é conhecido. As percepções ficam mais atentas ao ‘exótico’. Entre os 
elementos de diferenciação, incluem-se aqueles relativos à religiosidade 
presente em cada território. Essa percepção (seletiva) é atenta tanto a 
elementos materiais (arquitetura, alimentos, decorações de festejos, 
vestimentas, cerâmicas, instrumentos musicais, utensílios cotidianos) como 
a imateriais (comportamento, valores, formas de expressão, músicas, jeitos 
de ser, de andar, de comer, de narrar histórias) (GUILLAUMON, 2011, p. 
12). 
 
 

A autora recém-citada, ao dispor que o exótico é o que mais atrai o turista 

em suas viagens, permite uma afirmação do que já foi dito anteriormente sobre o 

conceito de turista religioso estar relacionado a um grupo maior que o dos adeptos 

da religião visitada. 

Além disso, ao citar explicitamente que as religiosidades também se inserem 

nos elementos de diferenciação, Guillaumon (2011) deixa aberto o caminho para a 

menção da religião que é foco deste estudo, o Candomblé, que apresenta diferenças 

significativas de outras religiões, assim como de outros costumes. A discussão sobre 

estas diferenças é abordada com mais especificidade nos próximos capítulos deste 

trabalho. 

Inserido como está no âmbito cultural, o turismo religioso também se utiliza 

de patrimônios culturais importantes, que o ajudam a atrair os turistas e a gerar a 

utilização de seus recursos e atrativos. Neste sentido, a definição da UNESCO 

(2016, s.p.) de que “o patrimônio é o legado que recebemos do passado, vivemos no 

presente, e transmitimos às futuras gerações” traz uma explicação deste 

entendimento. Além disso, pode-se utilizar este conceito tratando especificamente 

do âmbito cultural para a utilização do termo “patrimônio cultural”, que teria relação 

com os patrimônios encontrados neste âmbito, para tratar do objeto de estudo deste 

trabalho. 

Seguindo esta definição, os objetos do turismo religioso, tratando-se tanto de 

construções e artefatos quanto de crenças e hábitos, são considerados patrimônio 

cultural graças ao fato de que são legados do passado vividos no presente e que 

são e serão passados às próximas gerações. 
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O patrimônio cultural, porém, é dividido em dois tipos. O primeiro deles é o 

patrimônio cultural material, que é formado por “bens culturais móveis e imóveis” 

(BRASIL, 2010) e usado como atração turística para a área a que este trabalho se 

refere na medida que os indivíduos visitam santuários ou mesmo lugares de 

importância histórica para as religiões, adquirem artefatos religiosos como souvenir 

de sua viagem ou os observem para melhor entendimento da cultura visitada. 

O segundo tipo é o patrimônio cultural imaterial, que é importante em termos 

de consequências do encontro entre o visitante e o visitado, na medida que contribui 

para a socialização e o entendimento entre estes dois grupos, incentiva que novos 

valores sejam seguidos e diminui distâncias étnicas por meio de um melhor 

entendimento do outro (DIAS, 2003). 

A UNESCO apresenta o segundo tipo afirmando que  

 
 
[...] não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito 
mais, contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas 
festas e em diversos outros aspectos e manifestações, transmitidos oral ou 
gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. A 
essa porção imaterial da herança cultural dos povos, dá-se o nome de 
patrimônio cultural imaterial (UNESCO, 2016, [s.p.]). 
 
 

Assim como a cultura de um grupo não é feita só de bens físicos, as próprias 

religiões, ao trabalhar com crenças e símbolos, por si mesmas já estão integradas 

na definição de patrimônio cultural imaterial. Sendo assim, o turismo religioso 

também se apropria grandemente do patrimônio imaterial das religiões, e nele este 

trabalho pretende inserir maior foco. 

Este foco se deve ao entendimento desta autora de que este tipo de 

patrimônio cultural possui potencial para desenvolver espaços e sociedades, na 

medida que o encontro entre o visitante e o visitado tem como consequência 

processos culturais que afetam aos dois lados (SANTOS. BARRETTO. 2005). 

As palavras de Dias (2003) oferecem a base para a formação do  

entendimento da autora deste trabalho, citado acima, ao afirmar que este último tipo 

contribui para a socialização e a compreensão entre estes dois grupos, incentiva que 

novos valores sejam seguidos e diminui distâncias étnicas por meio de uma melhor 

compreensão do outro. 
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1.3 MODALIDADES DO TURISMO RELIGIOSO 

 

Além das especificidades que definem o turismo religioso e o tornam único, 

apesar da proximidade com outros segmentos e da difícil junção de duas ideias 

aparentemente antagônicas, ele também possui diferentes modalidades, cada uma 

com suas próprias peculiaridades. Cada modalidade está relacionada a uma religião 

e, consequentemente, suas peculiaridades se referem às características específicas 

da religião em questão. Esta diversidade é demonstrada por Andrade (2002) quando 

afirma que: 

 
 
embora as viagens dos cristãos a Roma tenham assumido um sentido 
especial, único e apropriado – porque a cidade dos Césares tornou-se 
cidade papal -, hoje, além de perder sua rigidez, o termo teve sua extensão 
ampliada a todas as viagens de caráter religioso a qualquer centro espiritual 
de fé (ANDRADE, 2002, p. 78). 
 
 

Sendo este tipo de turismo essencialmente ligado à fé e ao místico, também 

diz respeito a toda e qualquer religião institucionalizada, sem importar a origem 

étnica ou o credo (BRASIL, 2010).  Isto implica que nenhuma religião pode ser 

discriminada neste âmbito, tornando coerente a ampliação do turismo religioso, 

citada acima por meio das palavras de Andrade (2002), a todos os tipos de viagem 

tendo como principal motivação a religiosa. 

Além disso, desde que uma religião consiga apresentar o elemento místico e 

despertar os sentimentos de fé, caridade e esperança em um turista durante uma 

viagem (elementos estes presentes na definição de Andrade (2002) sobre o turismo 

religioso, já citada neste trabalho), pode-se afirmar que isto é uma modalidade deste 

subsegmento. Esta ideia é apresentada pelas palavras de Calvelli 

 
 
Tanto a passagem por várias religiosidades, quanto um certo grau de 
sincretismo são considerados caminhos válidos, diante do leque de 
possibilidades religiosas que parecem estar em sintonia com o 
desenvolvimento de ideologias individualistas (CALVELLI, 2009, p. 4.). 
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As diferentes modalidades do turismo religioso se relacionam umas com as 

outras, assim como as próprias religiões precisam se relacionar no mundo 

multirreligioso atual. Porém, essa relação não é exatamente de igualdade, com uma 

religião aparentemente ocupando maior espaço que as outras, apesar de que pode-

se perceber que isso está mudando, conforme as religiões buscam aumentar sua 

atuação e se desenvolver dentro do turismo. 

Um exemplo desta desigualdade entre as modalidades do subsegmento 

turístico estudado é apresentado pelo Jornal de Turismo (2015) em publicação da 

Associação Brasileira de Empresas de Eventos sobre a movimentação da economia 

pelo turismo religioso, com foco na cidade de Aparecida, São Paulo, e nas visitações 

turísticas de cunho religioso que ocorrem ali graças à relação da cidade com a 

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, sem nem mesmo citar que esta é apenas 

uma dentre várias modalidades existentes deste tipo de turismo, tratando-a como se 

fosse a única. 

Ainda no final da mesma publicação, são citados outros destinos conhecidos 

pelo mesmo subsegmento, como a cidade de Juazeiro do Norte, Ceará; o Santuário 

de Santa Paulina em Nova Trento, Santa Catarina; as cidades históricas de Minas 

Gerais; os estados do nordeste no Brasil, com suas festas de São João, entre outros 

(JORNAL, 2015)*. Contudo, todos os citados são destinos com características 

católicas, sem ocorrer qualquer menção à possibilidade de atuação de outras 

modalidades, mesmo em uma publicação de cunho abrangente com relação ao tipo 

de turismo do qual trata. 

Neste sentido, pode-se perceber que muitas pessoas, inclusive integrantes 

do ramo do turismo, tomam a parte pelo todo com relação ao assunto estudado 

neste trabalho. Isto ocorre no ato de observar as ocorrências católicas do turismo 

religioso e a partir disso tratá-las como se fossem a única forma existente, sem 

considerar que outras religiões também possam apresentar visitações e viagens no 

mesmo sentido e serem englobadas pelo subsegmento. 

Esta desigualdade se deve, em parte, pela existência de pessoas, 

contrariando as palavras anteriores de Calvelli (2009), que não acreditam na boa 

convivência das diversas religiões existentes na atualidade, sendo apoiadas por um 

                                                           
 Artigo publicado online sem informações sobre edição, mês ou autor, com o título de Turismo 
religioso movimenta a economia de diversas regiões do Brasil (ver Referências: JORNAL, 2015). 
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pensamento restritivo que tem origem no próprio campo religioso, como apresentado 

pelo artigo Religião e Sociedade (2007) 

 
 
[...] Algumas religiões mais universalistas são apresentadas como as únicas 
verdadeiras, e seus sacerdotes costumam exigir dos fieis o abandono de 
crenças e práticas de outras religiões (como quase sempre ocorre com as 
religiões cristãs). Outras são mais voltadas para uma determinada 
população, menos dadas ao proselitismo e não exigem de seus adeptos o 
afastamento de outras religiões e/ou o abandono de crenças e práticas 
religiosas vividas fora delas (como ocorre geralmente com as religiões afro-
brasileiras). 
 
 

Assim sendo, existem algumas religiões que defendem a si mesmas (e 

nesse sentido cada uma apresenta a si mesma) como únicas portadoras da 

verdade. Isto pode ser uma problemática para o turismo religioso aberto a todas as 

religiosidades discutido nos parágrafos anteriores, já que estas crenças podem 

restringir o desenvolvimento e a aceitação de atividades deste subsegmento turístico 

apenas às práticas e aos praticantes destas religiões que se intitulam únicas. 

Este não é o caminho tomado como base para este trabalho, principalmente 

pois a religião que coloca em foco faz parte das citadas no trecho anterior do artigo 

Religião e Sociedade (2007) como religiões afro-brasileiras, e como tal não exige 

que seus adeptos abdiquem de outras crenças ou práticas religiosas. 

Neste sentido, esta pesquisa apresenta o fato de que, apesar de existirem 

aqueles que apoiam a ideia comentada no parágrafo anterior, também existem 

pessoas que buscam minimizar a abrangência e os efeitos dela, sendo estes não só 

adeptos de religiões afro-brasileiras, como também wicca e até mesmo cristãos, 

entre outros. Isto é exemplificado pela união de pessoas de diferentes crenças, e até 

mesmo de nenhuma, em caminhadas em prol da liberdade religiosa, que ocorrem 

anualmente em cidades do estado do Rio de Janeiro, como a própria capital, Niterói 

e São Gonçalo. 

O Catolicismo como expressão do turismo religioso, porém, é apropriado e 

possui sentido único e especial, pois, segundo Oliveira (2008) foi responsável pela 

sistematização do adjetivo “religioso”. Este ponto de vista influencia o entendimento 

                                                           
 A Wicca é uma religião pagã dedicada ao conhecimento da espiritualidade a partir da natureza e da psique 
humana, na qual são adoradas duas divindades: o Deus Cornífero, representado pelo Sol e pelos animais e a 
“Deusa”, representada pela Lua e pela Terra (ver referências: CABRAL, 2016). 
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de que a diminuição da rigidez citada anteriormente por Andrade (2002) não foi tão 

grande quanto pode parecer. 

Guillaumon (2011) também apresenta seu pensamento sobre esta questão, 

ao apresentar o tratamento direcionado às diferentes religiões existentes na Bahia 

no campo do turismo religioso. 

 
 
[...] Outro fato curioso é que a história da Bahia começa a ser narrada 
apenas após a chegada dos portugueses, o que serve para confirmar a 
ideia de que o que se apresenta como turismo religioso é, na verdade, o 
turismo para visitação a templos católicos, que são apenas parte da 
construção da identidade cultural religiosa da Bahia (GUILLAUMON, 2011, 
p. 6). 
 
 

Como outro ponto para reflexão sobre este assunto, apresenta-se o fato de 

que a autora deste trabalho encontrou outros estudos e obras relacionadas ao 

Catolicismo no campo do turismo religioso em número consideravelmente maior que 

aqueles que encontrou com relação a outras religiões. Isto pode ser exemplificado 

por alguns trabalhos como o de Barbosa (2014), que aborda o turismo religioso 

pensando especificamente na cidade de Urucânia, MG, apresentando seu turismo 

religioso com relação a eventos e templos católicos; o de Calvelli (2009), que aborda 

o subsegmento em uma comparação com a peregrinação relacionada ao Caminho 

da Fé, uma rota de peregrinação católica, assim como o de Ribeiro (2010) faz o 

mesmo com a romaria à cidade de Bom Jesus da Lapa (também fenômeno católico); 

o estudo de Pinto (2016), que trata o turismo religioso como sinônimo de turismo 

religioso católico, sem sequer mencionar outras possíveis modalidades, 

apresentando a história e situação do catolicismo no Brasil como a do próprio 

subsegmento. Ardigó, Caetano e Damo (2016) também restringem seu trabalho ao 

catolicismo ao manter seu foco sobre o Santuário Santa Paulina para estudar o 

marketing do turismo religioso. 

Quanto aos poucos trabalhos que abordam ouras modalidades do turismo 

religioso, o de Oliveira (2008) e o de Jaluska e Junqueira (2013) apresentam o 

turismo religioso de forma mais ampla, apresentando sua manifestação por meio de 

diversas religiões, citando o budismo, o hinduismo, o islamismo, o espiritismo, entre 

outras. Já os estudos de Gonçalves (2011) abordam o turismo religioso levando para 

a ótica do judaísmo, apresentando o caso de Belmonte. 
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A pesquisa realizada para o presente trabalho, tomando também como base 

os estudos acima citados, permitiu à esta autora a percepção de que a maioria dos 

trabalhos acadêmicos na área de turismo religioso possuem a fé católica e as 

viagens relacionadas a ela como objeto de estudo, sendo grande também o número 

destes estudos que nem sequer citam outras modalidades do subsegmento, como 

pode ser percebido nos parágrafos anteriores. 

Além disso, ao ser realizada pela autora deste trabalho uma pesquisa 

bibliográfica sobre turismo religioso e os possíveis lugares e atrativos a serem 

visitados, locais sagrados do Catolicismo e nos quais ocorreu parte de sua história, 

esses locais sagrados são os primeiros a aparecer e somam maior número, como é 

o caso de Jerusalém, disputada por três grupos religiosos: cristãos, muçulmanos e 

judeus; Aparecida do Norte, Brasil, com sua catedral-basílica (ECOVIAGEM, 2016); 

Juazeiro do Norte, Brasil, com suas igrejas e a imagem de Padre Cícero (ROEHER, 

Jaqueline, 2016); Roma, Itália, sede da igreja católica; Lourdes, França, onde teria 

ocorrido uma aparição da Virgem Maria, além de abrigar a Basílica do Rosário e o 

Santuário de Notre-Dame; Santiago de Compostela, Espanha (GAZETA, 2016); 

entre muitos outros. 

Com relação aos locais e atrativos não-católicos encontrados na pesquisa, 

apresentam-se Shikoku, Japão, com 88 templos budistas; Índia, com o Taj Mahal, a 

mesquita Jama Masjid, o forte Red e o forte Amber (GAZETA, 2016); Meca, Arábia 

Saudita, cidade sagrada para os muçulmanos, com a maior mesquita do mundo 

(ECOVIAGEM, 2016). Estes resultados, porém, aparecem acompanhados de outros 

católicos, que ocupam os primeiros lugares das listas de destinos. 

Isto leva ao entendimento de que o espaço do Catolicismo dentro do turismo 

religioso é maior que o espaço ocupado pelas outras religiões, influenciando a 

percepção de que esta religião se sobressai nesta área, sendo a vertente de maior 

representação deste tipo de turismo. 

Para uma tentativa de explicação da aparente sobressalência do Catolicismo 

com relação as outras religiões no campo estudado, apresenta-se a história da 

religião citada, em que seus líderes buscaram ampliar seus horizontes e se 

empenharam para obter monopólio religioso mundial, como acontece com os 

impérios, categoria na qual a publicação obtida sob o título “Influência católica no 

mundo atual”, divulgada pelo site Viagem Cultural (2013), posiciona o Catolicismo. 
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A mesma publicação relata que ainda hoje a fé católica tem tanta influência 

que atinge até aqueles que não são católicos e que sua importância no Brasil é tão 

grande que existem feriados nacionais dedicados a santos católicos, como o de 

Aparecida, que é reconhecida legalmente como padroeira do país (VIAGEM 

CULTURAL, 2013). Porém, em um país oficialmente laico e com tantas outras 

religiões sendo praticadas em seu solo, isto mostra a maior importância desta 

religião em solo nacional. 

Entretanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em seu 

censo demográfico de 2010, aponta que a população católica brasileira vem 

diminuindo nos últimos anos enquanto aumenta o número de adeptos de outras 

religiões no país.  

 
 
Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostram o crescimento da 
diversidade dos grupos religiosos no Brasil, revelando uma maior 
pluralidade nas áreas mais urbanizadas e populosas do País. A proporção 
de católicos seguiu a tendência de redução observada nas duas décadas 
anteriores, embora tenha permanecido majoritária. Em paralelo, consolidou-
se o crescimento da parcela da população que se declarou evangélica. Os 
dados censitários indicam também o aumento do total de pessoas que 
professam a religião espírita, dos que se declararam sem religião, ainda que 
em ritmo inferior ao da década anterior e do conjunto pertencente a outras 
religiosidades (IBGE, 2012, p. 90). 
 
 

Essas mudanças se refletem no campo do turismo, em que as outras 

religiões (que não são o Catolicismo) também se desenvolvem e buscam ocupar um 

espaço maior. Isso acontece à medida que cada uma delas apresenta 

particularidades que se expressam nas modalidades de turismo que lhes diz 

respeito, tornando este sempre especial e único. Neste sentido, as práticas de cada 

vertente do turismo religioso podem suscitar atividades e sentimentos diferentes nos 

visitantes e, assim, criar experiências únicas. 

Apesar das dificuldades percebidas pela autora deste trabalho durante sua 

pesquisa sobre as modalidades não-católicas do subsegmento estudado, cabe aqui 

a apresentação das poucas características encontradas nesta pesquisa, assim como 

do Catolicismo, para que sejam compreendidas as diferenças e similaridades entre 

elas. 

O turismo religioso judaico tem base no Judaísmo, e sua característica 

diferencial em relação às outras modalidades está, na percepção de Santos (2003 
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apud GONÇALVES, 2011), de que seus praticantes não estão em busca da prática 

religiosa, mas sim em busca da memória judaica, representada principalmente pelos 

locais em que ocorreram ações contra esse povo, o que a torna diferente da maior 

vertente católica. 

Gonçalves (2011, p. 14) também aponta que “o turismo religioso judaico 

possui vários preceitos, uma vez que o próprio judeu procura destinos adequados, 

de acordo com a lei judaica”. Isto indica que esta vertente se apresenta não só como 

um potencial para ser trabalhado dentro do subsegmento como também a 

abrangência de experiências diferentes que pode proporcionar ao turista. 

Esta vertente mais exercida possui a prática religiosa como boa parte das 

suas atividades, com fiéis e simpatizantes se deslocando para assistir a missas e 

festas, ou mesmo para ver e ouvir o Papa. É também voltada para as romarias e 

peregrinações. Estas últimas, segundo Maio (2004) têm seu sentido nas dificuldades 

da busca pelo lugar sagrado. 

O hinduísmo, por sua vez, mescla crenças com estilos de vida, sendo a união 

de diferentes manifestações culturais e religiosas (PEREIRA, 2013). Graças a isso, a 

religião possui uma diversidade que a torna atrativa, sendo patrimônio religioso da 

Índia, juntamente com sua arquitetura, que a autora citada afirma ter características 

próprias de acordo com a região em que se localiza o templo, o que reforça a 

diversidade desta crença e cultura. 

Já a vertente que tem foco na religião islâmica possui sua maior 

representação na visitação a Meca, cidade sagrada para os seguidores desta 

crença. A cidade atrai não só os praticantes do Islã, como também outras pessoas 

que tenham curiosidade de conhecer a cultura e a fé tão fortemente professada 

naquela cidade, já que esta visitação faz parte dos costumes dos religiosos como 

um de seus preceitos: 

 
 
Os fiéis com saúde e que disponham de recursos devem, pelo menos uma 
vez na vida, fazer a Hajj (peregrinação a Meca). Esta obrigação é crucial 
para manter a unidade da Casa do Islã, na medida em que milhares de 
muçulmanos, de várias partes do mundo, se reúnem em Meca e 
compartilham a mesma experiência espiritual. Em Meca, o fiel deve 
observar vários ritos que fortalecem a fé e a identificação com Deus, o 
Profeta e a comunidade islâmica (ummah) (SILVA, 2010, p. 131). 
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Sendo assim, pode-se compreender melhor as diferenças e semelhanças 

entre algumas das modalidades do turismo religioso. Entretanto é necessário um 

estudo mais aprofundado sobre cada uma delas para seguir com uma discussão 

sobre o assunto. É por isso que este trabalho apresenta, a seguir, as principais 

características da religião em que mantém seu foco, o Candomblé. 
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2 O CANDOMBLÉ E SUA RELAÇÃO COM O TURISMO RELIGIOSO 

 

Este capítulo apresenta o Candomblé, indicando suas principais 

características, a forma como surgiu no Brasil e, ainda, seus elementos que o 

posicionam próximo e distante de outras religiões, criando sentimentos de 

identificação ao mesmo tempo em que criam polêmicas. Será abordada também sua 

colocação como religião e como patrimônio, como parte de uma justificativa para sua 

inserção no tema de turismo religioso estudado neste trabalho. 

 

2.1 O CANDOMBLÉ 

 

Para compreender mais adequadamente a proposta deste trabalho, 

especialmente no tocante à análise da maneira como o Candomblé está inserido 

atualmente no contexto do turismo religioso, é necessário maior entendimento sobre 

esta religião e o que ela apresenta e significa, tanto para a sociedade em geral 

quanto para aqueles que dela participam. Desta forma, um bom ponto de partida 

seria o início de seu culto no Brasil, tendo origens na África. 

Segundo Barbosa Júnior (2013), o Candomblé praticado atualmente em solo 

brasileiro difere-se daquele que era praticado na África antes de ser trazido para cá 

pelos negros escravizados. Sendo o culto africano aos orixás segmentado por 

regiões ou famílias, cada uma cultuando poucos ou apenas um orixá, a diferença 

está no culto brasileiro desses orixás reunidos em terreiros, formando um conjunto 

de crenças de diversas regiões africanas em um mesmo culto.  

Esta distinção estrutural entre os dois tipos de Candomblé, o africano e o 

brasileiro, se deve à forma como esse culto foi trazido para o Brasil pelos escravos. 

Retirando estas pessoas de sua terra de origem e forçando-as a trabalhar em um 

país distante e culturalmente diferente, os senhores brancos temiam revoltas e o 

crescimento de rivalidades, e, como uma forma de tentar evitar que seus temores se 

tornassem realidade, agregavam em uma mesma senzala escravos de diversas 

nações africanas, com línguas e costumes diferentes (BARBOSA JÚNIOR, 2013).  



34 
 

Matias (2015) apresenta a consequência dessa mistura de nacionalidades 

ocorrida nas senzalas brasileiras ao concordar que o Candomblé como é conhecido 

hoje surgiu no Brasil pela junção dos povos trazidos para cá, sendo eles Angola, 

Congo, Povo Fon – ou Jeje, do Benin, Iorubá – ou Nagô, da Nigéria, entre outros, e 

que se consolidou mesclando-se também com crenças indígenas e católicas, 

cultuando diversas entidades. 

Esse aspecto do Candomblé brasileiro pode ser percebido quando Barbosa 

Júnior (2013) apresenta “Exu, Ogum, Oxóssi, Omulu, Ossaim, Oxumaré, Nanã, 

Oxum, Obá, Euá, Oyá, Logunedé, Iemanjá, Xangô e Oxalá” como os orixás mais 

conhecidos e cultuados no Candomblé, sendo reverenciados todos juntos em cada 

terreiro e também louvados nessa ordem em um xirê (roda de Candomblé). 

Os cultos, porém, não se unificaram completamente, mantendo até hoje 

singularidades que os dividem entre as chamadas “nações” do Candomblé que, sem 

fugir das características e da estrutura da religião que as engloba, possuem suas 

particularidades, que Evaristo (2012) cita como sendo  

 
 
tão diversificadas quanto suas tradições que fazem questão de manter 
diferenciadas. As principais nações são angola, congo, jeje, nagô, a 
distinção entre elas se dá pela maneira de tocar tambores, utilizando as 
mãos ou varetas, assim como pelos vestuários típicos, pelas músicas, 
cânticos e até mesmo pelo nome das divindades (EVARISTO, 2012, p. 52). 
 
 

Para entender melhor esta relação, são importantes também as palavras de 

Barbosa Júnior (2013), que apontam que o termo “Candomblé” dava nome às 

reuniões de escravos feitas com a intenção de louvar os orixás, assim como era 

utilizado em referência a toda e qualquer reunião ou celebração de negros no 

Brasil.Desta forma, mesmo que cada casa tenha particularidades ligadas à nação 

que segue, o culto ainda é denominado e faz parte do chamado Candomblé. 

Uma vez compreendido o significado da palavra “Candomblé” e sua relação 

com a realidade dos cultos e suas divisões em nações, é necessário um 

entendimento sobre os orixás louvados nesta religião. Neste caso, este trabalho faz 

mais uma vez uso das palavras de Barbosa Júnior (2013) 

 
 
Etimologicamente e em tradução livre, “orixá” significa “a divindade que 
habita a cabeça” (em iorubá, “ori” é cabeça, enquanto “xá”, rei, divindade). 
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O termo é associado comumente ao diversificado panteão africano, trazido 
à América pelos negros escravizados. Cada orixá relaciona-se a pontos 
específicos da natureza, os quais são também pontos de força de sua 
atuação. O mesmo vale para os chamados quatro elementos: fogo, terra, ar 
e água. Portanto, os orixás são agentes divinos, verdadeiros ministros da 
Divindade Suprema (Deus, Princípio Primeiro, Causa Primeira etc.), 
presentes nas mais diversas culturas e tradições espirituais/religiosas, com 
nomes e cultos diversos, como os devas indianos (BARBOSA JÚNIOR, 
2013, p. 29). 
 
 

Pode-se perceber, então, que apesar de a palavra “orixá” pertencer ao 

idioma iorubá, refere-se a algo existente também em outras culturas e religiões, 

além da África e do Candomblé. Por este fato e seguindo os princípios da igualdade 

e da democracia, a religião estudada neste trabalho não pode ser discriminada pelo 

culto a esses “agentes divinos”, principalmente enquanto outras religiões com o 

mesmo tipo de culto não o são. 

Essa citação de Barbosa Júnior (2013) supracitada também apresenta a 

forte crença candomblecista de que as divindades habitam a cabeça dos praticantes 

desta religião. Neste aspecto do culto está presente a proximidade entre divindade e 

pessoa, segundo uma crença de que estão tão próximos que uma pessoa e seu 

orixá específico habitam o mesmo corpo. Este orixá tem a função de manter 

equilibrada a relação do ser humano com o ambiente, além de ser responsável pelas 

características físicas, emocionais, espirituais, etc. de seu filho (BARBOSA JÚNIOR, 

2013). 

Gondim (2003) complementa os pensamentos anteriores afirmando que o 

espaço físico em que se organiza o Candomblé representa a convivência de várias 

nações em um mesmo espaço, que por sua vez são representadas por orixás, que 

foram seus governantes na África no tempo em que viveram. Esta ideia de vida 

terrena do orixá é mais uma característica central da religião estudada. 

Seguindo a ideia de que os orixás cultuados foram governantes de regiões 

do continente africano, Matias (2015) escreve que  

 
 
na África o culto aos orixás estava ligado a uma cidade ou a um país inteiro, 
ou seja, todos os nascidos naquela região eram “parentes” daquela 
entidade, isso porque o seu culto estava diretamente ligado aos ancestrais, 
sendo celebrado pela família. [...] A ideia de vida terrena no Orixá é muito 
forte para os africanos, as divindades foram pessoas que viveram na terra e 
que por seus feitos viraram divindades, fazendo com que a ideia da 
ancestralidade seja forte (MATIAS, 2015, p. 35). 
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A crença na vida terrena dos orixás e seu culto sendo realizado por parentes 

ou descendentes deles não só explicitam a forte ancestralidade empregada na 

religião, como também explica a característica do culto africano que o diferencia do 

brasileiro, já citada neste trabalho e estreitamente ligada a essa ancestralidade. 

Passa a ser compreensível, então, que na África, este culto tenha sido dividido em 

regiões ou famílias, já que cada uma delas teria relação parental ou ancestral com 

um dos orixás. 

Como exemplo, Matias (2015) apresenta o reino de Oyó, que evidencia a 

ligação e o respeito dos candomblecistas pelos feitos, durante a vida terrena, do 

orixá que cultuam. 

 
 
[...] o reino de Oyó (onde atualmente se encontra a Nigéria), onde era 
cultuado Xangô. Já que, segundo a mitologia, Xangô foi o quarto rei dessa 
cidade, um dos mais poderosos dos impérios Iorubás. Depois de sua morte 
Xangô foi divinizado, o que acontecia com grandes reis e heróis da época, e 
seu culto se tornou o maisimportante na cidade (MATIAS, 2015, p. 35). 
 
 

Outro elemento muito presente da cultura candomblecista é a oralidade, que 

Caputo e Passos (2007) afirmam ir além da fala do povo de santo, e sim ser sua 

estrutura e constituição. É por meio desta oralidade que os praticantes mantêm suas 

tradições e passam adiante seus conhecimentos. 

Este aspecto cultural fornece o elemento propício para a realização de um 

costume muito arraigado neste culto, o segredo, que Caputo e Passos (2007) 

explicam ser um elemento ritualístico de fundamental importância na cultura 

candomblecista, afirmando ainda que existem conhecimentos e permissões nessa 

cultura que apenas possui quem é iniciado, quem faz parte do grupo e é acolhido 

como tal, a partir do ponto de vista de que 

 
 
[...] Saber é um sinal de iniciação e “este que sabe” é alguém já integrado 
ao grupo e à cultura. O segredo significa a sua pertença ao grupo. Ser 
iniciado é ter acesso ao segredo e fazer parte do grupo. É mais, é passar a 
pertencer a uma nova família, a “família de santo”. Independentemente da 
idade que se tenha pode-se ser aquele que conhece, que sabe o segredo, 
tendo-se assim uma relação com o grupo – mesmo quando se é criança – 
diferenciada (CAPUTO, PASSOS, 2007, p. 97). 
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A partir do elemento do segredo pode-se chegar a outros dois elementos 

culturais deste grupo. O primeiro deles é o culto secreto, que, como um meio de 

manutenção destes segredos, deixa algumas lacunas na imagem vista por quem 

não é iniciado, já que o aprendizado e muitas experiências acontecem sem que o 

público possa ver. Tudo isto muitas vezes é a causa de sombras e mistérios no que 

diz respeito à religião, deixando para o público externo uma imagem festiva e 

extrovertida de representações de tradições afro-brasileiras (ANJOS, 2008). Esta é 

uma das imagens que estas manifestações formam para quem está de fora. Uma 

outra imagem é comentada mais adiante neste capítulo. 

O segundo elemento é a hierarquia, que se caracteriza também pelos outros 

elementos já citados neste trabalho, além de ser pautada do tempo de experiência 

na religião, ou tempo de iniciação (CAPUTO, PASSOS, 2007), tanto quanto no 

tempo de vida. Isto permite que crianças tenham o mesmo merecimento de respeito 

que os adultos, já que o tempo de iniciação não depende da idade. 

Neste sentido, Barbosa Júnior (2013, p.) oferece a importância de tal 

aspecto hierárquico, afirmando que “ela é importante pela organização, respeito à 

ancestralidade e à tradição, manutenção dos valores, do conhecimento e da 

preservação da sabedoria e do sagrado”. 

Assim como na sua estrutura hierárquica, o Candomblé também se 

diferencia de outras religiões por apresentar uma visão distinta sobre moralidade. 

Anjos (2008) oferece uma explicação para este caso. 

 
 
O Candomblé opera num contexto ético no qual a noção judaico-cristã de 
pecado não faz sentido. Não há um sistema de moralidade referido ao bem-
estar da coletividade humana, pautando-se o que é certo ou errado na 
relação entre cada indivíduo e seu orixá (ANJOS, 2008, p. 3). 
 
 

Sendo assim, o código de conduta seguido rigidamente pelos cristãos não 

existe para os candomblecistas. Estes últimos podem escolher qual conduta adotar 

nas situações do dia-a-dia sem que sejam punidos ou julgados por ela. Pelas 

palavras de Anjos, é possível perceber que o único norteamento de certo ou errado 

a ser seguido é o da boa relação com o orixá. 

Neste sentido, parte-se da ideia de que este bom relacionamento, segundo 

entrevistas realizadas pela autora deste trabalho com adeptos, no ano de 2013, para 
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uma pesquisa etnográfica, se dá na medida que são cumpridas as obrigações para 

com o terreiro, como estar presente quando necessário, realizar as tarefas que lhe 

são impostas, respeitar a hierarquia e manter o segredo sobre aquilo que não deve 

ser compartilhado com não-praticantes. 

Juntamente com aquilo que deve – ou é sugerido - ser cumprido estão as 

coisas que os candomblecistas não devem – ou são aconselhados a não - fazer, que 

se apresentam tanto de forma geral, para todos os praticantes, quanto 

individualmente, com cada adepto possuindo restrições singulares de acordo com 

seu orixá e sua nação. Como exemplos do aconselhamento geral tem-se não vestir-

se totalmente na cor preta, não ir à praia ou a cemitérios durante o primeiro ano de 

iniciado e não praticar relações sexuais durante os três primeiros meses. Já como 

exemplo da recomendação individual tem-se não comer doces e frutas durante os 

primeiros três meses de iniciado (somente para quem é da nação de Efon), não 

comer abóbora (para quem é filho de Iansã), nem carne vermelha em sextas-feiras 

(para quem é filho de Oxalá). Em ambos os casos existem diversas outras 

restrições. 

Evaristo (2012) apresenta também outros elementos que tornam o 

Candomblé misterioso e destoante de outras religiões, além de não ser 

compreendido por uma parcela da população, ao afirmar que: 

 
 
As religiões africanas eram baseadas, como atualmente as afro-brasileiras, 
na incorporação dos deuses em seus filhos, porquanto os sacerdotes 
acreditam poder entrar em contato com os deuses, curar doenças, interferir 
na sorte e destino das pessoas, conhecerem o futuro ao manipular 
determinados tipos de pedras, amuletos, ervas, entre outros objetos, 
realizando sacrifícios animais e invocações secretas, por meio das rezas 
(EVARISTO, 2012, p. 44). 
 
 

As características das religiões africanas citadas por Evaristo (2012) estão 

presentes no Candomblé e ainda causam reações diversas nas pessoas, chegando 

a casos de discriminação, como será apresentado na seção seguinte deste trabalho. 

Os elementos característicos candomblecistas citados neste capítulo, 

portanto, unidos, podem ser considerados alguns dos fatores que influenciaram a 

situação atual desta religião dentro do quadro político, social e religioso brasileiro. 

Isto se espelha em seu cenário turístico, principalmente no que se refere ao turismo 
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religioso, já que esta religião ocupa um espaço pequeno no que se refere a este 

subsegmento religioso, sendo na maior parte das vezes tratada como uma 

expressão de turismo cultural. Neste sentido, a cultura negra e as tradições 

religiosas são bastante consideradas como atrativo turístico, porém a religião, com 

suas doutrinas e costumes, não é considerada por si só como atratividade nesta 

área. 

 

2.2 O CANDOMBLÉ COMO RELIGIÃO E PATRIMÔNIO 

 

Os primeiros praticantes do Candomblé em solo brasileiro, os negros 

africanos escravizados, segundo Cerqueira (2007), possuíam apenas isto em 

comum, a escravidão. O autor aponta ainda que, graças a isto, surgiu uma 

necessidade de criar instituições que fossem receptivas às suas necessidades 

cotidianas, sendo o Candomblé uma delas. 

Neste sentido os negros trazidos para o Brasil não possuíam muito que 

compartilhassem com relação ao seu lugar de origem, mas vivenciavam uma 

condição comum e que demandava certa união da parte deles em uma busca para 

sobreviver em terras estranhas. Quanto a isto, Caputo e Passos (2007) escrevem 

que 

 
 
No caso da diáspora africana no Brasil, foram as experiências religiosas 
recuperadas, atualizadas e transmitidas através das gerações que não só 
mantiveram muito das outras práticas culturais desses povos 
desterritorializados, como também mantiveram as pessoas unidas, 
compartilhando não somente crenças e identidades (CAPUTO, PASSOS, 
2007, p. 107). 
 
 

As autoras citadas, assim como Cerqueira (2007), não só apresentam a 

união realizada pelos negros de diferentes etnias que chegaram ao Brasil e que não 

era esperada pelos senhores de escravos, mas também afirmam que a religião, 

consequentemente o Candomblé, foi a maneira eficaz e forte que encontraram e 

utilizaram para fazê-lo. 

Também segundo artigo constante de Religião e Sociedade (2007) é 

possível perceber que o Candomblé foi um meio de resistência à dominação cultural 
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sobre os povos negros, além de uma forma de afirmação de identidades étnicas, 

utilizando-se de seu fator de conscientização, resistência e mobilização social. 

Essa característica do Candomblé de ser um meio de sobreviver e resistir à 

escravidão, juntamente com as características  citadas na seção anterior, além de 

muitas outras, fizeram surgir um preconceito com relação a esta religião que perdura 

até hoje. Anjos (2008) afirma que este preconceito existe, que não tem sustentação 

e é apoiado por preconceitos de outras instituições religiosas ou pessoas que não 

professam nenhuma fé. 

Uma das representações deste preconceito é a repressão que a religião 

estudada neste trabalho sofre ao longo do tempo, tendo seus praticantes sido 

perseguidos e suas práticas proibidas. Negrão (1996) apresenta a maneira como 

ocorreu esta repressão afirmando que 

 
 
Com a Revolução de 30 e especialmente com o advento do Estado Novo, 
que se pretendia moderno e que, em nome da modernidade, perseguia os 
“arcaísmos”, a repressão contra estas práticas mágicas e cultos sincréticos 
não só recrudesceu mas tornou-se particularmente dirigida contra os cultos 
de origem negra: nas portarias dos órgãos públicos responsáveis pela 
moralidade e segurança públicas, as “macumbas” e os “Candomblés” são 
nominalmente citados como alvos das proibições, ao lado das genéricas 
práticas de “feitiçarias, necromancia, quiromancia e congêneres”. Dá-se 
início a um intenso combate contra eles, com a apreensão de objetos rituais 
e prisão de pais e filhos-de-santo e a instalação de inquéritos e processos 
em que foram enquadrados como réus (NEGRÃO, 1996, p. 78). 
 

 
Porém, apesar de o Candomblé ter ganhado certo espaço na sociedade com 

o passar do tempo, o preconceito ainda permanece, com relatos acontecimentos 

recentes como o caso retratado pelo artigo Religião e Sociedade (2007) no qual um 

terreiro e seus integrantes foram acusados do sequestro de um menino de dois anos 

por um casal evangélico, pais do menino, que foram apoiados pela polícia sem que 

uma investigação fosse realizada. 

Entretanto este preconceito não se restringe a uma rivalidade entre religiões, 

como pode parecer levando-se em conta o relato citado no parágrafo anterior, 

estendendo-se também para áreas mais abrangentes da sociedade. Isto pode ser 

exemplificado pela pronunciação do juiz Eugênio de Araújo,da 17ª vara federal do 

Rio de Janeiro, que a fim de explicar os motivos de sua decisão de não conceder 

aos religiosos de matrizes africanas o direito de ter retirados do youtube vídeos de 
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cunho pejorativo para com suas religiões, declarou que “as manifestações religiosas 

afro-brasileiras não se constituem em religiões porque não contêm os traços 

necessários de uma religião como um texto base, uma estrutura hierárquica e um Deus 

a ser venerado” (G1, 2016, s.p.). 

As palavras de Barbosa Júnior (2013), já reproduzidas aqui anteriormente, 

contradizem as citadas no parágrafo anterior acerca das religiões afro-brasileiras na 

medida que afirma que os orixás cultuados no Candomblé são agentes divinos e 

ministros de uma divindade suprema. Neste sentido, este autor expõe que os orixás não 

são, na realidade, deuses de uma crença politeísta, e sim forças que atuam sob a 

imagem de um Deus uno, uma divindade suprema em relação a eles.  

Neste sentido, Verger (1981 apud Evaristo, 2012, p. 51) complementa que  

 
 
Conforme a filosofia religiosa africana, o Criador, cuja denominação 
maiscomum é Olorum, encontra-se em plano tão elevado em relação aos 
seres humanos, quea manutenção de um culto específico em sua honra e 
louvor seria inútil, uma vez que oAbsoluto não pode ser alcançado pelo 
homem em consequência de suas limitações e imperfeições. Mesmo que no 
Candomblé haja o culto a diversasentidades ligadas aos elementos 
naturais, ele é considerado uma prática religiosaprimordialmente 
monoteísta, uma vez que se baseia na crença da existência de um 
DeusUno, que deu origem a todas as coisas e a todos os seres, inclusive 
àqueles que, deacordo com sua determinação, foram encarregados da 
elaboração do Cosmos e de tudomais que nele exista ou venha a existir. 
 
 

Pode-se entender que os seres que o autor citado acima afirma terem sido 

encarregados de elaborarem o Cosmos sejam os orixás, o que mais uma vez refuta, 

pelas palavras de um estudioso, a declaração do juiz federal anteriormente 

comentada. 

Também o ponto de vista filosófico de Abbagnano (2007) sobre a definição 

de religião, comentado anteriormente neste trabalho, contrapõe as palavras do juiz 

federal citado ao negar a necessidade de uma divindade para a obtenção da 

garantia de salvação, que a autora afirma ser um elemento das religiões. Com isto a 

autora nega que seja necessária, para uma crença ser considerada religião, a fé em 

um Deus, tornando assim a discussão sobre o suposto politeísmo das 

manifestações religiosas afro-brasileiras irrelevante para inseri-las no campo 

religioso. 
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Graças a sua situação na época da escravidão, e também graças à 

repressão sofrida por eles, os negros eram obrigados e tinham necessidade de 

conviver com a cultura dos grupos dominantes e, assim, o Candomblé acabou 

assimilando de forma sincrética o Cristianismo, de acordo com suas necessidades, 

porém sem abandonar suas crenças (EVARISTO, 2012). 

Também é interessante neste contexto a ideia de que o negro, ao levar 

características de outras religiões para dentro da sua própria, não abandonava suas 

crenças. Isso o fez aprender a transitar entre os dois lados, o candomblecista e o 

cristão, incorporando e utilizando o que podia de cada um deles e administrando 

suas diferenças em seu dia-a-dia (EVARISTO, 2012). Isto tem relação com o turismo 

religioso que ocorre atualmente, em que o turista, assim como o negro escravo, 

muitas vezes transita entre diversas religiões para conhecer e experimentar, tendo 

neste caso o diferencial de ter a possibilidade de não pertencer a nenhuma delas, ou 

mesmo de pertencer a todas elas. Este aspecto transitivo é abordado novamente 

mais adiante neste trabalho. 

Evaristo apresenta uma definição de sincretismo, como forma de explicar 

melhor a relação dos negros escravos com a cultura de seus senhores, afirmando 

que “o sincretismo é um processo dinâmico que envolve uma relação intelectual e 

emocional dos envolvidos, agenciando a criação de uma “homologia entre os 

sistemas em interação”, que se estende à cultura” ( 2012, p. 40). 

Este processo de absorção de características de outras culturas e religiões 

faz parte do que Cunha (2006) chama de “porosidade das fronteiras” religiosas no 

Brasil, explicando que as religiões se aproximam umas das outras e não possuem 

fronteiras rigidamente delimitadas. Segundo a autora, isto se apresenta como uma 

característica da sociedade brasileira. 

Neste sentido, é complicado dizer onde começa a regularidade e os direitos 

de uma religião e onde termina os de outra. Não permitindo, assim, no campo ideal e 

em uma busca pela coerência entre as características sociais do país, que uma das 

religiões praticadas seja recriminada ou excluída tendo como sustentação opiniões 

preconcebidas, cuja existência já foi apresentada neste trabalho pelas palavras de 

Anjos (2008). 
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Apesar da situação social dos negros no Brasil colonial e das repressões e 

perseguições sofridas, ocorreram mudanças em sua situação, tornando sua cultura 

integrada e decisiva na cultura brasileira. Prandi (1996) escreve sobre isto afirmando 

que 

 
 
A presença do negro na formação social do Brasil foi decisiva para dotar a 
cultura brasileira dum patrimônio mágico-religioso, desdobrado em inúmeras 
instituições e dimensões materiais e simbólicas, sagradas e profanas, de 
enorme importância para a identidade do país e sua civilização. No que diz 
respeito à religião especificamente, os cultos trazidos pelos africanos deram 
origem a uma variedade de manifestações que aqui encontraram 
conformação específica, através de uma multiplicidade sincrética resultante 
do contato das religiões dos negros com o catolicismo do branco, mediado 
ou propiciado pelas relações sociais assimétricas existentes entre eles, e 
também com as religiões indígenas e bem mais tarde, mas não menos 
significativamente, com o espiritismo kardecista (PRANDI, 1996, p. 67). 
 
 

Também Barbosa Júnior (2013) apresenta elementos das expressões 

culturais brasileiras em que o Candomblé se expressa, como um dos formadores 

desta cultura. Entre eles estão a música, a culinária e a medicina popular, com 

costumes dos negros em sua relação de culto aos orixás que passaram a fazer parte 

dos costumes do povo brasileiro. 

A participação na cultura e na história brasileiras, além de suas 

características, inserem o Candomblé no âmbito patrimonial, no que se refere ao 

patrimônio imaterial citado anteriormente, levando em conta que esta religião é uma 

expressão de vida e tradições negras que seus praticantes receberam de seus 

ancestrais e passam a seus descendentes, sendo esta uma definição, apresentada 

pela UNESCO (2016) deste tipo de patrimônio. 

Esta inserção se deve também à maioria dos elementos e tradições 

candomblecistas se perpetuar de geração para geração por meio da oralidade e das 

atividades realizadas no dia-a-dia dos terreiros, o que dificulta seu entendimento a 

partir de uma ótica de tangibilidade, necessária para sua consideração como 

patrimônio material. O entendimento desta religião como parte do  patrimônio 

cultural imaterial, porém, abrange de forma adequada esta cultura, pois ambos (o 

patrimônio imaterial e a cultura candomblecista) vão além dos aspectos físicos de 

um povo, apresentando o que está contido nas tradições, no folclore, nos saberes, 

nas línguas e nas manifestações (UNESCO, 2016). 
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Esta classificação ajuda a entender como os costumes dos praticantes da 

religiosidade aqui estudada, e até mesmo a própria religião, são atrativos para o 

turismo, tanto cultural como religioso. Isto também implica em uma determinada 

demanda e uma possibilidade de desenvolvimento de atividades que relacionem 

estas áreas, com vistas a gerar benefícios econômicos e sociais para os praticantes, 

a população, o trade e os turistas, assim como o poder público. 

 

2.3 A RELAÇÃO COM O TURISMO RELIGIOSO 

 

Ao apresentar o surgimento da primeira casa de Candomblé de que se tem 

notícia, Evaristo (2012) expõe uma característica interessante com relação a esta 

religião: uma única casa pode gerar várias outras. Isto ocorre na medida que os 

filhos de santo de uma casa também podem abrir suas próprias casas, criando 

assim uma linhagem candomblecista na qual um terreiro se relaciona com o outro 

com base no parentesco religioso existente entre seus líderes. 

Devido à sua vivência na religião, a autora do presente trabalho teve 

oportunidade de observar que este fato pode ser turisticamente interessante, pois 

esta relação de parentesco entre os praticantes e líderes dos terreiros pode ser um 

atrativo e gerar a curiosidade e a vontade do turista de entender melhor como isto 

ocorre na realidade, levando em conta a hierarquia tão fortemente presente neste 

âmbito. Neste caso, um iniciado está subordinado ao seu babalorixá, líder da sua 

casa, que por sua vez está ligado ao babalorixá dele, líder de outra casa, porém este 

último é autoridade ainda maior que o próprio líder da primeira casa (na primeira 

casa). 

As festas e as comemorações em dias específicos, apresentadas por Dias 

(2003) como práticas do turismo religioso, são talvez a atividade mais significativa do 

Candomblé dentro do subsegmento, uma vez que se enquadram nas práticas que o 

autor classifica como “dedicadas a figuras santas e/ou reverenciadas na religião. 

Este aspecto se dá pois as festas realizadas nos terreiros normalmente são em 

homenagem a um ou mais orixás. 

Estas festividades e sua abertura ao público podem ser observadas como 

demonstração do elemento do turismo religioso que remete à produção do 
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espetáculo, em que a religião também pode ser compreendida como uma dessas 

manifestações, como divertimento, visão e exterioridade, por meio de cores e 

símbolos (SILVEIRA, 2007). 

Apesar disso, segundo entrevista realizada com o candomblecista Eduardo 

Pereira, durante o estudo de campo deste trabalho, as festas religiosas que ocorrem 

nos terreiros não são encenadas especialmente para os visitantes e, sim, 

expressões de costumes da própria religião, que possui tradições de exposição de 

suas celebrações para outros adeptos e também para não-praticantes. 

Essas manifestações também ocorrem fora dos terreiros, sendo a festa do 

dia de Iemanjá uma das mais famosas, cultuada tanto na Bahia quanto em cidades 

do estado do Rio de Janeiro, como São Gonçalo e a própria capital. Nesta última, 

Vieira (2015) aponta que no ano de 2015 ocorreu a 48ª edição da festa na cidade do 

Rio de Janeiro, com centenas de pessoas participando do cortejo que partiu da 

Cinelândia até a Praça XV, terminando na entrega dos presentes à Baía de 

Guanabara por uma barca. 

Dentre os tipos de locais religiosos apresentados por Dias (2003), também 

se destacam neste estudo os santuários de peregrinação, pois o mesmo autor 

também explica que santuários podem ser considerados patrimônio cultural, como já 

visto anteriormente neste trabalho. Assim, então, os terreiros de Candomblé, no 

caso do estado da Bahia, já são tratados como patrimônio e atrativo turístico, sendo 

utilizados pelo trade com este intuito. No caso da cidade de São Gonçalo, porém, os 

terreiros ainda se apresentam como atrativos potenciais, não sendo ainda 

adequadamente articulados com o turismo religioso da cidade, como abordado no 

próximo capítulo deste trabalho. 

No caso de São Gonçalo, porém, tem-se a percepção, por meio de 

entrevistas realizadas pela autora deste trabalho com praticantes do Candomblé, de 

que existe também um turismo religioso realizado pelos próprios adeptos com 

relação as suas casas. São realizadas pelos entrevistados, com exceção de apenas 

dois, visitas a outros terreiros, em sua maioria localizada na própria São Gonçalo, 

mas também em cidades como Maricá, Rio de Janeiro, Niterói, entre outras. Estas 

visitações acontecem em razão de festividades, na maioria das vezes para a 

participação em festas abertas ao público, porém também existem aquelas em que o 
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praticante vai até outro terreiro para ajudar nas tarefas do dia-a-dia ou no que eles 

chamam de “funções”. 

Este tipo de turismo religioso pautado na troca de ajuda ou prestígio (no 

caso de festividades) entre os terreiros utiliza poucos ou quase nenhum aparato 

turístico da cidade, já que, segundo relatos dos entrevistados, as atrações e os 

atrativos, assim como a oferta de alimentação, tanto em dias festivos como durante 

as ditas funções, além dos pernoites, quando necessário, ocorrem dentro do próprio 

terreiro visitado. 

Mais uma característica do turismo religioso é a visitação dos turistas às 

religiões – muitas vezes um mesmo turista circula por várias religiões – sem a 

obrigatoriedade de pertencer a uma delas. Matias (2015, p. 14) comenta que 

 
 
os turistas que participam desses eventos conseguem vivenciar parte das 
festividades de diversas religiões sem pertencer a nenhuma delas. O 
visitante pode amarrar uma fitinha e realizar seus três pedidos nos portões 
da igreja de Nosso Senhor do Bonfim e nem por isso se tornará católico e 
devoto do santo. Podem realizar oferendas para Iemanjá sem estar se 
tornando adepto do Candomblé, eles apenas estão participando da cultura 
local e das festas religiosas simultaneamente. 
 
 

Quanto a isto, Cunha (2007) afirma que “a circulação e mesmo o 

multipertencimento, antes impensado, ao catolicismo, ao esoterismo, ao espiritismo 

e ao pentecostalismo já são observados na própria dinâmica da realidade social”. 

Com estas palavras a autora citada aponta que este elemento do turismo religioso 

tem base em uma realidade social, em que os indivíduos têm, hoje, um costume de 

circular entre diferentes religiões. 

Existe uma semelhança com relação a esta singularidade do turismo 

religioso e as práticas dos negros na época da escravidão brasileira, já comentada 

rapidamente neste trabalho. Os escravos tinham o costume de circular entre sua 

própria religião e a católica, graças às exigências dos senhores. Segundo Evaristo 

(2012, p. 43) “o africano não renunciou à sua cultura, todavia sabia “navegar” entre 

dois mundos de natureza diferente e com excepcional inteligência” sabendo o que 

podia ou não absorver de cada um deles. 
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A vivência da religião por parte dos turistas, por sua vez, tem relação com a 

própria prática do Candomblé, como expresso por Mãe Beata de Iemanjá ao citar 

um dos livros que escreveu sobre a religião: 

 
 
[...]o livro é apenas um pedaço, tudo o mais acontece nos terreiros e na 
vida, no dia-a-dia não só dos filhos e filhas-de-santo, mas de todo aquele e 
aquela que ama o Candomblé. É na vida em comunidade que se aprende o 
Candomblé sejam crianças, jovens ou adultos. É preciso ter vivência. Isso o 
livro não ensina, nem eu ensino nos livros”(CAPUTO; PASSOS, 2007, p. 
95). 
 
 

Com esta declaração, Mãe Beata (CAPUTO;PASSOS, 2007) deixa um 

espaço aberto para a consideração dos turistas religiosos visitantes do Candomblé, 

ao englobar em seu discurso “todo aquele e aquela que ama o Candomblé”. Desta 

forma, entende-se que, ao vivenciar as manifestações religiosas, em especial da 

religião estudada neste trabalho, o turista realiza uma das práticas deste culto e, 

desta maneira, pode aprender e compreender melhor aspectos desta cultura e 

religiosidade. Quanto mais o turista observar e experimentar, mais poderá assimilar. 

Tais práticas, porém, não são criações recentes nem exclusividade do 

turismo religioso candomblecista. Não só ocorrem com outros tipos do subsegmento, 

como em várias áreas do fenômeno, tendo seu início, segundo Costa (2009) nos 

grandtours europeus, realizados por jovens bem abastados de forma a conhecerem 

novas culturas e, assim, incrementarem seus estudos. Este contato, no que se 

refere ao subsegmento aqui estudado, é importante, pois nele é possível ocorrer a 

experiência religiosa buscada pelo praticante deste tipo de turismo, na medida que a 

vivência religiosa acontece na interação do visitante com a cultura visitada. 

Entretanto, apesar de existentes em outras formas de turismo, essas 

práticas possuem traços singulares no que tange ao Candomblé por fazerem parte 

das tradições desta religião em termos de aprendizado. Assim como suas próprias 

características atraem o turista de forma única 

 
 
[...] As percepções ficam mais atentas ao ‘exótico’. Entre os elementos de 
diferenciação, incluem-se aqueles relativos à religiosidade presente em 
cada território. Essa percepção (seletiva) é atenta tanto a elementos 
materiais (arquitetura, alimentos, decorações de festejos, vestimentas, 
cerâmicas, instrumentos musicais, utensílios cotidianos) como a imateriais 
(comportamento, valores, formas de expressão, músicas, jeitos de ser, de 
andar, de comer, de narrar histórias) (GUILLAUMON, 2011, p. 12). 
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Como elementos deste patrimônio que chamam a atenção, inclusive de 

estrangeiros, como apontado por Matias (2015), têm-se roupas e instrumentos 

musicais representando os elementos materiais, assim como a música e o idioma 

utilizado nos rituais e nas festas representam o patrimônio imaterial. 

As vestes, segundo entrevistas informais realizadas durante uma festa 

dedicada aos orixás yabás (mulheres), utilizadas em dias de trabalho dentro dos 

terreiros e as usadas em dias de festas pelos orixás incorporados em seus filhos são 

chamadas de “roupa de crioula” e “roupa de gala”, respectivamente. As primeiras  

são mais simples, especialmente para o dia-a-dia e para o momento de trabalho, 

relembrando aquelas que os escravos usavam. Já as últimas são roupas específicas 

para momentos importantes e festivos, principalmente as utilizadas pelos orixás 

quando “estão em terra”, com diferenças consideráveis em relação às primeiras no 

que tange a estilo e cores. 

Outro elemento material que desperta interesse são os instrumentos 

musicais como os três tambores denominados de atabaques, chamados de Run 

(voz), que é o responsável pelo solo musical e variações melódicas, além da 

invocação das divindades; Rumpi, o “do meio”, menor que o Run, mas não o menor 

de todos, tem o papel de manutenção constante do ritmo, como suporte musical; e 

Lé, o terceiro e menor atabaque, com a mesma função que o anterior. Além dos 

tambores, têm-se também o gã e o agogô, campânulas de ferro percutidas por 

baquetas de metal (BARROS, 2005). 

Como elementos imateriais apresentam-se os cânticos rituais e o idioma 

Iorubá, que são utilizados tanto em festividades quanto em trabalhos internos ao 

terreiro, aqueles que ocorrem sem a presença do público. Os dois se completam na 

medida que as cantigas de Candomblé são entoadas no idioma citado, que 

 
 
[...] pertence ao grupo sudânico de línguas. Grande parte de seu 
vocabulário é formada de palavras mono e polissilábicas analisáveis em 
seus elementos monossilábicos [sic.]. O yorùbá, por esta razão, pertence ao 
mesmo grupo linguístico[sic.] isolado que o chinês e é, por necessidade, 
uma língua tonal (PORTUGAL FILHO, 2002, p. 25). 
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É importante salientar também que  existem diferentes formas de escrita das 

palavras, como por exemplo o próprio nome da língua, yorùbá, que também é escrito 

como iorubá e yorubá, entre muitas outras. Este fato, o babálorisá Carlinhos d’Oxum 

aponta, em entrevista à autora deste trabalho, que se deve à oralidade do idioma, 

que originalmente não apresentava grafia de suas palavras. 

Os cânticos, por sua vez, possuem especificidades que os tornam únicos 

como forma musical, que 

 
 
[...] podem ser notadas nos padrões melódicos e ritmos sincopados, isto é, 
onde percebemos o deslocamento do tempo forte da marcação do ritmo. 
Também são marcas dessas formas musicais o canto em estilo 
responsorial, com a sustentação da tonalidade proposta pelo cantor solista, 
alabê ou latabexé, criando uma tonalidade bem definida para a execução 
(BARROS, 2005, p. 53).  
 
 

Neste sentido, os elementos materiais e imateriais supracitados e diversos 

outros formam o simbolismo da religião estudada. Coutinho (2012, p. 180) afirma 

que “os símbolos compreendem objetos, gestos, expressões, palavras, aspectos 

evocativos de certas crenças” e que “a simbolização das crenças e das práticas 

torna mais concreta e palpável certa cosmovisão, tornando-se os símbolos 

poderosos fatores de sentido na vida das pessoas, ajudando, ainda, a firmar a 

coesão social”. 

Como mais uma das características do Candomblé que possuem relação 

com o turismo está a busca constante de seus praticantes, desde que a religião 

começou a ser praticada no Brasil, por direitos religiosos e civis. Segundo Lima 

(2008), os religiosos afro-brasileiros buscam alianças com outros segmentos sociais 

e políticos para fortalecer sua defesa, com objetivo de conseguir maior visibilidade 

junto à sociedade e conscientizar seus membros não só quanto às dificuldades 

enfrentadas, como também a respeito da maneira com que devem proceder quando 

atacados. 

Este aspecto resultou na realização de diversos eventos realizados fora dos 

terreiros, como a Caminhada em Defesa da Liberade Religiosa, recorrente em 

algumas cidades do estado do Rio de Janeiro como a própria capital, Niterói e São 

Gonçalo. Já a Primeira Marcha dos Povos de Matrizes Africanas de São Gonçalo, 
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realizada em setembro de 2016 na cidade que deu nome ao evento, tem maior 

espaço mais adiante neste trabalho. 

Mesmo com todos os elementos religiosos apresentados aqui como 

potencialmente formadores de atratividade turística, porém, segundo Matias (2015) 

talvez a motivação cultural para as visitações ao Candomblé seja consideravelmente 

maior que a religiosa, mesmo que esta exista. O objetivo deste trabalho, entretanto, 

não é criar uma análise ou rivalidade entre estes dois tipos de turismo ligados à 

religião estudada, e sim gerar maior compreensão acerca da inserção da citada 

religiosidade nas especificidades do turismo religioso. 

Quanto à relação do Candomblé com o tipo mais restrito citado de turismo, 

uma maior percepção e atuação no sentido do turismo religioso possui potencial 

para realizar com esta religião o mesmo que os livros de Mãe Beata fizeram: 

 
 
[...] Estar em um livro amplia a circulação das histórias tanto 
horizontalmente quanto verticalmente: o número e a diversidade de sujeitos 
aos quais se torna possível o acesso às histórias é inegável. As narrativas 
podem ainda – uma vez colocadas no suporte livro – circular por espaços 
diferenciados, não somente o universo dos terreiros (CAPUTO; PASSOS, 
2007, p. 103). 
 
 

Neste sentido, é importante que os olhares dos agentes do turismo, em 

especial o religioso, se voltem também para o Candomblé e, juntamente com a 

atuação dos líderes da religião, sejam implementados projetos e atividades que 

ampliem o espaço candomblecista neste âmbito. 
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3 ESTUDO DE CAMPO 

 

As seções seguites deste trabalho apresentam informaçõescolhidas por 

meio de pesquisa bibliográfica acerca da cidade de São Gonçalo, como forma de 

apontar sua situação no que tange ao âmbito geral e ao turístico para uma 

introdução ao estudo de campo. 

Também apresentam uma discussão a respeito do turismo da cidade 

exposta, em especial quanto ao turismo religioso candomblecista, tendo como base 

entrevistas face-a-face realizadas com praticantes do Candomblé, o responsável 

pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de São Gonçalo (COPIR-SG), 

a assessora de projetos da COPIR-SG e o Subsecretário de Turismo e Cultura de 

São Gonçalo e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo 

(IHGSG). 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, de acordo com o termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado por todos os entrevistados. Também 

ocorreu a utilização de questionários de apoio, previamente elaborados de acordo 

com o entrevistado e os assuntos tratados. Houve a ocorrência de ajustes durante 

as entrevistas, de acordo com o andamento da fala do entrevistado. 

Mais adiante são apresentadas informações e observações acerca da 

Primeira Marcha dos Povos de Matrizes Africanas de São Gonçalo, realizada em 14 

de setembro de 2016, à qual a autora deste trabalho compareceu. 

 

3.1 SÃO GONÇALO 

 

O município de São Gonçalo do Amarante na região metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro, ocupa o lado oriental da Baía de Guanabara (Leste 

Guanabarino) e é dividido em cinco distritos, sendo atravessado por três importantes 

vias de acesso: RJ-106, com direção à Região dos Lagos Fluminenses; RJ-104, com 

direção às cidades serranas, e BR-101 (PORTAL, 2011). 

Do ponto de vista social, o IBGE aponta, em seus dados intitulados 

“informações completas”, queo município ocupa área de 247,709 km² e sua 
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população estimada em 2016 é de 1.044.058 habitantes (IBGE Cidades, 2016), 

tendo alcançado em 2010 o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

de 0,379, de acordo com sua síntese de informações (IBGE Cidades, 2016). 

Já no campo religioso, a mesma síntese de informações citada acima aponta 

que, da população residente, 417.577 pessoas declaram serem membros da religião 

católica apostólica romana, enquanto 325.310 habitantes afirmam professar a 

religião evangélica e os que se declaram espíritas somam 27.450 pessoas (IBGE 

Cidades, 2016). Pode-se perceber o número consideravelmente maior de 

praticantes do catolicismo, que condiz com as informações já discutidas no primeiro 

capítulo deste trabalho. 

Além disso, o Candomblé e a Umbanda nem mesmo são mencionados nos 

dados do IBGE, o que deixa uma dúvida sobre o motivo para tal ausência, já que o 

responsável pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de São Gonçalo 

(COPIR-SG), Luís Claudio de Santana, afirmou em entrevista à autora deste 

trabalho que existem mais de 1200 terreiros das duas religiões não citadas pelas 

informações do Instituto mencionado no parágrafo acima. 

No que tange às condições para o turismo da cidade, Souza (2016, p. 30-31) 

aponta que  

 
 
[...] os atrativos turísticos da cidade de São Gonçalo do Amarante não são 
valorizados e sua infraestrutura é quase inexistente, ficando em muitos 
casos no esquecimento e abandono. A gestão públlica do município é 
ineficiente e os seus moradores não percebem que o turismo pode ser um 
fator gerador de renda para a população e isso não se faz de um dia para o 
outro. Tendo no caso que ser manifestado pelos próprios moradores. 
Também se observa em São Gonçalo que os recursos não são 
devidamente destinados para viabilizar a sua infraestrutura turística e a 
segurança das pessoas nos atrativos. Gerando assim receios e até 
impedimentos para ir a esses atrativos, tanto por parte de moradores, 
quanto por parte de visitantes. 
 
 

Quanto a isto, Lima Júnior (2016, s. p.), em sua publicação sobre a visitação 

às cavernas de Santa Isabel, também expõe 

 
 
Cento e sessenta pessoas reunidas na praça de Santa Isabel, às 8h da 
manhã em um domingo de sol, para visitar as Grutas de Caulim provaram – 
mais uma vez – que existem passeios prazerosos em São Gonçalo. O que 
falta é incentivo à visitação e preservação por parte do poder público. 
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As palavras dos dois autores recém-citados implicam na percepção da 

atuação inadequada dos gestores do município no que tange ao turismo. Porém, 

como apontado por Lima Júnior (2016), tal turismo existe, ainda assim, e possui 

demanda suficiente para ocorrer mesmo em condições de administração precária, já 

que a cidade possui diversos atrativos. 

A própria prefeitura apresenta em seu website alguns atrativos, listados a 

seguir (PORTAL, 2016, s.p.): 

 Fazenda Itaitindiba – construída em 1687 

 Alto do Guaiá – (Pedra do Guaiá) 

 Praia da Luz 

 Praia da Beira 

 Praia de São João 

 Ilha de Jaturnaiba 

 Ilha de Itaoca 

 Ilha do Tavares (conhecida popularmente como Ilha do Pontal) 

 Fazenda do Colubandê – construída em 1620 

 Capela Nossa Senhora da Luz – construída no século XVII 

 Gruta Azul 

 APA de Guapimirim 

 Serra de Itaúna 

 Piscinão de São Gonçalo 

 Praça Esthefânia de Carvalho (conhecida popularmente como Praça do 

Zé Garoto) 

Em conjunto com os atrativos físicos estão os eventos realizados na cidade, 

que também possuem poder de atratividade turística, além de expor parte da cultura 

do município. Alguns destes eventos estão listados a seguir e ocorrem anualmente, 

conforme ofício da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo (ver anexo B). 
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• Festa de Nossa Senhora da Luz(02 de fevereiro) 

• Presente de Iemanjá (02 de fevereiro) 

• Auto da Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) 

• Corpus Christis (Tapete de Sal) (Junho) 

• Procissão Marítima de São Pedro (Segunda quinzena do mês de junho, 

próximo ao dia de São Pedro (29), tendo duração de um dia) 

• Festa de São Gonçalo de Amarante(26 de setembro) 

• Festa de Nossa Senhora Aparecida(12 de outubro) 

• Festa de São Judas Tadeu(26 a 28 de outubro) 

• Festa de Nossa Senhora das Graças (27 de novembro) 

• Festa de Nossa Senhora da Conceição(08 de Dezembro) 

Com exceção do presente de Iemanjá, todos os eventos listados são 

católicos, o que mais uma vez permite uma percepção sobre a prevalência desta 

religião, embora existam no município diversas manifestações de outras 

religiosidades, inclusive candomblecistas. 

No que tange à situação turística do Candomblé em São Gonçalo, a seção 

seguinte deste trabalho apresenta uma discussão sobre o assunto, especialmente 

com relação ao turismo religioso. 

 

3.2 ENTREVISTAS: CANDOMBLÉ, SÃO GONÇALO E TURISMO 

RELIGIOSO 

 

Para esta parte do trabalho foram entrevistados adeptos do Candomblé de 

diferentes idades, desde 23 anos até 59 anos, e com seu tempo de iniciados 

variando entre 1 e 45 anos. As funções de cada um dentro de seus respectivos 

terreiros também variam, desde um yaô, sem responsabilidades específicas; 

passando por jibonan e babaefun, respectivamente quem cuida dos novos iniciados 

passando ensinamentos sobre hierarquia e deveres, e quem pinta o iniciante para 
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que ele saia na sala; chegando até babálorisá, aquele com maior cargo na 

hierarquia do terreiro. 

Quando questionados a respeito da existência de um turismo religioso com 

relação ao Candomblé, todos os adeptos entrevistados, sem exceção, responderam 

afirmativamente, alguns ainda citando o estado da Bahia como referência no 

assunto. No que tange ao município de São Gonçalo, porém, as respostas tomam 

um rumo diferente, com alguns adeptos citando a existência pequena do mesmo, 

mas afirmando e enfatizando um grande potencial para o desenvolvimento deste tipo 

de turismo na cidade.O babálorisá Carlinhos d’Oxum inclusive comenta que deveria 

haver a citada modalidade do turismo no estado do Rio de Janeiro inteiro, já que não 

é apenas em São Gonçalo que existem barracões de Candomblé, mas sim na 

cidade do Rio de Janeiro, em Niterói e no estado inteiro. 

O yaô Gustavo de Xangô entende que o potencial turístico da cidade de São 

Gonçalo, neste sentido, não é explorado, apontando que não existe uma 

organização neste sentido. Quanto a isso o babálorisá Bira d’Omolu acrescenta que, 

mesmo com a existência de terreiros sérios, não existe um agrupamento adequado 

e que falta comunicação entre as casas para que ocorra o desenvolvimento do tipo 

de turismo estudado neste trabalho. 

O jibonan Leonardo d’Oxosse atenta ainda para a percepção da cidade de 

São Gonçalo como emissora de turistas religiosos voltados para a modalidade do 

Candomblé, ao afirmar que já viu pessoas saírem da cidade para realizar excursões 

em outros lugares com grande facilidade. 

Quanto a isso, os praticantes foram questionados sobre a realização de 

eventos ou excursões pelos seus terreiros. Uma das três casas estudadas não 

realiza nenhuma atividade do tipo mencionado, já um segundo barracão não realiza 

atualmente, porém no passado o fez com frequência, e o terceiro o faz sempre que 

possível, com sua última viagem tendo sido para uma estadia durante um fim de 

semana e feriado em um sítio em Teresópolis. Nos dois últimos terreiros, as viagens 

são feitas porfilhos da casa, parentes (também aqueles com parentesco religioso, 

como explicado anteriormente neste trabalho) e amigos próximos que tenham 

interesse. 
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Os lugares visitados são diversos, incluindo sítios e cachoeiras. As 

visitações, porém, não são apenas em razão de festividades, também para a 

realização de algum ofício religioso que deva ser realizado fora do terreiro. Neste 

sentido, Gustavo de Xangô explica que  

 
 
o Candomblé cultua as forças da natureza, então tem cerimônias que são 
feitas na praia, na mata, nas florestas, nas cachoeiras. Existem vários 
lugares. Onde há elementos naturais em abundância há um sagrado para o 
Candomblé, um efeito místico ali, naquelas regiões. 
 
 

Complementando as palavras acima, o babálorisá Carlinhos d’Oxum 

declara: “depois dos eventos espirituais, fazemos as brincadeiras, que faz parte do 

mitié, para as pessoas confraternizarem”.As palavras do babálorisá apontam o que é 

um costume difundido no Candomblé e perpetuado por seus adeptos:sempre depois 

dos trabalhosos dias de “funções” que culminam nas festas religiosas, após a 

louvação e a comemoração dedicada aos orixás, ocorre a confraternização entre os 

adeptos e os visitantes. 

Este aspecto da religião estudada foi também observado pela autora deste 

trabalho em suas visitas aos terreiros em dias de festividades, como as festas 

dedicadas às yabás (orixás do sexo feminino), citada anteriormente, e ao orixá 

Omolu e sua família, o chamado Olubajé “palavra Iorubá que significa Olú: aquele 

que; Gba: aceita; Je: comer. Ou, Olú: aquele que;Báje: come com” (CACCIATORE, 

1997 apud BARROS, 2000, p. 17). 

Ainda com relação às viagens realizadas pelos praticantes a outras 

localidades, sejam elas em função de ofícios religiosos ou não, uma característica 

que prevalece é sua organização autônoma, realizada pelos próprios adeptos. Sem 

a contratação de empresas turísticas ou agências de viagens, os próprios 

candomblecistas fazem contato com os meios de hospedagem, quando necessário, 

e com empresas que forneçam aluguel de meios de transporte (quando não utilizam 

veículos próprios), e negociam preços e formas de pagamento. Também no local 

visitado, como dentro do terreiro, as tarefas são divididas entre os presentes. 

Outro aspecto interessante no que tange às práticas turísticas dos adeptos 

do Candomblé no município de São Gonçalo é o costume de visitar terreiros que não 

sejam aquele no qual têm permanência. Os membros de cada casa visitam uns aos 
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outros, prestigiando-se em suas festividades, além de muitas vezes oferecerem 

apoio e ajuda em dias de trabalho. São realizadas visitas a terreiros de conhecidos e 

“parentes de santo” tanto quanto aos de pessoas que o adepto visitante não 

conhece, mas de alguma forma foi informado sobre o acontecimento da festa em 

questão. 

É importante salientar também que estas visitações não ocorrem apenas em 

terreiros que pertencem à mesma nação de Candomblé do visitante, que no caso 

dos entrevistados é a nação de Efon, cujo nome é uma homenagem à sua rainha, 

Oxum, e onde passa o rio Oxobô, consagrado a essa divindade(CARLINHOS 

D’OXUM), mas também são visitadas casas de outras nações, como Ketu, Angola e 

Gege. 

Ainda com relação às práticas de turismo religioso dos Candomblecistas 

entrevistados, é importante apontar que alguns deles inclusive viajam tendo a 

religião como um dos motivos da viagem. Os entrevistados com mais tempo de 

iniciados já viajaram tendo o Candomblé como motivação principal, como estado de 

Goiás tendo sido citado como um destino. Já os entrevistados com menor “idade de 

santo” nunca realizaram turismo com essa motivação principal, mas expressaram 

interesse em fazê-lo. 

Com relação ao Candomblé como motivo secundário de suas viagens, é 

interessante apresentar as experiências de Leonardo d’Oxosse, que conheceu um 

terreiro e participou das festividades que ali ocorreram no período em que visitava a 

cidade de São Paulo, e de Eduardo d’Obaluaê, que foi para Santos visitar familiares 

e se interessou por conhecer um barracão próximo. 

Seguindo a relação entre as atividades dos candomblecistas e o turismo 

religioso, as festas religiosas realizadas pelos terreiros estudados, por sua vez, 

também podem ser consideradas eventos turísticos. Uma vez que atraem com 

frequência tanto praticantes de outros terreiros, como já citado anteriormente, 

quanto visitantes de outras cidades e estados, e até mesmo de outros países. Os 

dois últimos tipos de visitantes são menos frequentes, porém importantes. 

Todas essas práticas revelam que ocorre, sim, um turismo religioso 

candomblecista dentro do município de São Gonçalo, e até mesmo com essa cidade 

como emissora de turistas neste sentido.Estas atividades sãorealizadas e 
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incentivadas pelos próprios praticantes da religião, mas não são sistematizadas nem 

utilizamagentes do mercado turístico nem do poder público, segundo os 

entrevistados. 

Quanto ao poder público, este não faz parte das atividades comentadas 

graças à sua relação com a religião na cidade estudada. O ponto de vista dos 

entrevistados entra em consenso  quando eles negam que o poder público tenha 

relação com o Candomblé, afirmando que o que ocorre na realidade é uma exclusão 

da religião citada por parte do governo. 

Neste sentido, Gustavo de Xangô faz uma relação entre os tratamentos 

dirigidos ao Candomblé e às outras religiõese estende sua visão também ao poder 

privado, apontando que  

 
 
[...] o Candomblé é, não colocado na posição de religião, mas colocado na 
posição de folclore, colocado na posição de manifestação exótica. Então eu 
acho que essa relação com o poder público precisa de uma equiparação. E 
com o setor privado, acho que o setor privado poderia enxergar o 
Candomblé como um filão. 
 
 

Uma característica do Candomblé que está muito ligada a estas atividades 

realizadas por seus adeptos e à forma como eles percebem a inserção ou não delas 

no âmbito do turismo religioso é o fato de que a religião faz parte de seu cotidiano. 

Isto leva os praticantes a incluírem o Candomblé em diversos aspectos de suas 

vidas, muitas vezes sem nem mesmo perceber que o fazem e, como consequência 

disto, estes indivíduos acabam realizando diversas práticas de turismo religioso sem 

dar-se conta. 

Pode-se perceber este aspecto de inconsciência sobre as atividades 

realizadas por meio da fala dos entrevistados de que ocorrem pouco ou nenhum 

turismo religioso candomblecista no município de São Gonçalo, ao mesmo tempo 

em que falam com bastante entusiasmo sobre suas experiências em atividades 

turísticas voltadas para a religião que professam. 

Todos os entrevistados, quando questionados sobre o assunto, expressaram 

desejo pessoal de ajudar no desenvolvimento do turismo religioso candomblecista 

em São Gonçalo, além de alguns ainda afirmarem saber da existência deste 

interesse por parte de colegas e “familiares de santo”. 
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Quanto aos benefícios que este desenvolvimento pode gerar, foram citados 

principalmente adivulgaçãodo conhecimento sobre a religião e sobre a cultura, para 

que ela e seus praticantes parem de ser agredidos por aqueles que a desconhecem, 

a movimentação da economia da região, uma vez que os turistas podem se 

interessar também por outras coisas da cidade, e isto pode levar melhorias 

financeiras para a localidade e para os terreiros, abrindo oportunidade para 

possíveis investimentos no próprio turismo religioso. 

Já com relação aos malefícios que este desenvolvimento pode gerar, os 

únicos citados foram o preconceito e a discriminação, levando em conta que os 

espaços físicos e as áreas sagradas sejam respeitados e preservados. O medo dos 

praticantes neste sentido é que pessoas utilizem a exposição que o turismo religioso 

pode trazer ao Candomblé para difamarem ainda mais a religião e seus praticantes, 

aumentando os atos preconceituosos e discriminatórios. 

Quando perguntados se o turismo, as visitações e os eventos poderiam 

gerar consequências para as práticas religiosas dentro do terreiro, os praticantes 

negaram. A explicação para esta resposta foi de que o que seria observado pelos 

turistas seria algo que já é exposto e devidamente bem apresentado em suas festas 

e celebrações, sendo mantido o sentido do segredo, já explicado no capítulo anterior 

deste trabalho. 

Com um ponto de vista embasado nas ciências sociais, porém, e seguindo o 

conceito de Santos e Barretto (2005) citado no capítulo anterior, a opinião de 

Gustavo de Xangô é de que 

 
 
[...] nenhuma cultura conhece a outra sem deixar um pouco dessa cultura 
que tá visitando na visitada e vice-versa. Então pode haver uma 
modificação sim, o fenômeno que na antropologia a gente chama de “fricção 
cultural” pode acontecer, como o Candomblé foi se transformando ao longo 
do tempo. Mas como também pode não acontecer se aquele grupo 
entender que não vai se modificar pelo simples fato de estar recebendo 
alguém de fora. 
 
 

O ponto principal nesta questão das consequências para as práticas 

religiosas, portanto, é que os candomblecistas acreditam que, conseguindo manter o 

segredo que é tão importante em sua fé, o turismo não traz nenhuma grande 

modificação que possa causar algum problema para eles. Isto gera a boa aceitação 
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no que tange ao desenvolvimento do turismo que pode ser percebida nas falas dos 

entrevistados. 

Estas características permitem a percepção de que, mesmo que as festas e 

celebrações que são costume do Candomblé não sejam realizadas como eventos 

turísticos, como comentado anteriormente, ao receber visitantes externos acabam 

sendo classificadas como tal. E neste sentido é importante salientar as palavras de 

Gustavo de Xangô de que “[...] no Candomblé há muito essa preocupação de 

receber bem, de tratar bem, de divulgar, de mostrar o seu melhor, que é a herança 

do povo africano. O povo africano é muito hospitaleiro.” E este elemento da religião  

pode ser um grande diferencial para o turismo religioso candomblecista. 

Os entrevistados foram questionados a respeito das atividades que eles 

acreditam que devem ser realizadas para que este turismo possa ser desenvolvido 

na localidade e a autora deste trabalho tomou a liberdade de organizar as respostas 

em um possível processo de planejamento e organização deste desenvolvimento. 

Primeiramente apresenta-se a necessidade de comunicação entre os membros dos 

terreiros e também o poder público, para saber como é a aceitação do processo e 

como proceder, e isto pode ocorrer por meio de reuniões gerais. A partir disto, é 

interessante a realização de um inventário dos terreiros existentes na cidade e a sua 

inserção em um roteiro turístico, divulgando atividades que sejam abertas ao público 

e as festas realizadas, explicando suas relações com os orixás e deixando claro que 

visitantes são bem vindos. 

Como atividades novas a serem desenvolvidas, foram citadas pelos 

entrevistados: encontro de nações e toques em praças públicas, a criação de um 

museu e a apresentação de peças de teatro e músicas com tema afro. Além disso, a 

divulgação e apresentação da culinária desta cultura. 

Uma questão interessante no que tange à atualidade do Candomblé em São 

Gonçalo e que pode ajudar no desenvolvimento da modalidade de turismo religioso 

aqui estudada é a busca pela legalização dos terreiros. Membros de diversas casas 

estão se unindo para conseguir este feito, para terem a certeza de que ninguém 

poderá derrubar a casa, como foi relatado pelo subsecretário de turismo e cultura da 

cidade, que ocorreu com o primeiro barracão de Umbanda do município. 
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Esta legalização tem espaço graças à cooperação entre a sociedade civil, 

por meio da criação da Comissão de Matrizes Africanas de São Gonçalo 

(COMASG), e órgão público, a COPIR-SG, segundo o coordenador desta última, 

Luís Claudio de Santana. 

Esta busca se deve ao desejo do “povo de santo” de equiparar o tratamento 

que lhes é dispensado àquele que os adeptos de outras religiões recebem, já 

comentado aqui. Segundo Carlinhos d’Oxum, “[...] à vista da lei, não temos direito a 

nada. Eles têm benefícios de isenção de várias coisas que nós não temos”, sendo 

“eles” os praticantes de outras religiões. 

Quanto a isso, Lendel d’Omolu explica que “agora que os candomblecistas 

abriram os olhos”, deixando de lado a vergonha que tinham de ir às ruas buscar um 

direito que já possuíam. Estas palavras estão em conformidade com as dos 

membros dos órgãos públicos COPIR-SG e Secretaria de Turismo e Cultura de São 

Gonçalo, Luís Claudio de Santana e Marcos Varella, respectivamente. Estes últimos 

explicam que o poder público é laico e eclético, porém não consegue manter foco 

em apenas uma religião, e neste sentido, os praticantes devem procurar estes 

órgãos com pedidos e projetos, que serão “analisados com dedicação e bem 

aceitos”. 

 

3.3 PRIMEIRA MARCHA DOS POVOS DE MATRIZES AFRICANAS DE 

SÃO GONÇALO 

 

A Primeira Marcha dos Povos Tradicionais de Matrizes Africanas de São 

Gonçalo, da qual a autora deste trabalho participou como praticate da religião 

candomblecista seguindo os princípios de observação do familiar apresentados por 

Velho (2008), foi mais uma forma de manfestação destes povos, assim como as 

caminhadas pela liberdade religiosa, já citadas neste trabalho.E faz parte dos 

eventos elaborados no intuito de que o Candomblé possa obter maiores direitos 

religiosos e civis. 

A marcha foi realizada em 14 de setembro de 2016, com concentração a 

partir das 18 horas na Praça Zé Garoto, com partida às 19 horas com destino à 

Praça da Mariza, ambas no centro da cidade de São Gonçalo, onde cada nação de 
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Candomblé teve espaço e oportunidade de apresentar algumas de suas cantigas 

dedicadas aos orixás, assim como o padre Serginho da paróquia de Santa Bárbara 

no Portão do Rosa, em São Gonçalo, que mostrou seu apoio à causa, e ocorreram 

apresentações de música e dança afro, como também algumas instituições que 

trabalham com elementos desta cultura, como a capoeira. 

O evento contou com a organização conjunta da COPIR-SG e da COMASG, 

com o apoio do prefeito Neilton Mulim, da Secretaria de Turismo e Cultura e também 

do secretário de desenvolvimento econômico da cidade, além da presença de Ivanir 

dos Santos, babálorisáresponsável pelas caminhadas contra intolerância religiosa no 

estado do Rio de Janeiro, e do Negro Gun, presidente do Conselho Estadual de 

Defesa do Direito do Negro. 

Com o intuito de dar mais visibilidade a essas comunidades de matrizes 

africanas e mostrar que em São Gonçalo existe um grande número, não só de 

terreiros, mas também capoeira, jongo, samba, que fazem parte das heranças 

africanas, a ideia para o evento surgiu de alguns acontecimentos de intolerância e 

racismo que ocorreram no município. Segundo Marilyn, assessora de projetos da 

COPIR-SG, em entrevista à autora deste trabalho, “o objetivo era mostrar que as 

matrizes africanas existem e que ninguém está querendo criar problemas e nem ter 

problemas, a gente só quer respeito”. 

Mesmo com o grande fluxo de veículos na principal rua do município, por 

onde a marcha passou, com ajuda de guardas municipais para controlar o trânsito, o 

que gerou apreensão por parte dos organizadores, o evento não causou transtornos. 

Inclusive se beneficiou da grande circulação de pessoasno horário movimentado em 

dia de semana (uma quarta-feira), para sua visualização. A mesma assessora de 

projetos citada anteriormente, que estava presente no evento, afirma que todos que 

passavam pelo local durante a marcha conseguiram ver o que estava acontecendo e 

muitas destas pessoas ficavam deslumbradas com as atividades. 

O acompanhamento feito por um trio elétrico durante toda a marcha permitia 

que os organizadores explicassem a todo momento o significado do evento para os 

observadores externos, ao mesmo tempo em que homenageavam babálorisás 

conhecidos e respeitados na cidade. Inclusive um deles foi entrevistado por esta 

autora para o estudo de campo deste trabalho, o Carlinhos d’Oxum. 
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Segundo a assessora de projetos, as maiores dificuldades encontradas na 

organização do evento foram relacionadas a tempo, no que tange à divulgação e, 

neste sentido, foram poucos os meios de divulgação utilizados, sendo estes as 

redes sociais, alguns jornais, e o tradicional “boca a boca” que faz parte da cultura 

candomblecista. 

Quanto à aderência ao evento, mesmo a divulgação não sendo a ideal, de 

acordo com o parágrafo acima, a marcha atraiu mais participantes do que o 

esperado, segundo a entrevistada Marilyn. Imaginava-se que, pela dificuldade de 

divulgação e pelo horário de realização, haveria dificuldade de reunir 100 pessoas 

durante a manifestação. E ao pensar nisso foi surpreendente para os organizadores 

a presença de uma quantidade em torno de 400 pessoas, já que este número não 

era esperado. 

Quanto à repercussão do evento, muitos adeptos que participaram, e até 

mesmo organizadores não perceberam a atuação da mídia neste sentido, 

observando reflexo apenas pelas redes sociais, com muitos comentários feitos pelos 

próprios candomblecistas. 

A marcha, porém, foi divulgada pela mídia por meio de dois jornais, embora 

um deles tenha utilizado uma nota pequena para isto. E, nomesmo sentido, a 

candomblecista Roberta d’Oxum pôde acompanhar esta repercussão por meio da 

televisão. 

Quanto a isto, os organizadores entendem que no âmbito geral, para a 

primeira marcha, a realização e a repercussão foram positivas e que, nas próximas 

edições do evento os pontos-chave poderão ser melhor trabalhados para que a 

aderência e a reprodução sejam ainda maiores e, assim, possa ser alcançada 

melhor visibilidade, que foi o objetivo do evento. 

Este entendimento se dá na percepção da vontade dos organizadores de 

manterem o evento como um acontecimento anual, sempre na mesma época, e 

também no interesse pela marcha, posterior à sua realização, de alguns meios de 

comunicação, como rádios. A assessora de projetos da COPIR-SG acredita também 

que após algumas edições da manifestação, a divulgação necessária será mínima, 

pois a população, e também os visitantes, já estarão esperando pela sua realização. 
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No âmbito geral, entende-se que o objetivo da marcha foi alcançado e que o 

evento foi produtivo, abrindo caminho para a realização de outros eventos com o 

mesmo intuito. Além de mostrar ao “povo de santo” que eles têm, sim, um espaço a 

ocupar na sociedade gonçalense e que existe uma disposição desta sociedade e de 

seus visitantes a recebê-los, desde que eles trabalhem neste sentido, por meio de 

união dos praticantes entre si e com os órgãos públicos responsáveis, formulação de 

projetos e realização de atividades neste intuito. 

 

3.4 A POSIÇÃO DO PODER PÚBLICO 

 

Os representantes do poder público entrevistados demonstram, assim como 

os praticantes, interesse no desenvolvimento do turismo religioso candomblecista no 

município estudado, como pode ser percebido pelo interesse da Secretaria de 

Turismo e Cultura, comentado pelo subsecretário de turismo e cultura, que também 

é o presidente do IHGSG, Marcos Varella, de criar um centro de estudo sobre a 

afrobrasilidade, que incluiria o Candomblé, assim como a Umbanda, em seus 

projetos e atividades. 

Também a COPIR-SG, em meio às suas atividades de coordenação e 

aplicação de políticas públicas de igualdade racial no município, abrange a questão 

religiosa, com grande espaço para o Candomblé, uma vez que seu coordenador, 

Luís Claudio de Santana, expica que suas casas são a expressão religiosa do negro 

na sociedade gonçalense. Aponta também que a própria expressão “terreiro” tem 

origem na ocupação de territórios pela população escravizada que saiu da senzala 

sem educação e sem moradia e começou a ocupar a cidade, quando foi assinada a 

Lei Áurea. 

Um dos projetos da COPIR-SG, frizada por seu coordenador, e que pretende 

incluir as atividades candomblecistas e a devoção aos orixás é a utilização da 

Fazenda Colubandê para a criação do Centro de Referência e Memória Africana e 

Cultura Afro-brasileira onde pretende-se criar uma biblioteca afro, um cinema negro, 

um parque dos orixás, entre outras atividades. 

Um detalhe interessante no que tange à atuação do poder público sobre o 

Candomblé e a questão do negro na sociedade gonçalense, que os membros de 
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órgãos de administração pública entrevistados deram bastante ênfase, é o olhar 

geral sobre o que Marcos Varella chama de afrobrasilidade. Neste sentido, o 

governo, em geral,  trata a questão estudada não só no aspecto religioso, mas  sim 

dão grande atenção ao tratamento do assunto como turismo e atividades étnico-

raciais, buscando manter uma visão abrangente sobre o assunto. 

Isto está em conformidade com a ideia trazida pelas palavras de Matias 

(2015), já citadas no capítulo anterior deste trabalho, sobre a possibilidade de a 

motivação religiosa das visitações com relação ao Candomblé ainda serem 

pequenas quando comparadas à motivação cultural, que é mais abrangente. E neste 

sentido, percebe-se a necessidade de um trabalho feito com mais afinco com 

relação à religiosidade, apesar de que a cultura, que engloba esta última, estará 

sempre em questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho realizou, de acordo com seu objetivo geral, um estudo 

sobre o turismo religioso tendo em vista o Candomblé como religião, destacando 

suas características e potenciais para o desenvolvimento turístico. 

Neste sentido, foi percebido na realização de seu primeiro objetivo 

específico, o de apontar as características e diversas modalidades do turismo 

religioso, que este subsegmento reune suas palavras que representam ideias 

antagônicas em seus sentidos isolados, porém conexas quando utilizadas em 

conjunto: turismo, com seu sentido de divertimento e externalidade, e religião, com 

sua ligação com o íntimo e o sagrado. 

Também foi apontado e embasado o ponto de vista de que a religião católica 

tem maior expressão sobre as outras religiões no que tange ao turismo religioso, 

tanto em estudos sobre o tema quanto em atividades praticadas por turistas 

religiosos. Percebe-se, porém, uma busca destas outras religiões por ocupar um 

espaço maior dentro do subsegmento, principalmente quando refere-se ao 

Candomblé realizado na cidade de São Gonçalo, cujos adeptos trabalham 

atualmente em prol da legalização de seus terreiros e de obter maior visibilidade na 

cidade, realizando também parcerias com órgãos públicos. 

O segundo objetivo específico do trabalho foi de discutir as práticas do 

Candomblé e sua posição atual na cidade de São Gonçalo. Neste sentido, foi 

apresentada a quantidade de terreiros de Candomblé e Umbanda no município, 

assim como a parcela da população que é formada de negros (acima de 60%, 

segundo o subsecretário de turismo e cultura). 

Foi identificada também a diferença entre o Candomblé brasileiro e o 

africano, que ocorre graças às condições em que esta religião teve início no Brasil, 

contando com as dificuldades e necessidade de afirmação da cultura negra geradas 

pela escravidão no Brasil colonial. Além disso, a ancestralidade característica desta 

religião, assim como diversos outros elementos desta, foram citados e analisados 

tendo em vista o que se considera como práticas de turismo religioso, percebendo-

se que existe grande relação entre estes elementos e o subsegmento. 
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Este apontamento teve como resultado a percepção de que as citadas 

características não só afirmam o culto aos orixás e à ancestralidade africana como 

religião, refutando as palavras daqueles que não o consideram como tal, mas 

também o inserem no âmbito do turismo religioso, reafirmando a hipótese inicial 

sobre a questão-problema deste trabalho. 

Para responder de forma mais completa à questão-problema citada na 

introdução do presente trabalho, foi apresentada aqui a opinião dos candomblecistas 

entrevistados por esta autora, assim como suas práticas no que tange ao turismo 

religioso voltado para a religião que professam, que fazem parte do terceiro objetivo 

específico. 

Estes praticantes negam perceber a existência de um turismo religioso 

candomblecista no município de São Gonçalo, mesmo que percebam esta existência 

em âmbito nacional, apresentando o estado da Bahia como ícone com relação ao 

tema. Entretanto, os próprios adeptos possuem hábitos de praticar atividades 

turísticas relacionadas ao Candomblé e as realizam com certa constância. Além 

disso, a religiãofrequentemente atrai turistas de diversas cidades e estados, 

incluindo também alguns poucos estrangeiros, isso sem contar os visitantes da 

própria cidade de São Gonçalo, para seus eventos religiosos, como festas e 

celebrações. 

Tudo isto leva ao entendimento de que existe, sim, um turismo religioso 

candomblecista no Brasil, mais especificamente no município gonçalense, e com isto 

tem-se de forma esclarecida a resposta para a questão problema deste trabalho 

sobre a maneira com que o Candomblé está inserido no subsegmento estudado. O 

detalhe principal deste tipo de turismo é que este se mostra mais presente nas 

práticas individuais de cada adepto e nos eventos de cada terreiro, sem contar com 

uma sistematização ou com a mesma visibilidade que o subsegmento apresenta no 

caso da modalidade católica, apesar de ocorrer uma busca pela diminuição destas 

diferenças. 

São Gonçalo também se apresenta como emissor de turistas religiosos no 

que tange ao Candomblé, uma vez que os praticantes desta religião que ali residem 

têm o costume de viajar, em excursões ou turismo, para outras localidades tendo a 

religião como um dos motivos da viagem, podendo ser o principal ou secundário. 
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Estas viagens são realizadas em grupo ou individualmente, porém sempre com a 

mesma característica de serem organizadas de forma autônoma pelos viajantes. 

Além disso, tanto os praticantes da religião quanto os membros de órgãos 

públicos que foram entrevistados demonstraram grande interesse no 

desenvolvimento deste tipo de turismo na cidade em questão, salientando algumas 

atividades que podem ser realizadas nesque quesito e, ainda, apontando que o 

elemento principal para que isto ocorra é a união entre os próprios adeptos e 

também destes com os órgãos públicos. Esta relação, atualmente, é intermediada 

pela COMASG e pela COPIR-SG e os entrevistados esperam que ela possa 

continuar e progredir, visando sempre aumentar os benefícios, tanto para os 

terreiros quanto para a cidade. 
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APÊNDICE A – Questionário 1 

 

Qual é sua idade? 

Há quanto tempo foi iniciado(a) no Candomblé? 

Qual é sua nação no Candomblé? 

Qual é sua função no Candomblé? 

O que significa o Candomblé para você? 

Qual foi o meio pelo qual conheceu o Candomblé? 

Tem costume de visitar outros terreiros? Se sim, de que nação? Onde se 

encontram? As visitas são em razão de festividades? 

Participa de eventos de cunho religioso fora de seu terreiro? Se sim, quais? 

Onde se realizam? 

Já viajou tendo o Candomblé como motivo principal da viagem? E 

secundário? 

O seu terreiro realiza festas religiosas? Com que frequência? Como ocorre 

sua divulgação? Recebe visitantes que não são do terreiro? 

O seu terreiro realiza eventos ou excursões? Se sim, quais? Se extendem 

para quem não faz parte do terreiro? Como são organizados e realizados? Onde 

ocorrem? 

Tem conhecimento (ou já presenciou) alguma procura por esta religião feita 

por pessoas não praticantes e/ou que não creiam em suas doutrinas? Se sim, como 

ocorre/ocorreu esta procura? Qual foi o meio de conhecimento da religião? Qual foi 

o motivo da procura? 

Já recebeu estrangeiros em seu terreiro? Se sim, de que nacionalidade? 

Qual era o interesse motivador da visita? 

Já recebeu pessoa de outras cidades ou estados em seu terreiro? Se sim, 

de quais cidades ou estados? Qual era o interesse motivador da visita? 
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Já recebeu alguma pessoa pública (como artistas, políticos, etc.) em seu 

terreiro? Se sim, qual era o interesse motivador da visita? 

Quais foram os principais interesses motivadores daqueles que chegaram 

até você buscando o Candomblé? 

Acredita que existe turismo com relação ao Candomblé? 

Acredita que o turismo, as visitações e os eventos trazem consequências 

para as práticas candomblecistas? 

Em sua opinião, deveria ser melhor desenvolvido um turismo 

candomblecista (especialmente em São Gonçalo)?  Quais os beneficios e malefícios 

que isto pode gerar? 

Percebe a existência de um turismo com relação ao Candomblé em São 

Gonçalo? 

Existe interesse de sua parte em desenvolver o turismo religioso 

candomblecista em São Gonçalo? E da parte de (outros) líderes da religião? Se sim, 

existe algum tipo de ação sendo ou a ser ralizada neste sentido? Se sim, comente 

sobre. 

O que deveria ser feito para que o turismo religioso candomblecista seja 

desenvolvido em São Gonçalo? 

Como é a relação da religião, em especial do seu terreiro, com o poder 

público e privado? 

Como o Candomblé se apresenta no cenário sócio-político-religioso atual 

(especialmente em São Gonçalo)? 

Ocorrem eventos ou manifestações em prol da inserção do Candomblé no 

âmbito sócio-político-religioso? Se sim, você participa? Qual é o seu papel neles? 

Comente sobre. 

Participou da Primeira Caminhada dos Povos de Matrizes Africanas em São 

Gonçalo? Se sim, comente um pouco sobre ela. 
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Por que está ocorrendo atualmente uma busca pela legalização dos terreiros 

(antes não havia? Por quê?)? Como está sendo este processo? Quais são as 

dificuldades? 
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APÊNDICE B – Questionário 2 

 

O que é o COPIR? 

Qual a finalidade do COPIR junto à prefeitura e às comunidades  de matrizes 

africanas de São Gonçalo? 

Você percebe a exstência de um turismo religioso voltado para o Candomblé 

em São Gonçalo? Se sim, quais são as atividades relacionadas? 

Acha que deve ser desenvolvido este tipo de turismo? Quais seriam os 

benefícios e malefícios? O que deveria ser feito? 

Este órgão possui algum projeto que envolva o Candomblé e o turismo em 

São Gonçalo? Se sim, qual? Fale um pouco sobre ele. 

Como o poder público de São Gonçalo se posiciona com relação ao turismo 

religioso voltado para o Candomblé? 

Existe algum interesse por parte deste órgão e/ou da prefeitura em 

desenvolver o turismo religioso candomblecista em São Gonçalo? 
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APÊNDICE C – Questionário 3 

 

1ª Caminhada dos povos de matrizes africanas de São Gonçalo, RJ 

 

O que é? 

O que pretende? 

Alcançou o objetivo? 

Como surgiu e se organizou a ideia? 

Quais foram as dificuldades? 

Como ocorreu a divulgação? 

Como foi a aderência? 

Existe intenção de realizar este evento outras vezes? Se sim, comente sobre 

os planos para as próximas edições. 

Houve repercussão na mídia? Se sim, como foi? 

Fale um pouco sobre como foi o evento. 
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APÊNDICE D – Questionário 4 

 

Qual é a importancia do Candomblé para a cidade? 

Como se apresenta hoje o Candomblé no cenário socio-político-religioso de 

São Gonçalo? 

O senhor acredita que exista um turismo religioso voltado para o 

Candomblé? E em São Gonçalo? Se sim, comente sobre as atividades. 

A secretaria de turismo e cultura envolve o Candomblé em suas atividades e 

projetos? Ou pretende envolver? 

Observa interesse por parte do poder público e privado em desenvolver um 

turismo religioso candomblcista na cidade? E do senhor, individualmente? Quais 

seriam os benefícios e os malefícios deste desencolvimento? 

O que o senhor acredita que deveria ser feito para desenvolver este 

turismo? 

Qual é seu ponto de vista sobre a recente busca pela legalização dos 

terreiros de Candomblé da cidade? 

O senhor acredita que a legalização dos terreiros traz consequências para o 

turismo da cidade? Principalmente um possível turismo religioso sobre o 

Candomblé? 

O senhor acompanhou a realização da Primeira Marcha dos Povos de 

Matrizes Africanas de São Gonçalo? Se sim, comente um pouco sobre o evento e 

sua repercussão. 
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APÊNDICE E – Imagens 

 

Figura 1: Festa do dia de Iemanjá 

 

Fonte:http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/02/devotos-celebraram-dia-de-iemanja-no-rio-de-janeiro 

(por Tânia Rêgo/Agência Brasil) 

 

Figura 2: Exemplo de roupa de gala (Oxum)  Figura 3: Exxemplo de roupa de gala (Oxosse) 
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Fonte: Acervo próprio.     Fonte: Acervo próprio. 

 

Figura 4: Convite para a 9ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa 

 

Fonte:www.ccir.org.br 

 

Figura 5: Celebração do Olubajé do Ilê Axé Ya Omi Ogumssessu (Nanã e Obaluaê) 

 

Fonte: Acervo próprio 

 

Figura 6: Primeira Marcha dos Povos de Matrizes Africanas de São Gonçalo 
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Fonte: Acervo próprio. 

 

Figura 7: Chegada à Praça da Mariza (a Primeira Marcha dos Povos de Matrizes Africanas de São 

Gonçalo) 

 

Fonte: Acervo próprio 

 

Figura 8: Apresentação de dança afro durante a Primeira Marcha dos Povos de Matrizes Africanas 

de São Gonçalo 
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Fonte: Acervo próprio. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

Anexo: Ofício nº 209/SECULTUR/2011 

 

 

Festa de Nossa Senhora da Luz 

Data: 02 de fevereiro 

Localização: Capela de Nossa Senhora da Luz: Ilha de Itaoca, Praia da Luz 

 

 

A Arquitetura Colonial da Capela serviu de inspiração para escritora Inglesa 
Maria Graham que, em 1822, ficou encantada com sua beleza. A viajante pintou um 
quadro com a imagem da Capela construída sobre as areias da Praia da luz 
(atualmente exposto no Museu Britânico).e deixou registros no seu livro Diário de 
uma viagem ao Brasil.Suas portas de cedro entalhado vieram da Bahia no século 
XVIII e seu piso é de lajota de barro cozido. Foi construído na primeira metade do 
século XVII, em 1647 aproximadamente. Em 1872 as terras ao seu redor eram de 
propriedade do então padre Antônio Ferreira Goulart, depois Cônego Goulart. 

A Capela da Luz foi tombada juntamente com seu complexo paisagístico por 
lei municipal de 1855. Possui sala de sacristia, confessionário ( o piso ainda se 
encontra conservado em pedra), o altar foi restaurado há alguns anos, as telhas 
coloniais ainda do tempo da fundação da capela estão conservadas alguns moveis e 
janelas já são contemporâneas, a porta do interior da capela data 355 anos (porta 
em ouro), a pia batismal ainda está conservada, a porta da entrada em madeira 
maciça cerejeira e a porta lateral também com detalhes do século XVII e o sino foi 
roubado. Possui a imagem de N. Sª. da Luz talhada em madeira e as imagens de 
Cristo, São Gonçalo e Santa Catarina. 
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Presente de Iemanjá 
Data: 02 de fevereiro 
Localização: Praia das Pedrinhas (Próximo a BR101) 
 

“Dia 2 de fevereiro - dia de festa no mar”, segundo a música do compositor 

baiano Dorival Caymi. É o dia em que todos vão deixar os seus presentes nos 

balaios junto com muitas mães de santo de terreiros. Desde cedo se formam filas 

para entregar presentes, flores, dinheiro e cartinhas com pedidos, para serem 

jogados no mar.  

É única grande festa religiosa que não tem origem no catolicismo e sim no 

candomblé. (Dia 2 de fevereiro é dia de N.Sra. das Candeias, na liturgia católica, e 

esta Nossa Senhora é mais freqüentemente paralelizada com Oxum, a vaidosa 

deusa das águas doces). Iemanjá, rainha do mar, é também conhecida por dona 

Janaína, Inaê, Princesa de Aiocá e Maria, no paralelismo com a religião católica. É 

considerada a mais importante das festas dedicadas a Yemanjá, 
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Auto da Paixão de Cristo 

Data: Sexta-feira Santa 

Escadarias da Igreja Matriz de São Gonçalo de Amarante (Alameda Pio XII, 86 - 

Zé Garoto) 

 

Encenação ao ar livre, que mostra a trajetória de Jesus Cristo, de sua infância até a 

ressurreição. São cerca de cem profissionais envolvidos na produção, entre eles 80 

atores gonçalenses. 

 

 

 

 

 

Corpus Christis (Tapete de Sal) 

Data: Junho 

Localização: Partindo da Igreja Matriz de São Gonçalo (Rua Cel Moreira César 
até parte da Rua Feliciano Sodré - Centro 
 

Evento anual, sempre no mês de junho (data móvel), com um dia de 
duração. É um evento religioso muito importante do município, composto de 
decoração das ruas citadas com tapetes confeccionados com sal, sementes, 
açúcar, pó de café e outros condimentos pelos populares e procissão a pé durante 
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a manhã do feriado de Corpus Christis. Sobre o tapete há  imagens religiosas, além 
de missas nas paróquias. 

  

 
 

 

 



89 
 

 

 

Procissão Marítima de São Pedro 

Data: Ocorre anualmente, na segunda quinzena do mês de junho, próximo ao 

dia de São Pedro (29), tendo duração de um dia. 

Localização: Praia das Pedrinhas (Próximo a BR101) 

Evento religioso para culto do santo padroeiro dos pescadores. É composto 
de uma parte religiosa, onde ocorrem missa e a procissão de barcos com a imagem 
de São Pedro  e outra parte profana, composta de típica quermesse. Os 
participantes são, em sua maioria, pescadores e comunidade católica da região 
próxima à Praia das Pedrinhas. Cerca de 300 barcos de pesca participam da 
Procissão.  
 

 

Festa São Gonçalo de Amarante 

Data: 26 de setembro 

Localização:Paróquia São Gonçalo do Amarante Alameda Pio XII, 86 - Zé 
Garoto  
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Evento religioso tradicional para culto ao Padroeiro da cidade, São Gonçalo 
de Amarante, composto de uma parte religiosa (missa) e de outra profana, onde 
ocorre quermesse, leilões e shows musicais, com duração de 19 dias.  

 
 

Festa de Nossa Senhora Aparecida 
Data: 12 de outubro 

Localização:Paróquia de Nossa Senhora Aparecida - Patronato - Rua Francisco 
Portela, 762 - Paraíso 
 

Evento anual,  todo dia 12 do mês de outubro com duração de 3 dias para 
culto da santa padroeira do Brasil. Evento tradicional, composto de uma parte 
religiosa (missa) e de outra profana, onde ocorre quermesse, leilões e shows 
musicais. 

  

 

Festa de São Judas Tadeu 
Data: 26 a 28 de outubro 

Localização:  Fundação Rincão do Senhor - Água Mineral - Estrada do Rocha, 

413. 

 

Evento anual,  iniciando no dia 26 de outubro com duração de três dias, até o 
dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu. Evento religioso tradicional, para culto 
do Santo Protetor das causas impossíveis.composto de uma parte religiosa com três 
missas. No início da noite procissão a pé de velas com andor levando a imagem do 
santo, no meio do cortejo crianças vestidas de anjos acompanham a procissão em 
cantoria  expressada através de cânticos religiosos e orações. Após a chegada da 
procissão na Fundação Rincão do Senhor é celebrada a missa festiva de 
comemoração ao dia de São Judas Tadeu. Além disto, também ocorre uma parte 
profana composta por quermesse com shows musicais e rifas. 

  

 

 Festa de Nossa Senhora das Graças 

Data: 27 de novembro 

Localização: Paróquia de Nossa Senhora das Graças (Rua Américo Ribeiro, 52 
- Porto Velho) 
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Evento anual, ocorre no dia 27 de novembro com duração de 1 dia para culto 
à Nossa Senhora das Graças que também é chamada de Nossa Senhora das 
Medalhas. A freqüência é da comunidade católica da localidade do Porto Velho. 
Evento religioso tradicional, composto de uma parte religiosa (missa) e de outra 
profana, onde ocorre quermesse, leilões e shows musicais. Comercializa-se 
produtos gastronômicos e religiosos como camisas, bonés, adesivos, lenços, como 
lembrança, além de sorteios e brindes.  

 
 

 

Festa de Nossa Senhora da Conceição 
Data: 08 de Dezembro 

Localização:Paróquia N. S. Conceição -  Estrada de Pacheco, 756 - Pacheco 
 

 Evento anual, ocorre no mês de dezembro com duração de 3  dias para culto à 
Santa.  Evento religioso tradicional, composto de uma parte religiosa (missa) e de 
outra profana, onde ocorre quermesse, leilões e shows musicais. 

  

Fonte: http://www.semeltur.com.br/inventarioturistico/html/index.htm 

 

http://www.semeltur.com.br/inventarioturistico/html/index.htm

