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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um breve estudo sobre a origem da Religião Católica 

e as consequências da fé no consciente, inconsciente e na vida do devoto. Tem 

como objetivo principal conhecer os fatores ligados à religião que motivam os fiéis a 

se deslocaram de seu local de origem para os diversos destinos religiosos, 

caracterizando o Turismo Religioso. Para compreensão deste tema, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa, aplicando-se entrevistas estruturadas aos visitantes do 

Santuário de Aparecida do Norte, em São Paulo. Os resultados obtidos mostraram 

que a fé e o agradecimento pelas bênçãos alcançadas foram os principais 

motivadores de suas visitas. 

 

Palavras-chave: Fé. Religião Católica. Turismo Religioso. Santuário de Aparecida do 

Norte. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper presents a brief study on the origin of the Catholic Religion and the 

consequences of faith in the conscious, unconscious and in the life of the devotee. 

Aims to identify the factors related to religion motivate the faithful to have moved from 

their place of origin for many religious destinations, featuring Religious Tourism. To 

better study and understanding of this subject, a qualitative research was made by 

applying structured interviews to some visitors of the Sanctuary of Aparecida do 

Norte, in São Paulo. The results showed that faith and thanksgiving for the blessings 

achieved were the key drivers of their visits. 

 

Key words:Faith.Catholic Religion.ReligiousTourism, Sanctuaryof Aparecida do Norte 
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INTRODUÇÃO 

O Turismo Religioso é um segmento do turismo praticado por aqueles que 

buscam experiências que possam aproximá-los da presença de Deus. Entende-se 

por experiência mística como aquela que toma o indivíduo por inteiro, com a perda 

do senso de tempo e espaço, transformando sua vida positiva ou negativamente, 

dando consistência ao seu eu pessoal (RODRIGUES, 2008). 

Para que ocorra essa transformação, os fiéis decidem visitar locais 

considerados sagrados com o objetivo de participarem de rituais religiosos, pedir 

bênçãos ou agradecer pelas recebidas, ou apenas para visitar o espaço que 

antigamente foi cenário de importantes histórias religiosas, como em Jerusalém, na 

Terra Santa, por exemplo. 

Devido ao aumento do reconhecimento desse segmento, outros setores 

acabaram evoluindo paralelamente. O fiel que irá visitar o Santuário da Aparecida do 

Norte, em São Paulo, ou aquele que irá visitar o Vaticano, em Roma, não se prende 

apenas ao objetivo central, que é o religioso. Os fiéis se sentem compelidos a visitar 

os shoppings, as lojinhas de souvenir, almoçar em um restaurante típico do lugar e 

muitas vezes, passar a noite em um hotel da região. 

Portanto é possível afirmar que devido à grande ajuda da globalização, os 

destinos turísticos estão sendo cada vez mais divulgados, bem como os espetáculos 

e cerimônias religiosas que em determinados períodos do ano recebem uma 

atenção maior, como é o caso da Igreja da Natividade, em Belém, que segundo 

dados de 2010 do Ministério do Turismo de Israelrecebe em torno de um milhão de 

peregrinos por ano na cidade, ou a festa da Padroeira de Aparecida do Norte que 

ocorre todo dia 12 de outubro na Basílica da Aparecida do Norte, em São Paulo. 

A ideia deste trabalho se originou do desejo de explorar um assunto ligado à 

psicologia que também estivesse ligado ao turismo. Assim, a psicologia da religião, 

foi o caminho natural a ser explorado para se entender o segmento de turismo 

religioso. 

 Compreender os motivos que levam um indivíduo a criar vínculos tão fortes 

com um ser Superior, através da fé e de orações é fundamental para a compreensão 
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deste tema. Esses motivos serão apresentados e explicados de forma que se possa 

entender as razões que levam o fiel a viajar para lugares tão distantes com o 

objetivo de se aproximar de Deus. 

A fé, juntamente com a religião, resulta numa ligação suficientemente forte 

para provocar modificações na vida e no comportamento do indivíduo que é devoto. 

Como mostra a pesquisa “Experiência Religiosa e Crescimento Pessoal: Uma 

Compreensão Fenomenológica” realizada pelos psicólogos Mauro Martin Amatuzzi e 

Thais de Assis Baungart (2007), uma das mudanças que podem ocorrer na 

personalidade do fiel é o aumento da sua autoestima e autoconfiança, possibilitando 

uma melhora na qualidade de vida. 

Além do crescimento pessoal, Valle (2002) ainda cita que a religião pode 

ajudar o indivíduo a se relacionar em grupo com sua sociedade e a conviver melhor 

com o próximo, uma vez que realiza atividades conjuntas. Mardones (1996) 

complementa, afirmando ser a religião a base de uma estrutura social. 

Os deslocamentos que as pessoas fazem no segmento religioso do turismo 

se devem realmente à questão da fé e da procura pela divindade? Para responder a 

esta questão formulou-se o seguinte objetivo geral: conhecer os fatores ligados à 

religião que motivam os fiéis a se deslocaram de seu local de origem para os 

diversos destinos religiosos, a fim de buscarem uma aproximação de Deus e 

reforçarem sua fé no catolicismo. 

Como objetivos específicos podem-se elencar: relatar a história da religião 

católica e apresentar os conceitos de fé e religião; discutir a presença da fé na vida 

do indivíduo que crê; discutir as motivações que levam as pessoas a visitar o 

Santuário de Aparecida. 

A metodologia usada para desenvolver este estudo qualitativo fez uso da 

revisão a literatura para estabelecer a base teórica do assunto e da pesquisa de 

campo, com aplicação de entrevistas estruturadas a visitantes do Santuário de 

Aparecida. 

 O presente trabalho estrutura-se em três capítulos. O primeiro tem como ideia 

principal a explicação da origem e desenvolvimento da religião católica, desde suas 
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contradições e perseguições àqueles que eram devotos, até sua ascensão e 

aceitação como religião oficial do Império Romano em 390 d.C. 

Além da história do Cristianismo, procurou-se definir os conceitos de fé e 

religião de acordo com o ponto de vista de diversos teólogos, filósofos e pensadores 

importantes da época, bem como a ligação que esses dois conceitos possuem entre 

si, complementando-se. 

Após a apresentação dos conceitos de fé e religião, o termo Turismo 

Religioso foi apresentado e explicado, os destinos mais procurados nacional e 

internacionalmente e um pouco da história e dos milagres que ocorreram para que 

os fizessem ser conhecidos pelo mundo a fora. 

Já no segundo capítulo procurou-se explicar o comportamento do indivíduo, 

as transformações em sua personalidade quando este possui a fé e a religião como 

motivações para sua vida pessoal. Aquilo que passa em seu consciente e 

inconsciente a partir do momento que o indivíduo se torna fielmente devoto a um ser 

superior. 

Também fazem parte deste capítulo as motivações que levam o fiel a realizar 

o Turismo Religioso, e os tipos de experiências que este adquire ao realiza-lo, bem 

como as mudanças que ocorrem em seu interior, como paz de espírito, sentimento 

de amor por exemplo. Procurou-se explicar também o sentido da finitude, o fato da 

morte existir e como ela é interpretada por alguns pensadores citados na pesquisa. 

No último capítulo deste trabalho será apresentada e explicada a pesquisa de 

campo realizada no Santuário de Aparecida do Norte, interior de São Paulo. Este 

local foi escolhido por ser considerado o maior santuário mariano do mundo e 

também por ter sido originado de um milagre, motivo da ida de milhares de fiéis 

durante o ano. 
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1A FÉ CATÓLICA E O TURISMO RELIGIOSO 

A religião Cristã iniciou-se a partir das ideias de Jesus Cristo, o qual foi 

fundador e principal apóstolo do Cristianismo, em uma época em que as práticas 

pagãs eram as únicas permitidas. Como consequência esse líder foi perseguido e 

morto, deixando outros apóstolos responsáveis pela divulgação das crenças e 

filosofia cristã na Roma antiga. 

Após uma época de constantes perseguições, torturas e grandes atos de 

violência contra os adeptos ao cristianismo, período que se deu de 33 a 313 d.C., 

em 313 d.C., o então imperador Constantino deu liberdade de culto  a essa nova 

religião, que vinha tendo um aumento de importância e reconhecimento na época. A 

formação de igrejas se iniciou e ela se tornou então a religião oficial do Império 

romano em 390 d.C.. 

Com o passar dos séculos, a Igreja Católica foi se unindo e cristianizando 

diversos povos, de maneira a conquistar e expandir seus territórios. Já na Idade 

média, que se deu de 692 a 1303, dominava o campo do saber, bem como as 

bibliotecas medievais e propriedades de terras. Possuía uma enorme importância 

não apenas política, mas espiritual, religiosa, moral e sócio cultural, fazendo parte da 

vida da maioria da população. 

Em uma época em que questionar a fé cristã resultava em ter o corpo 

torturado ou queimado em grandes fogueiras, não havia muita escolha além de 

adotar o Cristianismo como religião. Ainda assim, a Santa Inquisição foi responsável 

pela morte de muitas pessoas. 

Em 1648 teve início a idade Moderna, período caracterizado pelo surgimento 

de novas ideias e correntes de pensamentos, levando as pessoas a questionarem 

sua fé ou em quem depositá-la.  O resultado foi o afastamento de grande parte dos 

seguidores da igreja. Começava então o declínio do poder da Igreja Católica sobre 

os povos. 

Em 1802 a Igreja Católica começa a ganhar forças novamente, por meio de 

tentativas de enaltecer o sentimento religioso presente nos homens que há muito 

tempo havia se afastado de seu cotidiano. A partir desse objetivo, começam a surgir 

diversas formas de se explicar a religião, sua filosofia, dogmas e moral. 
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A Época Contemporânea, que vai de 1914 até os dias atuais, foi 

caracterizada pelo combate às ideias contrárias à filosofia católica, criação de leis e 

doutrinas. A Igreja ressurge mais renovada, com uma estrutura suficientemente forte 

para “promover o incremento da fé católica e uma saudável renovação dos 

costumes do povo cristão, e adaptar a disciplina eclesiástica às condições do nosso 

tempo.” (CORTE-REAL, 2014). 

 

1.1 RELIGIÃO E FÈ 

 O Teólogo Rubem Alves define religião como sendo “o esforço para pensar a 

realidade toda a partir da exigência de que a vida faz sentido” (ALVES, 1981, p. 9). 

Trata-se da necessidade do homem de atribuir significados divinos a algo ou 

acontecimentos que possam oferecer algum sentindo para sua vida, trazendo força, 

coragem que acabam por enaltecer sua fé a partir desses significados. 

 Ainda em seu livro O que é Religião, Alves afirma que: “A religião nasce com 

o poder que os homens tem de dar nomes as coisas, fazendo uma discriminação 

entre coisas de importância secundaria e coisas nas quais seu destino, sua vida e 

sua morte se dependuram.” (ALVES, 1981, p. 25). 

Esse autor quis mostrar nessa passagem que os ritos, os lugares, gestos, 

cerimônias, nada nasce já sagrado. O homem torna algo religioso de acordo com a 

importância que atribui aos acontecimentos. De acordo com o teólogo, o homem 

precisa criar esses símbolos sagrados, pois “sem eles o mundo seria por demais frio 

e escuro. Com seus símbolos sagrados o homem exorciza o medo e constrói diques 

contra o caos.” (ALVES, 1981, p. 26). 

O filósofo Ludwig Feuerbach (2007) em seu livro A essência do Cristianismo 

afirma: 

A consciência de Deus é autoconsciência; o conhecimento de Deus é 
autoconhecimento. A religião é o solene desvelar dos tesouros ocultos do 
homem, a revelação dos seus pensamentos íntimos, a confissão aberta dos 
seus desejos de amor. 

O fato de o homem conseguir sentir e pensar são características individuais e 

próprias de cada um, sendo assim ninguém pensa da mesma maneira ou com a 

mesma intensidade que o outro, trata-se de sua essência. A relevante importância 
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do significado que é atribuído a algo divino, no caso a religião é, de acordo com 

Feuerbach (2007), totalmente subjetivo, pois afirma ser Deus a mais alta 

subjetividade do homem, abstraída de si mesmo. 

A verdade é que a religião é uma tentativa de levar o homem a aproximar-se 

de Deus. Os fiéis veem em Deus uma esperança, uma força invisível que os leva à 

devoção, à realização de ritos e participação de eventos religiosos como maneira de 

agradecerem às graças recebidas ou para fazerem promessas e pedidos. E é a 

partir daí que ocorrem os deslocamentos para visitações e contemplações de locais 

religiosos, estátuas, igrejas, templos entre outros destinos, caracterizando o Turismo 

Religioso. 

Paulo Meneses cita em sua obra, Para ler a fenomenologia do espírito um 

trecho que explica o parágrafo acima: “A religião usa a própria arte, para apresentar 

Deus à humanidade, mas só na forma exterior, pois a atividade se situa fora 

dela.”(MENESES, 1985, p. 188). 

 A fé é o que liga o ser humano com o divino, é a junção do meio interno com 

o externo e cria no homem a vontade de acreditar e depositar sua crença em um 

Deus que vive em seu coração, em sua alma e está presente nos acontecimentos de 

sua vida. 

 Segundo Rubem Alves (2008, p.40): 

Pessoas há que pensam que fé é um recurso mágico que garante que Deus 
vai nos atender. Para elas um Deus que não atende pedidos é um Deus 
muito fraco. Elas desejam garantias. Na minha interpretação, fé é uma 
relação de confiança com Deus: é flutuar num mar de amor, como se flutua 
na água. 
 
 

Como dito anteriormente, a fé é um sentimento próprio do ser humano e cada 

um a sente de maneira e intensidade diferente. É algo criado no interior e 

demonstrado no campo externo. Porém o que Rubem Alves quis explicar ao afirmar 

que não é apenas tendo fé que os pedidos desejados se realizarão como mágica, 

que também é necessário realmente acreditar nesse sentimento, depositar toda sua 

confiança na esperança de alcançá-los. 

Os acontecimentos religiosos que ocorrem nos diferentes destinos turísticos, 

os quais marcam suas histórias e são os principais motivos da visitação, geralmente 
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são milagres e/ou  aparições. E é através dessas visitações e participações de 

rituais e cerimônias que a fé se torna maior e mais forte. 

Para o filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel (2008, p.188): 

A fé do mundo é [crer] que espírito “é-aí” como uma consciência-de-si, quer 
dizer, como um homem efetivo; que o espírito é para a certeza imediata; que 
a consciência crente vê e toca e ouve esta divindade. Assim, essa 
consciência-de-si não é fantasia, mas é efetiva no crente. 
 
 

 Ter apenas uma fé poderosa e intensa e uma religião a qual seja devoto, não 

faz do fiel um cristão. São necessários outros fatores, comportamentos e atividades 

que realizadas de maneira correta e somadas trarão resultados positivos para a 

vida, não apenas religiosa, mas cotidiana do pagão. 

John Wesley (1741) em seu sermão Os quase cristãos, argumentou que para 

ser um bom cristão é necessário seguir uma enorme lista de comportamento, entre 

eles o fato de não ser injusto, nem usurpar os bens do próximo; nem cometer furto 

ou latrocínio, nem oprimir o pobre; ensinar as pessoas a não praticarem extorsão 

contra quem quer que seja, a não enganarem ou ludibriar em ao pobre ou ao rico, 

em qualquer negócio que tenham com eles; a não espoliar a ninguém de seus 

direitos; e, se fosse possível, não dever coisa alguma a ninguém. 

Valendo-se de várias hipóteses sobre comportamentos e deveres do cristão 

para com seus semelhantes, bem como para com seu Deus, John Wesley concluiu 

que: 

A reta e verdadeira fé consiste, não somente em crer que as Sagradas 
Escrituras e os Artigos de nossa Fé são a verdade, mas em ter também 
uma segura esperança e confiança certa de ser salvo da eterna 
condenação, mediante Cristo. É uma confiança certa e segura que o 
homem deposita em Deus, no Deus que, pelos méritos de Cristo, perdoa 
seus pecados e o restaura no favor do Altíssimo, daí decorrendo um 
coração amante, disposto a obedecer a seus mandamentos.(WESLEY, 
1741, p. 5) 

 
 

Para os que acreditam e tem fé, o sagrado pode se fazer presente em várias 

espécies de materiais e é como se fosse um poder mágico capaz de transmitir vida e 

força aos objetos escolhidos. Pode ser sentido através de objetos como estátuas, 

escapulários, através de elementos naturais como a água e fogo, de algum animal, 

de pessoas ou de ritos religiosos.  
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Segundo a professora de filosofia Marilena Chaui: 

O sagrado é a experiência simbólica da diferença entre os seres, da 
superioridade de alguns sobre outros, do poderio de alguns sobre outros, 
superioridade e poder sentidos como espantosos, misteriosos, desejados e 
temidos.(CHAUI, 2010, p. 379) 

 Portanto, esses objetos, elementos ou lugares considerados sagrados 

possuem uma superioridade em relação aqueles que não foram sacralizados e nem 

consagrados. Para Chaui(2010) é através da sacralização e consagração que a 

religião cria a ideia de espaço sagrado, organizando e lhe dando qualidades 

culturais, diversas das simples qualidades naturais. 

 Os espaços sagrados citado por Chaui são os templos, igrejas, os céus, todos 

esses lugares considerados sagrados são habitados por seres divinos e por isso, de 

uma certa superioridade de forma a distinguir-se do restante da população. 

 Chauitambém define o termo história sagrada: 

A narrativa sagrada é a história sagrada, a maneira pela qual uma 
sociedade narra para si mesma seu começo e o de toda a realidade, 
inclusive o começo ou nascimento dos próprios deuses.(CHAUI, 2010, 

p. 381). 

 A crença em deuses e seres divinos está presente em vários povos e 

diferentes religiões. Cada qual possui uma história que explica o aparecimento de 

cada um, seus efeitos e consequências, bem como suas características para assim 

ser possível a total compreensão e devoção de seu povo. A narrativa sagrada é 

essa tentativa de explicação. 

 A religião ao tocar o coração do fiel, tem como consequência despertar 

emoções e sentimentos, levar a paz interior para aquele que tem fé e que enche seu 

coração ao realizar uma prece, ao agradecer pelas graças recebidas, ou praticar o 

bem por exemplo. 

 Vários fiéis se descolam de seus ambientes habituais para visitar templos, 

igrejas, participar de cerimonias e rituais religiosos com as mais variadas intenções. 

Essas atividades religiosas têm por objetivo estabelecer uma maior proximidade do 

crente com o ser divino o qual as preces são dedicadas, de estabelecer laços entre 

o humano e a divindade. 
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 Para Chaui(2010) o rito é uma cerimônia em que gestos determinados, 

palavras determinadas, objetos determinados, pessoas determinadas e emoções 

determinadas adquirem o poder misterioso de presentificar o laço entre humanos e a 

divindade. 

 

1.2 TURISMO RELIGIOSO 

 O Turismo Religioso é um segmento do turismo que tem como característica 

básica a busca, do praticante, por sentimentos místicos, exacerbação e crescimento 

da fé, aproximação com a divindade e criação/desenvolvimento de uma identidade 

religiosa. Segundo o presidente da Embratur, Vicente Neto, O Turismo Religioso “ é 

o deslocamento de visitantes para locais considerados sagrados. A pessoa, pela fé 

ou por outro motivo, visita um santuário vivencia uma realidade, uma experiência 

ligada ao local e, ao mesmo tempo, consome produtos e serviços.” (EMBRATUR, 

2014, sp.). 

 O aumento do reconhecimento do Turismo Religioso está diretamente 

relacionado ao melhoramento e avanço das tecnologias atuais. É através da 

tecnologia e dos meios de comunicação que é possível a maior divulgação de locais 

onde irão ocorrer as cerimônias religiosas, manifestações, peregrinações, entre 

outros eventos religiosos, transformando-os em destinos mais conhecidos entre os 

praticantes dessa atividade. 

 Antigamente esse acesso estava restrito a uma pequena parcela da 

população, não eram todos que tinham contato com essas informações. Vários 

outros fatores podem ser citados como favoráveis a esse crescimento: o aumento do 

tempo livre e da renda; a expectativa de vida e o acesso e melhoramento dos 

transportes; todos eles contribuíram para maior demonstração de devoção e de fé 

daqueles que estão dispostos e que possuem condições de, cada vez mais, 

buscarem sua aproximação com seu Deus. 

Sendo a religião católica possuidora de uma quantidade expressiva de fiéis na 

sociedade atual, o Turismo Religioso é fortemente composto por católicos. De 

acordo com dados da Igreja Católica, no ano de 2011, “os católicos estão 

distribuídos da seguinte maneira pelos continentes: 16% na África; 48,8% na 
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América; 10,9% na Ásia; 23,5% na Europa e 0,8% na Oceania” (BRASIL, 2013). Por 

ano há um crescimento ligeiramente maior que o crescimento da população mundial, 

enquanto que esta cresce em torno de 1,23%, a número de católicos cresce 1,5%. 

Eles se deslocam de seus lugares de origem à procura de manifestações e 

eventos religiosos, templos antigos, Igrejas com histórias e arquiteturas 

deslumbrantes, tudo que possa enaltecer sua crença e sua fé. 

 Muitos peregrinos, nome dado àqueles que praticam o Turismo Religioso, que 

estão à procura de templos, igrejas e suas arquiteturas coincidem sua busca com 

estruturas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural- 

IPHAN, pois, muitas vezes, são locais que possuem histórias interessantes e onde 

aconteceram fatos relevantes para enaltecer a religião dos fiéis. 

 O Turismo Religioso está cada vez mais interligado a espetáculos artísticos, 

culturais e turísticos. Atualmente o turista pode usufruir de muitas opções nos 

destinos, além de apenas rezar, pagar suas promessas ou bênçãos recebidas. 

Poderá assistir a uma incrível encenação ao ar livre da Paixão de Cristo, participar 

de procissões juntamente com milhares de fiéis do mundo todo, ou poderá conhecer 

a história não apenas das igrejas, monumentos e santuários como também da 

cidade que está visitando. 

 A globalização está presente cada vez mais nas diversas atividades 

realizadas pelo Turismo, inclusive no segmento. Essa miscigenação de línguas, 

culturas e posições sócio econômicas está interligada apenas pela fé e é possível 

presenciá-la nas diversas manifestações religiosas que ocorrem nos destinos 

voltados para o Turismo Religioso nacional e internacional. 

 

1.2.1 Turismo religioso internacional 

 Os principais destinos voltados para o Turismo Religioso estão concentrados 

na Europa e no Oriente Médio. Além de estarem constantemente presentes e 

narrados em passagens bíblicas, foram locais que tiveram enorme importância para 

a história da religião católica não apenas para o local como para o restante do 

mundo. 
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O destino mais conhecido e visitado internacionalmente é a chamada Terra 

Santa, sendo constituída por Israel, Cisjordânia e parte da Jordânia. Possui grande 

importância para os católicos, pois de acordo com a bíblia, seu livro sagrado, Jesus 

Cristo teria nascido em Belém, parte central da Cisjordânia, morto e crucificado em 

Jerusalém, capital de Israel. 

São milhares de peregrinos do mundo todo que viajam por ano para lugares 

de destaques no Turismo Religioso. Em períodos de festas religiosas, como é o 

caso da época de Natal, Israel recebe inúmeros fiéis que querem visitar o local onde 

Jesus Cristo foi crucificado e, de alguma maneira fazer parte dessa história. 

 Jerusalém é o ponto mais visitado do complexo Terra Santa. É composto por 

inúmeras igrejas e capelas onde Jesus teria sido preso e passado por cada uma 

delas para ao final ser crucificado. Os peregrinos podem refazer esse percurso 

exatamente da maneira que Jesus teria feito, tornando um roteiro bastante 

emocionante e merecedor de ser o destino mais procurado pelos fiéis. 

Em Belém, a Igreja da Natividade foi o local onde Jesus teria nascido, de 

acordo com histórias e depoimentos da época. Em todos esses centros religiosos 

pode-se observar a presença de comércios, hospedagem e culinária. 

Nazaré, em Israel, é conhecida por ter sido o local onde Jesus passou sua 

infância. Seu centro religioso é constituído por igrejas, monastérios e conventos, 

porém a instalação mais famosa e visitada em Nazaré é a Basílica da Anunciação, 

local onde o Anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que ela estaria grávida de Jesus. 

A cidade de Fátima, em Portugal, é um dos destinos mais procurado 

internacionalmente e recebe quase seis milhões de visitantes por ano, de acordo 

com os dados fornecidos pelo Serviço de Peregrinos (SEPE) do Santuário de 

Fátima. Sua importância veio através de aparições da Virgem Maria para crianças 

que viviam no local. A partir desses acontecimentos, começou a ser bastante 

procurada por fiéis em busca de curas e milagres em suas várias capelas e igreja 

que constituem seu complexo religioso. 

Outro local bastante procurado para a prática do Turismo Religioso é o 

Vaticano, em Roma, onde se encontra a sede física da cúpula da Igreja Católica e 

local que abriga tesouros como a Basílica de São Pedro e o Museu do Vaticano. 
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Lourdes, localizada no sul da França, bastante conhecida devido ao fato de 

ter sido o local da aparição da Virgem Maria à menina Bernadete Soubirous. Os fiéis 

a visitam em busca de curas milagrosas, agradecimentos, bênçãos e pedidos. 

Mesmo sendo a religião católica o foco deste trabalho, esses destinos 

turísticos apresentados tiveram a presença de outras religiões em suas histórias. O 

judaísmo e o islamismo estão bastantes presentes no Oriente Médio e em cada 

visita aos destinos pertencentes a essa região é possível perceber as diferentes 

religiões dividindo o mesmo espaço. 

Esse acontecimento é um dos incríveis momentos presenciados na prática do 

Turismo Religioso em lugares onde há intensa diferenciação não apenas 

socioeconômica, como também entre as crenças religiosas de seus praticantes. No 

Brasil os destinos turísticos voltados para a religião católica, geralmente são 

procurados apenas pelos cristãos, da mesma forma em se tratando das outras 

religiões presentes no solo brasileiro, em que cada crença possui territorialmente 

seu destino, quer sob a forma de templos, de locais de cura, de acampamentos, de 

reuniões evangelizadoras, de congressos e jornadas religiosas. 

Porém nos destinos internacionais, mais precisamente na Terra Santa, que 

ocupa o primeiro lugar na procura do Turismo Religioso, não são encontrados 

apenas os cristãos. Judeus e islâmicos podem visitar os mesmos lugares, dividindo 

experiências semelhantes apesar da diferença de crença entre eles. 

O Padre Fábio de Melo, que escreveu o prefácio do livro Kairós afirma: 

São três tempos disputando o espaço de um só coração. O passado, com 
sua facilidade de nos imputar culpas, tornando nossa vida um eterno tribunal, 
cujo julgamento nunca poderá nos conceder uma sentença satisfatória. O 
presente com suas pressões que nos cegam, com urgências que nos privam 
de saborear as escolhas. E o futuro, esse senhor misterioso tecido de 
névoas, esperanças e incertezas. (MELO, 2013, p. 11) 

 

Esse trecho do livro Kairós mostra que no ser humano há a presença de três 

dimensões: passado, presente e futuro. E dessas dimensões apenas o passado não 

poderá ser mexido e será consequência das promessas futuras. 

O turista se utiliza desses períodos ao tomar sua decisão quanto ao destino 

que irá escolher. Muitos são impulsionados pelos pecados que possam ter cometido 
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no passado, e procuram um tempo livre no seu momento presente, podendo 

assimse deslocar para o local de destino com o objetivo de participar de cerimônias, 

missas e ritos religiosos a fim de pagarem promessas, agradecer ou fazer pedidos 

para um futuro com mais esperanças. 

 

1.2.2 Turismo religioso nacional 

 O Brasil possui diversos atrativos espalhados por inúmeras cidades, voltados 

para a prática do segmento religioso. São destinos que buscam atender às 

necessidades dos fiéis e suas diferentes maneiras de devoção e prática da fé. 

Os destinos turísticos apresentados neste trabalho e tudo que está 

relacionado a eles, serão voltados para a religião católica, para aqueles que a 

praticam. 

 Particularmente no Brasil, a Igreja Católica aprova a prática do turismo 

religioso. Os religiosos, formados por padres, bispos, sacerdotes e outros 

segmentos constituintes da Igreja, afirmam que é uma forma de fazer com que o 

turista busque se aproximar de Deus através dos lugares que contribuem para o 

reconhecimento de sua fé. A partir do momento que há o deslocamento para um 

destino onde houve algum tipo de milagre, ou pelo qual Jesus tenha passado, algum 

santo tenha sido canonizado ou que ocorram manifestações religiosas, o fiel está 

demonstrando a importância que a religião possui em sua vida. 

 Rubem Alves retratou bem essa passagem em uma de suas crônicas 

chamada O rei, o guru e o burro, do livro Na Morada das Palavras: 

Queremos ficar curados, queremos arrancar o espinho da carne, queremos 
parar de sofrer. É isso queesperam todos aqueles que fazem peregrinações 
aos lugares sagrados, onde virgens e santos aparecem de vez em quando. 
(ALVES, 2003, p. 5). 

  

De acordo com pesquisas da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – 

(FIPE, 2013) foram realizadas 10,3 milhões de viagens domésticas no Brasil com 

destinos religiosos. Os peregrinos além de buscarem maneiras de demonstrar sua 

devoção e manifestação de sua fé, estão à procura de conhecimento histórico e 

querem participar da história e cultura do local de destino. 
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 O número de viagens no Brasil por ano vem aumentando significativamente, 

como citado acima de acordo com dados da FIPE (2013), e afeta de maneira direta 

o desenvolvimento sócio econômico de determinadas regiões. Regiões essas que 

são vistas por órgãos locais como bons alvos para investimentos em infraestrutura, 

visando obter recursos econômicos para o melhoramento dos destinos de forma a 

atrair cada vez mais adeptos do Turismo Religioso, bem como maior divulgação e 

melhoramento de acessos aos atrativos. 

 Não só no Brasil, mas como no resto do mundo, o Turismo Religioso se 

estabelece como sendo uma busca pela identidade do fiel, apoiando-se na fé e no 

desejo de visitar lugares que abranjam histórias de milagres, lugares que envolvam 

santos e destinados àqueles devotos que desejam pagar algum tipo de promessa ou 

benção recebida. 

 A partir dessa vontade de exacerbação da fé, há o deslocamento realizado do 

local de origem para a região de destino, as quais atendam as necessidades do 

Turista Religioso, caracterizando o turismo. No Brasil existem vários destinos 

religiosos conhecidos pelo mundo todo e que atraem grande quantidade de 

peregrinos em diversas épocas do ano. 

A basílica de Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, 

foi eleita em 1984 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o 

segundo maior templo católico do mundo. Inaugurada em 1955, atrai devotos da 

padroeira do país através de cerimonias, festas ou apenas visitação à sua grande 

construção, que além da basílica, os turistas podem desfrutar de museus, centro 

comercias, restaurantes, salas de promessas, entre outras instalações. Há ainda um 

longo caminho a ser percorrido “a pé”, o qual o fiel utiliza para pagar suas 

promessas ou agradecer. 

Outro centro religioso é Juazeiro do Norte, localizado no Vale do Cariri, no 

Ceará, também conhecido como Terra do Padre Cícero. A cidade tem como uma de 

suas principais atividades econômicas o turismo Religioso, tendo papel 

extremamente importante no calendário da cidade. O trajeto inclui basílicas, igrejas e 

memoriais homenageando o Padre Cícero, que possui uma estátua de 27 metros de 

altura e em seus pés os devotos escrevem promessas e fazem agradecimentos 

pelas graças alcançadas. 
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Os dois destinos citados, Aparecida do Norte e Juazeiro, são os mais 

conhecidos e visitados no Brasil atualmente, tanto por brasileiros quanto por 

estrangeiros do mundo todo, segundo dados do Ministério do Turismo (2013). Neles, 

como em tantos outros, ocorreram milagres que explicam sua fama e 

reconhecimento entre os fiéis que procuram complementar suas histórias religiosas 

através de participações em atividades e cerimônias locais. 

 Na região Nordeste, o turismo religioso é o segundo segmento mais 

praticado, perdendo apenas para o Turismo de sol e praia (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2013), principal fonte econômica da região. Segundo pesquisas 

realizadas pelo Ministério do Turismo juntamente com o FIPE – Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas, as crescentes viagens realizadas por motivações 

religiosas estão contribuindo de forma bastante positiva para o desenvolvimento 

desses destinos (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). 

 Porém não é correto afirmar que os destinos turísticos voltados para a prática 

do Turismo Religioso apenas se beneficiam com o aumento da circulação de turistas 

nas áreas exploradas. Alguns lugares acabam sofrendo degradação ao invés de se 

desenvolverem positivamente, sendo consequência tanto da grande movimentação 

de pessoas, bem como da má administração dos poderes públicos, profissionais do 

setor e comunidade local, que deixam a desejar. 

 Outro centro religioso bem popular e visitado no Brasil é Nova Jerusalém, em 

Pernambuco, caracterizada por ser uma cidade teatro de 100 mil metros quadrados 

onde ocorre a encenação da Paixão de Cristo. Outro destino bastante visitado é 

Belém, no Pará, conhecido pelas suas inúmeras igrejas e monumentos históricos 

que estão abertos para visitação, porém seu maior foco é a festa do Círio de Nazaré 

que dura 15 dias, atraindo milhares de fiéis, constituindo a identidade religiosa do 

lugar. 

 Na região Sul do Brasil destaca-se Nova Trento, em Santa Catarina, 

conhecida também como a “Capital Catarinense do Turismo Religioso”, é um 

complexo religioso formado por santuários e monumentos dedicados à Santa 

Paulina, bastante visitado em determinadas épocas do ano. Na serra gaúcha, em 

Farroupilha, ocorre uma manifestação junto ao Santuário de Nossa Senhora de 

Caravaggio que atrai mais de 200 mil pessoas por edição (FENAKIWI, 2012). 



25 
 

No Sudeste do Brasil, Minas Gerais se destaca, pois além de possuir uma 

cultura de forte influencia religiosa, possui um centro religioso formado por inúmeras 

Igrejas com arquiteturas deslumbrantes, abertas para visitação, bem como para a 

realização de cerimônias, missas, batizados. Cidades como Ouro Preto, Mariana e 

Congonhas do Campo apresentam uma fusão entre o Turismo Religioso e o 

Cultural. 

Uma das facilidades para a prática do turismo religioso é criação e 

oficialização de vários feriados1 no Brasil para a realização de manifestações 

religiosas, peregrinações, cerimônias e festas que atendem à necessidade dos fiéis 

de se deslocarem para o local de destino. Todo deslocamento está ligado 

diretamente ao objetivo de ressaltar sua fé cada vez mais, pois há a crença que 

cada promessa ou pedido realizado deverá ser agradecido através da devoção. 

 Juntamente com os feriados criados, o Brasil se destaca pelas inúmeras 

festas religiosas que ocorrem na maioria dos municípios brasileiros, como os 

exemplos dos centros mais importantes para o Turismo Religioso Nacional já 

citados. Essas festas são caracterizadas por uma enorme mistura cultural, social e 

econômica, pois atraem participantes de várias partes do país, tornando-se essa 

massificação um dos motivos mais curiosos desses encontros.  

 Pode-se afirmar que o segmento do Turismo Religioso possui importâncias 

diferentes quando se trata do turista e do local de destino. Para o turista pode-se 

dizer que este se desloque para o destino com o objetivo de participar das 

cerimônias e manifestações religiosas, como devoto de sua fé, sua identidade 

religiosa. Já para o local de destino, a região que está oferecendo esses serviços, 

foca-se na tentativa de se beneficiar comercialmente de sua prática, que atrai 

milhares de pessoas a cada evento realizado, dependendo do destino. 

 Não é apenas o comércio dos destinos religiosos que ganha um crescimento 

substancial com a prática do Turismo Religioso, outras áreas também passam a ter 

uma melhora tanto no desempenho quanto nas vendas e serviços prestados.  

                                                           
1
 Embora seja constitucionalmente um país laico na questão religiosa, o Brasil mantém dias 

santificados pela Igreja Católica como feriados nacionais ou municipais. 
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 Podem-se citar como parte destas áreas as agências de viagens que vendem 

pacotes voltados para esse segmento, transportes aéreo e rodoviário que facilitam o 

deslocamento, hospedagem a partir da utilização de hotéis, pousadas ou casas para 

temporadas, indústrias e artesanatos de artigo religiosos que aumentam sua 

fabricação de acordo com o calendário religioso da cidade, e os serviços de apoio 

que acabam sendo utilizados secundariamente: táxis, aluguel de carros, diversão. 
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2EFEITOS DA FÉ NO SER HUMANO E MOTIVAÇÕES PARA DESTINOS 

RELIGIOSOS 

 Neste capítulo serão enfocados o comportamento do ser humano diante da 

religião e da fé, bem como as motivações que o levam a se deslocar do lugar de 

origem, para um local considerado sagrado, praticando o Turismo Religioso como 

forma de se aproximar de Deus e exaltar sua fé no criador. 

 Também serão abordados os efeitos que a religião provoca na mente 

humana, e desta maneira, afetando sua estrutura psicológica bem como sua 

personalidade e maneira de ver o mundo.  

 Pode-se considerar comportamento como sendo “toda e qualquer ação, seja 

a reflexa, sejam os procedimentos considerados conscientes que envolvem 

experiências, conhecimentos, pensamentos e ações intencionais, e, num plano não 

observável diretamente, o inconsciente”(LANE, 1981, p. 7). 

 Em seu artigo “Neurociências e religião: interfaces”, Valle (2001) afirma que 

as religiões da humanidade, das mais "primitivas" às mais sofisticadas, surgiram 

apenas na medida em que os mecanismos neuropsicológicos humanos se apuraram 

e assumiram as características do sentir, do agir e do pensar propriamente 

humanos. São características que se vinculavam ao senso de si e dos outros em um 

mundo e natureza percebidos como necessários e imanentes, mas também, de 

alguma forma relacionados com forças ou entidades "transcendentes". 

A religião envolve toda a parte do consciente e inconsciente, uma vez que a 

fé é um sentimento que tem origem no interior do indivíduo e exteriorizado das mais 

diversas formas: peregrinações, orações, agradecimentos, cerimônias e eventos 

religiosos, entre outros. 

Outra maneira de exteriorizar e praticar a fé católica é através da catequese, 

que é um rito em que o cristão escuta o Evangelho e aceita o corpo de Cristo como 

prova de sua adoração: 

Quando professamos a nossa fé, começamos por dizer: «Creio», ou 
«Cremos». Portanto, antes de expor a fé da Igreja, tal como é confessada 
no Credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na 
oração, perguntemos a nós mesmos o que significa «crer». A fé é a 
resposta do homem a Deus, que a ele Se revela e Se oferece, resposta 
que, ao mesmo tempo, traz uma luz superabundante ao homem que busca 
o sentido último da sua vida. Comecemos, pois, por considerar esta busca 
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do homem depois, a Revelação divina pela qual Deus vem ao encontro do 
homem, finalmente, a resposta da fé.(CATECISMO NA IGREJA CATÓLICA, 
1997, cap. 1). 

 

 Fazendo uma ligação entre os conceitos de comportamento e de religião, 

pode-se afirmar que o comportamento religioso é o momento em que a pessoa 

acredita na comunicação entre um mundo natural e sobrenatural, divididos em 

elementos profanos, que são as relações e os atos do dia-a-dia do indivíduo, no 

mundo atual em que vive; e sagrados, que é aquilo que está relacionado ao divino, 

portanto, respeitado, venerado e adorado (deuses, alimentos, objetos, lugares). 

 Ainda é possível admitir que o comportamento religioso se apoia na crença da 

existência de algo superior e divino como uma maneira de compreensão da 

existência do ser humano, e nele depositado sua fé, levando a crer na verdade 

incondicional.  

O desenvolvimento da fé e da religião pode surgir de várias maneiras no 

interior do indivíduo, seja por influência da sociedade em que vive, onde se prega a 

participação em rituais voltados para determinada religião, seja pela necessidade 

que o ser humano tem de se apoiar em algo mais forte que ele, com o objetivo de 

lidar com situações que fogem de seu controle, ou por razões do psiquismo humano. 

 Tratando-se da religião como influência da sociedade, o sociólogo Emile 

Durkheim afirma que: 

A religião adquire assim um sentido e uma razão que o racionalista mais 
intransigente não pode desconhecer. Seu objeto principal não é dar ao 
homem uma representação do universo físico. Mas ela é antes de tudo um 
sistema de noções através das quais os indivíduos se representam a 
sociedade da qual são membros e as relações, obscuras mais íntimas, que 
mantem com ela.(DURKHEIM, 2000, p. 234) 
 
 

Para aqueles que creem e possuem fé “a religião é algo que está acima da 

realidade do nosso contato diário, com a qual o homem pretende comunicar e da 

qual deseja participar.”(VELASCO, 1973, p. 73). Essa participação e contato com a 

religião podem ser realizados de diferentes formas, sendo uma delas a prática do 

Turismo Religioso. 

Em Jerusalém, por exemplo, o visitante tem a opção de seguir os passos e 

passar pelos lugares onde Jesus passou ao ser crucificado, em Lourdes e em 

Fátima que se tornaram importantes destinos devido à aparição da Virgem Maria a 
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crianças, o fiel pode sentir a energia de estar no exato local onde ocorreram 

milagres no passado.  

É através dessas visitas que o turista se sente motivado a praticar o Turismo 

Religioso, pois ele poderá vivenciar, participar e testemunhar fatos da história que 

motiva a sua fé e que o levou a crer em sua religião e em seu Deus. 

Segundo Rodrigues (2008) as experiências vivenciadas pelos fiéis no 

momento da visitação é denominada experiência mística. Entende-se por 

experiência mística como aquela que toma o indivíduo por inteiro, com a perda do 

senso de tempo e espaço, transformando sua vida positiva ou negativamente, dando 

consistência ao seu eu pessoal. 

Já para o filósofo William L. Rowe, a experiência mística divide-se em dois 

tipos, a extrovertida e a introvertida: 

A extrovertida olha para fora, através dos sentidos, para o mundo à nossa 
volta, e descobre aí a realidade divina. A maneira introvertida volta-se para 
dentro e encontra a realidade divina na parte mais profunda do eu. (ROWE, 
2011, p. 82) 
 
 

 A partir do momento em que o turista visita um local que considera ser de 

grande importância para sua religião e sua fé, está se vivenciando as duas 

experiências, extrovertida e introvertida, ao mesmo tempo.  

A experiência mística extrovertida pelo fato de observar e venerar objetos e 

lugares, rezar e participar de cerimônias religiosas, depositando todo seu 

sentimento, toda sua fé, de forma a estabelecer uma ligação entre o ambiente e sua 

essência mais profunda, traz-lhe muitas vezes paz interior e felicidade. 

E a experiência mística introvertida, como explicada por William L. Rowe 

(2011), é aquele momento em que o fiel se desliga do mundo externo por alguns 

minutos, procurando esvaziar por completo sua consciência, é neste momento que 

os cristãos realizam as orações, pois seus pensamentos e sua fé estão inteiramente 

dedicada à atividade que está sendo realizada: “Os místicos insistem na ideia de 

que só à medida que o eu perde consciência de si próprio e de outras coisas pode 

ficar vazio e preparar‐se para a entrada de Deus” (ROWE, 2011, p. 85). 
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 Em relação aos deslocamentos realizados pelos fiéis com o objetivo de busca 

por experiências místicas, devoção, praticar rituais, enaltecer sua crença, Soares 

afirma: 

O religioso alternativo brasileiro é também um andarilho. Faz parte de sua 
agenda um deslocamento permanente entre formas de trabalhar a 
espiritualidade, em nome de uma busca sempre renovada de experiências 
místicas. A devoção a crenças e rituais se dá, geralmente, sob o signo da 
experimentação.(SOARES,1994 apud BRANDÃO,1994, p.30) 
 
 

Todas essas sensações são consideradas motivações e impulsam os fiéis a 

realizarem o turismo no segmento religioso. Alguns se deslocam para seguir rituais 

de oração, em que procuram se isolar por um determinado tempo com o objetivo de 

aumentar e melhorar a dedicação e concentração, enquanto outros desejam apenas 

visitar igrejas, templos, lugares sagrados que possuem histórias significantes para 

sua fé e religião. Porém uma coisa é certa, o objetivo final sempre será o de se 

aproximar cada vez mais de Deus, enaltecendo a fé na religião e no criador. 

Até o final do século XIX não era muito comum alguém duvidar da Bíblia, o 

livro sagrado, ou da real existência de Deus e seus milagres. Porém com a aparição 

da psicologia moderna, essas questões começaram a vir à tona por filósofos e 

pensadores da época, os quais se preocuparam em perguntar se o ser humano 

realmente tem acesso a Deus, ou é apenas a sombra de sua consciência, criando e 

se apoiando em algo para acreditar em um ser supremo, sagrado. 

Alguns pensadores não concordavam com a ideia da existência da religião, 

do fato da pessoa possuir uma fé tão forte em algo que poderia ser apenas sua 

própria consciência. Sigmund Freud foi um dos que se posicionaram contra esse 

pensamento. Para ele o fato de acreditar em um ser Superior era nada mais que um 

reflexo do período infantil, quando a criança via no pai a figura de um homem que a 

protegia e para este deveria voltar sua obediência e respeito: “O ser humano lida 

com os elementos ameaçadores do mesmo modo que, quando criança, aprendeu a 

reduzir a sua própria insegurança pela confiança, admiração e respeito medroso por 

seu próprio pai”. (FROMM, 1966). 

 Freud (1927apud FROMM,1966, p.139) ainda afirma que a religião é um tipo 

de ilusão e não está baseada em nenhum aspecto racional, pelo contrário, para 

aqueles que acreditam há o afastamento da razão, pois o homem moral não deve ter 

medo do castigo divino: 
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Toda religião constitui um perigo, porque tende a santificar instituições 
viciosas, com as quais se tem aliado através dos tempos. Além disso - 
porque ensina às pessoas a acreditarem em uma ilusão e condena o 
pensamento crítico, provoca certa estagnação intelectual. 

 
 

As experiências religiosas que um indivíduo obtém ao longo de sua vida 

contribuem direta e profundamente com a intensidade da sua fé. Tais experiências 

podem ser obtidas através de leituras da Bíblia, cerimônias religiosas, orações, 

visitações, entre outras ações que têm por objetivo o contato direto com o divino, a 

aproximação do ser humano com o ser Supremo. 

Carl Gustav Jung (1938, p.4), fundador da psicologia analítica, define 

experiência religiosa como sendo “uma experiência que domina e controla o 

indivíduo humano, que a vive passivamente.” São experiências individuais e cada 

ser humano as vive de maneiras diferentes, bem como as entende, interpreta e retira 

delas aquilo que acha que será útil para sua vida, não apenas religiosa, como para 

seu relacionamento cotidiano. 

Ao praticar exercícios de fé, o indivíduo é dominado por uma força superior 

originária do ambiente externo, que tem grande poder sobre seus sentidos, 

invadindo o ambiente interno do ser humano e o tornando de certa maneira 

submisso a ela. Para Jung (1938) essa força superior pode ser tanto Deus como o 

inconsciente. 

James ReavesFarris(2002)observa, que em termos da psicologia e das 

práticas religiosas, existem duas perspectivas a respeito do estudo da religião: o 

fenomenológico e o explicativo. O fenomenológico é o estudo ou a descrição dos 

comportamentos religiosos, seus significados e funções na vida de indivíduos e 

grupos. A perspectiva explicativa vem do estudo da personalidade e quer entender e 

interpretar a religião em termos de suas funções nas estruturas da psique. 

Portanto, pode-se entender que a abordagem fenomenológica está voltada 

para um fenômeno social, não apenas para o indivíduo em si, mas sua influência no 

ambiente externo. Já a explicativa está voltada para o inconsciente do indivíduo, em 

que o resultado das práticas religiosas podem provocar mudanças na estrutura de 

sua personalidade. 
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Para o professor de Teologia James W. Fowler(1981)a fé e a personalidade 

do indivíduo não são a mesma coisa, porém se desenvolvem juntas, uma sendo 

influenciada pela outra e assim fazendo parte da consciência humana. Fowler 

explicita em sua obra “Estágios da fé” que esta não necessariamente precisa ser 

voltada para um Deus, mas para ideias, objetos, lugares etc. 

É possível ver essa relação do indivíduo com a fé no cotidiano das pessoas. 

De acordo com Farris“a religião ou as práticas religiosas não representa uma prática 

ou um aspecto desvinculado da totalidade do ser humano, mas como parte ou 

aspecto “normal” ou “comum” na vida humana”.(FARRIS, 2002, p. 35) 

 Independentemente de a fé ser depositada em um ser Divino superior ou em 

um futuro próspero, é de suma importância possuí-la, pois é dela que surgem 

esperanças, é nela que o ser humano pode se apoiar quando não tiver mais forças, 

é a partir dela que é possível traçar direção, sentido e objetivos à vida. 

O médico psiquiatra Viktor Emil Frankl (2007), em sua obra “A presença 

ignorada de Deus”,compara um indivíduo diante de um palco onde é ofuscado pelas 

luzes e não consegue ver a plateia, apenas um grande buraco negro, e mesmo 

assim não duvida da presença das pessoas no auditório, com o indivíduo que, 

ofuscado pelo “brilho” das atividades cotidianas, preenche esse grande buraco nego 

com símbolos, e neles projeta sua fé. 

No entender de Frankl(2007) a partir de uma análise existencial do 

inconsciente do ser humano é possível descobrir a existência de uma religiosidade 

nele presente, demonstrando um relacionamento inconsciente com Deus. Frankl 

define essa relação como algo que já faz parte da estrutura de cada indivíduo, 

porém, às vezes, pode permanecer latente, isto é, oculto dentro de cada um. 

Para Frankl todos os indivíduos possuem fé, como dito anteriormente, é ela 

que ajuda a impulsionar o ser humano a definir uma direção e um sentido para sua 

vida: “Essa fé inconsciente da pessoa significaria então que sempre houve em nós 

uma tendência inconsciente em direção à Deus, que sempre tivemos uma ligação 

intencional, embora inconsciente com Deus”. (FRANKL, 2007, p. 140) 

De acordo com esse modo de pensar, mesmo aqueles que não possuem 

religião e não depositam sua fé em um Deus, inconscientemente o fazem. Porém 

essa relação do indivíduo com o ser divino é tão reprimida, que lhe permanece 
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oculta, não sendo possível transmiti-la para o ambiente externo em forma de 

devoção a um ser supremo. 

É importante ressaltar que na questão religiosa, a psicologia tenta entender a 

mente e o comportamento humano, estudando as características e efeitos da fé em 

um indivíduo. Porém não é possível provar a existência de Deus utilizando seus 

métodos científicos, nem julgar o valor e a importância que determinadas atividades 

religiosas possuem para cada ser humano individualmente. 

A busca pelo sentido das coisas, seja em relações pessoais, seja no trabalho, 

em crenças ou na vida é uma característica predominante na sociedade atual, pois o 

indivíduo necessita saber cada vez mais sobre os fatores que o cercam. Para o 

fisiologista norte americano Walter Bradford Cannon (1946), o princípio da 

homeostase tem como objetivo reduzir as tensões internas para manter ou restaurar 

o equilíbrio interior. Dai a busca pela harmonia e paz íntimas. 

Um dos objetivos da busca pela fé, na maioria das vezes, é o equilíbrio 

interno. Uma pessoa equilibrada consegue pensar melhor, raciocinar melhor e, 

portanto, agir melhor. O objeto no qual o sujeito está depositando sua fé tende a lhe 

trazer consequências positivas, uma vez que o ajuda a criar um sentido para suas 

ações. 

A partir do momento que há a ausência desse sentido, o ser humano torna-se 

um pouco perdido em seu consciente, podendo ser momentâneo ou não. Frankl 

explica: 

Cada vez mais o ser humano moderno é acometido de uma sensação de 
falta de sentido, que geralmente vem acompanhada de uma sensação de 
vazio interior. Manifesta-se principalmente através de tédio e indiferença. 
Neste sentido o tédio representa uma perda de interesse pelo mundo, 
enquanto a indiferença significa uma falta de iniciativa para melhorar ou 
modificar algo no mundo. (FRANKL, 2007, p. 100) 

 

 Portanto, é importante ressaltar que para aquele que acredita e tem fé, os 

fatores nos quais deposita sua crença realmente existem, fazem parte da sua 

realidade, podem não ser apresentados em estrutura física, mas sua presença é 

sentida de maneira tão forte que o indivíduo os torna real. 

A religião é um termo definido como subjetivo, pois cada indivíduo a sente de 

maneira diferente, cada um possui uma intensidade de fé diferente, e como 

consequência dela, emoções, valores e comportamentos que são únicos de cada 
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ser humano. Cada qual sabe a melhor maneira de rezar e participar de cultos 

religiosos, aquela que o deixa mais confortável e confiante no momento de se 

entregar ao seu Deus. 

Essa entrega está diretamente associada com o interior do fiel. A fé tem a 

capacidade de modificar e organizar a identidade, a autoimagem do indivíduo bem 

como sua percepção a respeito do mundo, pois como dito anteriormente, a fé tem o 

poder de dar sentido e direção à vida e de alterar a personalidade do sujeito, uma 

vez que ambas andam juntas. 

Assim, a religiosidade, uma vez afetando o comportamento do ser humano, 

influencia também na cultura e no ambiente em que vive, podendo então ser 

chamada de um fenômeno social e cultural. 

Considerando a religião como aspecto influenciador da cultura local, Socci 

(2006) define a religiosidade como sendo crenças associadas a uma seita ou religião 

específica, caracterizada pela prática de rituais religiosos públicos que são 

compartilhados com pessoas que possuem as mesmas ideias a este respeito. 

Portanto, as práticas, os ritos religiosos e os traços culturais de cada religião 

serão entendidos e compreendidos por aqueles que seguem determinada religião, 

que estão inseridos no mesmo ambiente dos demais, compartilhando interesses 

religiosos semelhantes e assim acompanham suas histórias e evolução, bem como 

seus dogmas e regras. 

A pesquisa “Experiência Religiosa e Crescimento Pessoal: Uma 

Compreensão Fenomenológica”, realizada pelos psicólogos Mauro Martin Amatuzzie 

Thais de Assis Baungart (2007), retrata algumas consequências e interferências da 

religião católica na personalidade humana. 

Eles concluíram que as experiências da religião católica no indivíduo, 

caracterizam mudanças subjetivas, portanto tiveram suma importância para seu 

desenvolvimento pessoal, através de alterações positivas e, como consequência, 

obteve-se uma melhora na qualidade de vida.  

A qualidade de vida é afetada positivamente porque o indivíduo que possui 

pensamentos religiosos, fé e crê em um ser Superior Divino está ocupando sua 

mente com pensamentos positivos e se envolvendo a tal ponto que torna a força da 

sua crença real. Como consequência seu bem estar psicológico melhora, enquanto 



35 
 

pensamentos e comportamentos negativos como depressão, suicídio e vícios 

diminuem. 

Sendo assim, a experiência religiosa para ser realmente sentida deve 

transformar, modificar o ser que passa por ela, de alguma maneira, tocar o eu mais 

profundo, aproximando-o com o divino e criando uma identificação afetiva do 

indivíduo com a própria religião. Podendo ser mudanças positivas ou negativas. 

Essa relação entre religião, identidade do fiel e as mudanças causadas por 

ela na sua maneira de pensar e encarar o mundo é citada pelo filósofo e sociólogo 

José Maria Mardones (1996, p. 109): 

A religião estruturava um modo de ver a realidade e o mundo; transmitia um 
imaginário social, um modo de se estruturar a sociedade. Proporcionava, em 
suma, o que Erikson denomina uma orientação ideológica compartilhada com 
outras pessoas, requisito fundamental para conferir sentido e identidade.  
 
 

A religião seria a base de uma estrutura social, porém vem sofrendo 

mudanças em sua estrutura devido à modernidade. Os indivíduos a utilizam como 

fator referencial de sentido e segurança da vida, porém sempre serão influenciados 

individualmente ou em grupo. 

Valle (2002, p. 23) também correlaciona a religião com a convivência em 

grupo: “O religioso exerce, além disto, uma função de inserção e/ou reinserção do 

indivíduo em um grupo, respectivamente em um meio sociocultural motivador e 

dotado de sentido”. 

A espiritualidade e a religiosidade são aspectos que podem andar juntos, um 

sendo complementado pelo outro, ou apenas um estar presente nas práticas das 

atividades religiosas de um indivíduo.  

Socci (2006) explica que a espiritualidade está relacionada com atividades 

individuais do crente (orações, leituras), portanto são vivências intrínsecas ao 

indivíduo. Já a religiosidade está relacionada com vivências extrínsecas ao 

indivíduo, possui influência ao mesmo tempo que é influenciada pela sociedade e 

cultura local. 

A partir do momento que um crente participa de atividades em grupo, no caso 

faz parte de um grupo religioso, ele está desenvolvendo relações interpessoais com 

pessoas que compartilham interesses em comum (a religião), bem como todos os 
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valores e aspectos que surgem e se desenvolvem através dela: amar o próximo, 

ajudar o semelhante, também aumenta a tolerância e a empatia nos 

relacionamentos. 

Porém a religião não é apenas benéfica para a saúde e comportamento do 

fiel, dependendo do modo como é praticada, pode trazer prejuízos ao indivíduo. 

Existem três possibilidades de concepção da religiosidade, duas prejudiciais e uma 

benéfica à saúde. Ela pode ser essencialmente proibitiva e correspondente a uma 

estrutura de personalidade perfeccionista ligada ao rigor do superego bíblico; pode 

ser correspondente a uma estrutura de personalidade de medo da liberdade e de 

conflitos por tendências compulsivas. Quando benéfica, ela unifica os sentimentos, 

as ideias e centraliza a atitude do indivíduo no amor pelo próximo. 

 As religiões se dedicam a um problema em comum: como suportar o fim da 

vida, através do conforto da imortalidade. Fiéis realizam ritos e cerimonias religiosas, 

possuem uma intensa força e crença em sua religião de modo que sua fé vira um 

fator de profundas mudanças em suas estruturas.  

A respeito da relação entre religião e morte, Earp (1999, p. 26-28) explica: 

A religião interpreta o ser humano, dota a vida de significado e deixa que a 
morte se torne mais aceitável, fazendo com que a extinção terrena seja não 
mais que uma passagem para um outro tipo de existência, oferecendo 
assim, uma perspectiva menos ameaçadora para a finitude. Além disso, por 
meio dela, se explica a não extinção completa do outro que morreu, 
deixando no sobrevivente a ideia confortante do reencontro futuro.  
 
 

O terapeuta corporal e psicoterapeuta holístico, Ronaldo Cardim (2000), 

observa que para alguns a morte é o fim de tudo, e com ela acaba tudo aquilo que é 

vida física, energética e espiritual, esses são os chamados materialistas, creem que 

nada exista além do corpo físico. Outros acreditam que a morte é o fim apenas do 

corpo físico, e que alguma coisa sobrevive, alma, espírito ou fantasma, os que assim 

creem são chamados espiritualistas, ou seja, acreditam que algo mais existe, e que 

esse algo não morre com o corpo físico. Encontra-se aqui a maioria das religiões 

entre as quais a católica e grande maioria das evangélicas.. E ainda existe outra 

parte, os espíritas, que acreditam na reencarnação. Para eles a morte é a volta do 

espírito para o seu plano normal que é no plano espiritual, e a morte do corpo físico 

não representa o fim de nada senão de um invólucro carnal que serviu ao espírito na 

passagem pôr esta vida. 
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É possível perceber que existem várias interpretações para a morte, e elas 

são influenciadas pela cultura e religião do ser humano. Como citado por Cardim 

(2000), o cristianismo acredita que a morte leva apenas a matéria física, a alma 

sobrevive. O ser humano se prende muito à religião como forma de garantir “um 

lugar no paraíso”, de garantir que sua alma não ficará vagando pela imensidão sem 

uma luz para guia-la. 

Com o passar dos tempos, o racionalismo positivista foi ganhando espaço, e 

antes o que era certeza sobre a vida após a morte, começou a ser especulada pelas 

ciências e pela própria consciência / razão do ser humano. 

A respeito da crescente utilização da razão para este assunto, Cassorla 

afirma em entrevista para o Jornal da Unicamp: 

A morte se constitui no fato mais assustador da vida, certamente o maior 
deles frente ao qual não temos controle, previsão e qualquer compreensão. 
Mesmo as compreensões religiosas não são necessariamente suficientes 
para nossa mente inconsciente. Frente ao pavor da morte, seja lá o que ela 
for, nossa mente usa mecanismos inconscientes, sendo o que se chama 
cisão e projeção desse pavor o mais importante. Graças a ele, a morte, ou 
melhor, o pavor da morte, é projetado (colocado fora da mente) e 
identificado com perseguidores externos. Dessa forma, podemos “proteger-
nos” dela evitando ou atacando esses supostos perseguidores. Em termos 
sociais e culturais, a morte pode ser produto dos deuses ou demônios, fruto 
de transgressões que efetuamos (como o pecado original), resultado da 
inveja de outros, de feitiços, quebras de tabus, de inimigos, etc. Enfim, 
temos que encontrar alguma explicação. Não suportamos o “não saber”. À 
medida que a ciência destrona as crenças e a religião, o indivíduo tem que 
se defrontar com esse pavor, com esse não saber, e poderemos identificar 
dois mecanismos (CASSORLA, 2004, p. 11). 
 
 

Ernest Becker, em seu livro A Negação da Morte, afirma que os seres primitivos não 

possuíam medo da morte, e esta muitas vezes, vinha acompanhada de festejos e rituais 

alegres, comemora-se a morte. A respeito disso Becker afirma: 

Não há dúvida de que os primitivos celebram com frequência a morte 
porque acreditam que a morte é a promoção suprema, a última elevação 
ritual para uma forma de vida superior, para o desfrute da eternidade de 
alguma forma (2007, p. 11). 
 
 

 O medo da morte está presente na sociedade moderna, e para aqueles que 

não acreditam em uma vida após a morte, torna-se ainda mais intensa, podendo 

muitas vezes afetar diretamente a estrutura psicológica do ser humano provocando 

profundos danos tanto na personalidade, como no comportamento. 
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 Em relação ao medo da morte Becker (2007)argumenta que de todas as 

inquietações que perturbam a mente do ser humano, esta é a mais forte, e é 

exatamente este temor que se torna a “mola mestra” de quase todas as suas 

atividades. 

Outra observação importante de Becker que leva a entender um dos motivos 

que o ser humano se apoia, muitas vezes tão cegamente, na fé e nela deposita 

grandes esperanças e forças é a respeito da procura por um significado, um sentido 

que possa explicar a vida do ser humano na Terra e com isso trazer certa paz de 

espírito para a pessoa. Becker constata que: 

Em épocas como a que vivemos existe uma grande pressão para que se 
apresentem conceitos que ajudem os homens a compreenderem o seu 
dilema; há uma ânsia por ideias vitais, por uma simplificação da 
desnecessária complexidade intelectual. Às vezes esse desejo de 
simplificar engendra grandes mentiras, desde que elas resolvam as tensões 
e facilitem que a ação prossiga exatamente como as racionalizações de que 
as pessoas precisam.(BECKER, 2007, p. 19) 
 
 

 A esperança e a fé que o ser humano cria, cultiva e segue em sociedade 

constituem-se uma tentativa de sobrepor a morte e assim depositar valores, 

significados e importâncias que continuarão mesmo depois de sua morte, para as 

gerações seguintes. 

 A fé abre portas alternativas para o indivíduo seguir com sua vida, é preciso 

encarar a realidade da sua própria maneira de modo a evitar angústias e diminuir as 

complexidades da vida cotidiana. Sobre isso, Becker conclui que “a fé apresenta 

uma nova missão para a vida, a aventura da abertura para uma realidade 

multidimensional.” (BECKER, 2007, p. 21). 

 O fato é que não se pode fugir da morte, todo ser vivo está fadado a ter um 

fim, porém a maneira de lidar com esse fato é diferente para cada um, tornando a 

morte um fato melhor compreensível para uns, e para outros uma angústia que não 

tem fim. Como explica Freud na seguinte passagem: 

A morte é a companheira do amor. Juntos eles regem o mundo. No começo 
a psicanálise supôs que o amor tinha toda importância. Agora sabemos que 
a morte é igualmente importante. Biologicamente, todo ser vivo, não importa 
quão intensamente a vida queime dentro dele, anseia pelo Nirvana, pela 
cessação da febre chamada viver, anseio pelo seio de Abraão. O desejo 
pode ser encoberto por digressões. Não obstante, o objetivo derradeiro da 
vida é sua própria extinção. (FREUD, 1976, p. 20) 
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Podemos concluir então que a religião é utilizada pelo ser humano como uma 

ferramenta onde ele pode se apoiar para gerar um sentido e uma melhor 

compreensão da sua vida. As interpretações sobre a morte são várias, porém cada 

indivíduo deve aceita-la de modo a melhor conviver com este fato e poder usufruir 

ao máximo sua vida presente. 
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3PESQUISA DE CAMPO 

Este capítulo aborda as principais motivações que levam as pessoas a se 

deslocarem de seu lugar de origem para destinos religiosos, apontadas nas 

entrevistas realizadas no Santuário de Aparecida do Norte, em São Paulo. 

3.1 SANTUÁRIO DE APARECIDA DO NORTE 

 De acordo com levantamentos realizados em diversos endereços eletrônicos, 

principalmente no site oficial do Santuário da Aparecida do Norte2, foi possível 

recolher informações de como surgiu devoção a Nossa Senhora Aparecida. 

Em meados de1717 o Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida e Portugal 

estava passando pela região onde agora se encontra a Basílica de Nossa Senhora 

Aparecida. Os pescadores da região ficaram incumbidos de pescar no Rio Paraíba e 

levar o produto da pesca ao banquete que seria servido mais tarde às autoridades.  

A época não estava boa para a pescaria. Pescadores jogaram diversas vezes 

suas redes, mas sem sucesso, nenhum peixe se prendia à rede. Já cansados, um 

dos pescadores tentou uma última vez, e se surpreendeu ao vir junto à rede uma 

imagem sem cabeça, jogou novamente e então veio a cabeça da imagem. Ao juntar 

os dois pedaços da imagem, peixes começaram a surgir em grande quantidade e o 

problema dos pescadores foi resolvido.  

 Um dos pescadores ficou responsável pela proteção da imagem, guardando-a 

em sua própria casa. Logo a imagem da Nossa Senhora da Conceição Aparecida 

ficou conhecida pelos milagres que realizava e era visitada por diversos devotos, 

que a adoravam e rezavam aos seus pés.  

 A pequena casa já não suportava tamanha movimentação, e em 1745 foi 

construída a Capelo do Morro dos Coqueiros, com a autorização do Bispo do Rio de 

Janeiro. Os devotos aumentavam cada vez mais, e em 1834 foi iniciada a 

construção da Basílica Menor. Em 1929 Nossa Senhora Aparecida foi consagrada 

padroeira do Brasil pelo Papa Pio XI. 

                                                           
2
 Disponível em: http://www.a12.com/santuario-nacional/institucional/detalhes/santuario-nacional-de-

nossa-senhora-aparecida. Acesso em 20 set. 2014. 

http://www.a12.com/santuario-nacional/institucional/detalhes/santuario-nacional-de-nossa-senhora-aparecida
http://www.a12.com/santuario-nacional/institucional/detalhes/santuario-nacional-de-nossa-senhora-aparecida
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 As homenagens a Nossa Senhora Aparecida aumentavam e cada vez mais 

sua fama se propagava pelos diversos lugares, atraindo públicos de variadas 

regiões. Portanto, foi necessária a construção de uma Basílica maior com o objetivo 

de suportar tamanha demanda. E, em 1955 foi iniciada a construção do Santuário 

Nacional de Nossa Senhora Aparecida. 

 De acordo com o site oficial do Santuário da Nossa Senhora Aparecida a 

Basílica recebe quase 12 milhões de peregrinos por ano, distribuídos numa área 

superior a 1,3 milhão de metros quadrados, com quase 143 mil m² de área 

construída, “a área específica da Basílica de Aparecida (Figura 1) compreende 

quase 72 mil m², e incluem os pavimentos inferior e térreo, arcada e Tribuna sul, a 

Cúpula Central e as Capelas da Ressurreição e do Batismo, além da Torre Brasília.” 

(BETTONI, 2014) 

 

Figura 1- A Basílica de Aparecida do Norte 
Fonte: site do G1 (2014) 
 
 

A área que a Basílica ocupa é de 71.936 m², nesta área estão incluídos: uma 

torre, Capela do Santíssimo, pavimento inferior, Capela da Ressureição, Nicho, 

Tribuna Sul, Capela do Batismo, Capela de São José, e o interior, que corresponde 

a 25.000m². Em 2012 o movimento anual de visitantes foi de 11.114.639, em 2013 

este número aumentou para 11.856.705. No primeiro semestre de 2014 já foram 

constatados 5.012.145 peregrinos, caso este número continue crescendo na mesma 

proporção, será menor que nos anos anteriores. (ASSESSORIA DE IMPRENSA DO 

SANTUÁRIO NACIONAL, 2014). 
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 Ao realizar a pesquisa, foi possível notar a grande quantidade de vagas no 

estacionamento destinada a ônibus, pois o lugar estava tomado por excursões de 

todas as partes do Brasil e de alguns outros países, como Argentina e Paraguai. São 

2mil vagas para ônibus, 3mil para carros de passeio, 526 para bicicletas, 24 para 

trailers, 1 para cavalos e 602 para motos. (ASSESSORIA DE IMPRENSA DO 

SANTUÁRIO NACIONAL, 2014). 

 O Centro de Apoio ao Romeiro (Figura 2) é um espaço do lado externo da 

Basílica onde o fiel pode encontrar um total de 380 lojas com lembranças, 

equipamentos eletrônicos, objetos religiosos que muitos compram para serem 

benzidos pelos padres. 

 

Figura 2 - Centro de Apoio ao Romeiro 
Fonte: site do Santuário Nacional (2014) 
 

 

As missas (Figura 3) ocorrem de domingo a domingo em horários variados. 

Além das missas há o horário reservado para confissões, de segunda à sexta em 

horários corridos e aos sábados e domingos em horários especiais. 
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Figura 3 - Interior da Basílica durante a realização de uma missa 
Fonte: site do G1 (2014) 
 
 

Existem outros horários disponíveis para mais atividades, como batizados, 

piedade popular, encontros especiais e plantão religioso. As atividades na Basílica 

não param. Mais um motivo para ser considerado o maior santuário mariano do 

mundo. 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa de campo realizada no dia 13 de setembro de 2014, pela autora 

deste trabalho, compreendeu a realização de sete entrevistas estruturadas com 

visitantes do Santuário de Aparecida do Norte, escolhidos aleatoriamente. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas e após essas ações, procedeu-se 

à categorização a partir de recortes das falas dos entrevistados. Foi realizada uma 

primeira redução da fala original e uma segunda redução, posicionando-a em uma 

dada categoria. 
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No total foram identificadas quatro categorias, são elas: motivos das viagens, 

frequência à cerimonias religiosas, experiência proporcionada pela viagem e 

situações vivenciadas em que a fé foi importante, a serem discutidas a seguir na 

seção 3.3. 

3.3 DISCUSSÃO 

 Os participantes desta pesquisa são católicos praticantes. Ao todo foram 

entrevistados cinco mulheres com idade compreendida entre 20 e 87 anos, e dois 

homens cujas idades eram de 58 e 73 anos. Após o registro e leitura das entrevistas 

foram estabelecidas, por um processo de redução3, categorias para facilitar a 

interpretação das respostas obtidas. 

Categoria 1 - Motivos da Viagem 

Texto Original 
(Falas do entrevistado) 

Primeira redução 
(simplificação) 

Segunda Redução 
(Categorias/temas) 

(1) Já recebi graça aqui. A 
intenção de sair de casa para vir 
cumprir a graça aqui me deixa 
muito feliz, por ter recebido a 
graça. 
 

Viagem para agradecer 
ajuda divina 

Fé como impulsionadora da 
viagem 

(2) A fé em Deus e Nossa 
Senhora Aparecida. 
 

Crença na divindade  Fé como impulsionadora da 
viagem 

(3) A fé Fé como justificativa Fé como impulsionadora da 
viagem 

(4)É um lugar que te traz paz, 
quando você sai daqui e volta 
para sua casa parece que você 
volta com sua alma limpa, sua 
alma pura. A semana, o dia é 
diferente, se você pudesse 
estaria aqui todos os dias, todos 
os meses. É uma paz muito 
gostosa, é difícil de transmitir, só 
vindo aqui para você sentir, é de 
cada um. 
 

Viagem como purificação Viagem em busca da paz 

(5) Vou me casar, então viemos 
nos confessar e a benção. 
 

Viagem por razões práticas 
dentro da concepção 
religiosa 
 

Viagem em busca da 
bênção 

(6) Fazia tempo que a gente 
estava combinando de vir, e é 

Viagem para realizar sonho Viagempara atender a fé 
religiosa da família 

                                                           
3
 Baseado no que propõe Bardin em  

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009. 
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um sonho da minha mãe, então 
eu vim para realizar o sonho 
dela. 
 

(7) Uma romaria de São Gonçalo 
e Niterói, ai viemos todos juntos.  
 

Viagem em grupo Viagem religiosa 

Figura 4 -Motivos da viagem ao Santuário 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

A motivação para realizar a viagem até o Santuário teve a fé como 

impulsionadora, seja para agradecer graças alcançadas, pedir a proteção divina, 

cumprir obrigações religiosas e/ou buscar a paz. 

Segundo o filósofo Ludwig Feuerbach (2007) a religião torna visíveis os 

segredos mais íntimos do ser humano, revela seus pensamentos e desejos. Os fiéis 

que se deslocam para esses destinos sagrados, estão à procura de um lugar onde 

possam obter paz de espírito, confessar seus pecados com o objetivo de serem 

perdoados, purificando assim seus corações e agradecendo pelas bênçãos 

recebidas pelo cumprimento de promessas. 

A estrutura da Basílica também tem sua parte bastante favorável na atração 

de visitantes. Meneses (1985) afirma que a religião usa a arte para apresentar Deus 

à humanidade, porém apenas na parte exterior, pois a religião é algo subjetivo, 

desenvolvido no interior de cada ser humano. Logo, o fiel fica deslumbrado com a 

estética do lugar, porém é a partir das suas ações que a religião e a fé se 

desenvolvem. 

O fiel é dominado por uma força superior originária do ambiente externo que 

tem grande poder sobre seus sentidos, invadindo o ambiente interno do ser humano 

e o tornando de certa maneira submisso a ela. A partir das orações, participações de 

rituais religiosos, leituras bíblicas, o indivíduo pode se conectar mais fortemente com 

Deus. Muitos dos entrevistados sentiram essa forte presença divina enquanto 

realizavam suas atividades, e relataram na pesquisa. 

Cumprir a promessa que fez devido à obtenção de uma benção foi o motivo 

para realizar a viagem da entrevistada número 1 tem 87 anos, casada, mãe de dois 

filhos e é doméstica aposentada que se deslocou de Paranaíba, no Mato Grosso do 
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Sul até o Santuário de Aparecida do Norte, expressando assim a fé e o 

agradecimento à divindade. 

A fé e a crença em Deus e Nossa Senhora Aparecida motivaram o 

entrevistado número 2, de 73 anos, viúvo, funcionário em firma aposentado, à 

realizar a visita ao Santuário pela terceira vez. O fato de viajar de ônibus de Arcos, 

Minas Gerais, até Aparecida, percorrendo uma longa distância, não o impediu.  

A entrevistada de número 3, de 65 anos, é casada, doméstica aposentada. O 

motivo da sua viagem foi justificado apenas pela sua fé. Moradora de Carapicuíba, 

São Paulo, viajou de carro com a família, e relatou que vai ao Santuário pelo menos 

duas vezes por ano e já esteve lá “umas cem vezes”. 

A entrevistada 4 tem 49 anos, casada, exerce a profissão de secretária. Foi à 

Aparecida do Norte de carro com a família, e tem o costume de ir lá pelo menos uma 

vez no ano. O motivo de sua viagem tem um sentido de purificação, de encontrar a 

paz, que segundo ela, torna-se um pouco difícil de alcançar nas atividades e correria 

do dia a dia. 

O motivo da entrevistada 5, de 31 anos, noiva, advogada, é a procura pelas 

bênçãos para seu casamento que irá acontecer. Para isso busca no rito religioso da 

confissão, realizada no Santuário, o início de uma nova vida espiritual que marcará a 

sua mudança de estado civil, em uma tentativa de renovação para iniciar uma nova 

jornada a dois. 

 A entrevistada 6, estudante, exercendo a profissão de secretária, tem 20 

anos, é a mais nova pessoa pesquisada. Moradora de Palmeira, Paraná, foi à 

Aparecida do Norte de ônibus com a família. O que a motivou a realizar essa 

viagem, foi o sonho de sua mãe de conhecer o Santuário, portanto, quis estar ao 

lado dela para presenciar esse acontecimento tão importante na vida familiar. Esse 

motivo reforça a ideia que a religião, seus valores e princípios, são praticados pela 

família e se fazem presentes na vida de seus membros, mesmo que indiretamente. 

 O entrevistado de número 7, de 58 anos, é casado, motorista aposentado, 

reside em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e estava visitando pela terceira vez o 

Santuário. Interessou-se pela viagem por haver sido organizada uma romaria em 

sua cidade, então decidiu seguir junto com o grupo. Essa motivação revelada pelo 
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entrevistado aponta para o fato que a religião aproxima pessoas, que os fiéis se 

agrupam em torno de uma prática religiosa, e que nesse sentido, cumpre dois 

papeis: a busca espiritual e o sentimento de identidade grupal. 

Categoria 2 – Frequência a cerimônias religiosas 

Texto Original 
(Falas do entrevistado) 

Primeira redução 
(simplificação) 

Segunda Redução 
(Categorias/temas) 

(1) Assisto a missa todos os 
domingos, quando têm festas na 
Igreja eu ajudo nas festas. Sou 
devota de Nossa Senhora 
Aparecida. 
 

Frequência a missas 
dominicais e demais 
cerimônias 

Frequência semanal 

(2) Uma vez por mês. Frequência regular Frequência mensal 

(3) Vou à missa todos os 
domingos e toda quarta-feira 
participo da Legião de Maria, que 
é uma atividade na Igreja. 

Frequência a missas e à 
atividade específica 

Frequência semanal 

(4) Aqui uma vez por ano, Natal, 
dia dos pais, umas três ou quatro 
vezes por ano eu vou à igreja. 
 

Frequência esporádica Frequência anual e em data 
especiais 

(5) Uma vez por semana, aos 
domingos. 
 

Frequência à missa 
dominical 

Frequência semanal 

(6) Não com muita frequência, 
mas eu sempre procuro estar em 
uma igreja. 
 

Frequência irregular Frequência à Igreja e não a 
cerimônias 

(7) Praticamente todos os 
domingos. 
 

Frequência à missa 
dominical 

Quase sempre frequência 
semanal 

Figura 5 - Frequência a cerimônias religiosas 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

 Chaui(2010) observa que a ideia de lugar sagrado foi criado pela religião 

através da sacralização e consagração, e estes lugares são habitados por deuses e 

seres divinos, sendo assim superiores aos demais locais. A ida a igrejas ou 

cerimônias religiosas é uma maneira que o fiel encontra de entrar em contato não 

apenas com o meio social, com as pessoas que dividem os mesmos interesses 

religiosos, como também com seus pensamentos mais íntimos através da oração e 

confissão. 

 Porém há devotos que acreditam que é possível entrar em contato com Deus 

a qualquer momento e em qualquer lugar, não que seja necessariamente preciso ir a 



48 
 

Igreja, apenas limpar seu coração e concentrar nos seus desejos mais íntimos 

perante a divindade. 

Com bastante convicção, a entrevistada número 1 afirma ser devota de Nossa 

Senhora Aparecida, e é devido a este fato que oferece sua ajuda à Igreja de sua 

cidade toda vez que tem festas religiosas. Além da participação na organização das 

festas, vai todo domingo às missas. 

 Já o segundo entrevistado não possui uma frequência tão assídua aos ritos 

religiosos. Vai à igreja uma vez por mês, porém pôde-se perceber que sua fé é muito 

grande, e não é o fato de não participar semanalmente das missas que irá diminuir 

isso, pois existem outras maneiras de aproximar-se de Deus. 

 Todas as quartas-feiras, a entrevistada número 3 participa de uma atividade 

na igreja de sua cidade, chamada Legião de Maria, e todos o domingos vai à missa. 

Devota de Nossa Senhora Aparecida, e afirma possuir um imenso prazer em realizar 

as atividades relacionadas a ela, sua fé é sempre renovada. 

 A frequência da entrevistada número 4 é anual. Afirma que não acha ser 

necessário visitar a casa de Deus para poder falar com ele, isso pode ser feito em 

qualquer lugar, a qualquer hora. Portanto ela vai à igreja apenas quando há datas 

especiais, como dia dos pais, Natal e Páscoa. 

 A entrevistada número 5 vai à igreja todos os domingos buscar uma maior 

aproximação com Deus e enaltecer sua fé e devoção. 

 Por sua vez, a entrevistada número 6 confessa não ir muito às missas e 

cerimônias religiosas, porém sempre que consegue, entra em uma igreja para rezar 

e agradecer. Diz gostar do ambiente, pois traz paz e se sente bem, no lugar certo. 

 Ir à igreja quase todos os domingos do mês, é o que procura fazer o 

entrevistado número 7. Porém diz não participar de nenhuma outra atividade, mas 

mostrou-se bastante interessado nas grandes romarias realizadas em vias sacras, 

especialmente no Santuário do Pai Eterno, em Trindade, Goiás.  
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Categoria 3 – Experiência proporcionada pela viagem 

Texto Original 
(falas do entrevistado) 
 

Primeira Redução 
(simplificação) 

Segunda Redução 
(categorias/temas) 

(1) Toda vez que venho é 
como se estivesse 
chegando em casa. 
 

Ambiente familiar, 
comparação ao lar. 

Encontro de um local familiar. 

(2) Se você tem fé, 
qualquer coisa que a 
gente sente e acredita, 
melhora né? Sinto uma 
felicidade Graças a Deus, 
to bem quando to aqui, 
não sou contrariado nem 
nada, fé em Deus e 
vambora. (sic.) 

Sentimento de bem estar 
e felicidade 
proporcionados pela fé. 

Enaltecer a fé e a crença em 
Deus. 

(3)Muita alegria, 
felicidade, uma paz de 
espírito. 
 

Sentimento de paz interior. Encontro da paz espiritual. 

(4) É um lugar que te traz 
paz, quando você sai 
daqui e volta para sua 
casa parece que você 
volta com sua alma 
limpa, sua alma pura. 

Purificação da alma. Descoberta da paz espiritual 
através da purificação da 
alma. 

(5) Paz. Paz como experiência. Encontro da paz. 

(6) Traz uma paz, um 
sentimento bom, o lugar 
é maravilhoso. Estou 
gostando. 
 

Sentimento de bem estar 
e paz interior. 

Encontro da paz. 

(7) Uma paz muito 
gostosa, junto da mãe.  
 

Paz como experiência. Encontro da paz através da 
aproximação com a Nossa 
Senhora. 

Figura 6 - Experiência proporcionada pela viagem 
Fonte: Elaboração própria 

 

 A partir do momento que ocorre a visitação aos lugares sagrados, onde o fiel 

se envolve de tal maneira que torna essencial para o desenvolvimento de sua fé e 

crença no religioso, este está obtendo uma experiência. Para o filósofo William L. 

Rowe, esta experiência é chamada de experiência mística e é dividida em duas 

pequenas categorias: extrovertida e introvertida: 

A extrovertida olha para fora, através dos sentidos, para o mundo à nossa 
volta, e descobre aí a realidade divina. A maneira introvertida volta-se para 
dentro e encontra a realidade divina na parte mais profunda do eu. (ROWE, 
2011, p. 82) 
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 Foi possível observar nas entrevistas que os pesquisados possuíram ambas 

as categorias, tanto experiências extrovertidas, quanto introvertidas. As introvertidas 

baseiam-se muito na obtenção da paz de espírito, purificação do corpo e coração, 

felicidade, como se pode depreender dos relatos a seguir. 

 A entrevistada número 1 comparou o ambiente do Santuário com o ambiente 

familiar que possui em sua casa, pois diz possuir o mesmo sentimento de pertencer 

aquele lugar, de ser um lugar que lhe faz bem espiritualmente. 

 O segundo entrevistado afirmou sentir uma grande felicidade ao visitar o 

Santuário e fazer suas orações, pois lá sua fé não é contrariada, Deus está sempre 

do seu lado. Sua fé e crença do Divino são enaltecidas, trazendo um sentimento de 

bem estar toda vez que entra em contato com Deus. 

 A ida ao Santuário proporciona alegria e paz interior à entrevistada número 3. 

Para ela, o encontro da paz espiritual é o que mais marca sua ida ao lugar, é o 

sentimento que ela leva ao voltar para casa, que dá forças e a faz continuar suas 

atividades cotidianas. 

 Para a quarta entrevistada a viagem ao destino religioso proporciona uma 

purificação de sua alma, espírito e coração. Diz se sentir mais leve com a visita ao 

Santuário, mesmo possuindo apenas uma frequência anual, gosta muito do lugar, 

das histórias e testemunhos de milagres que já presenciou por ali. 

 A experiência adquirida pela entrevistada número 5 foi o encontro da paz 

interior. Em seus argumentos demonstrou ter bastante fé, e agradeceu a Deus por 

tudo que ela e sua família conseguiram até o momento. 

 Como a maioria dos entrevistados afirmou ser a paz a maior experiência 

adquirida de suas visitas ao Santuário de Aparecida do Norte, não foi diferente com 

a entrevistada de número 6, a qual assumiu ter conseguido a obtenção de uma paz 

interior e de sentir um bem estar que há tempos não sentia. 

 Para o entrevistado 7, devoto de Nossa Senhora Aparecida, estar perto Dela 

lhe trouxe uma paz de espírito muito forte, disse que pretende voltar mais vezes, 

porém não com excursão, mas sim apenas ele e a família. 

Categoria 4 – Situações vivenciadas em que a fé foi importante. 
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Texto Original 
(falas do entrevistado) 
 

Primeira Redução 
(simplificação) 

Segunda Redução 
(categorias/temas) 

(1) A minha neta tinha um 
problema no braço e ia 
operar para tirar o braço. 
Fiz um voto de fé que se 
minha neta não precisasse 
tirar o braço eu viria aqui, 
compraria um braço de 
gesso e colocaria na Sala 
dos Milagres. No outro dia 
já veio a resposta: “Não é 
preciso tirar o braço” e ela 
está com o bracinho até 
hoje. E no outro dia já vim 
cumprir a promessa , vim e 
comprei o bracinho para 
colocar na sala dos 
milagres. 

Realização do pedido 
através da oração e fé. 
Retorno ao local para 
cumprir a promessa. 

Fé e oração como 
instrumento para a 
realização da graça. 

(2) A fé manda você se 
segura em Nossa Senhora 
Aparecida e ora. Fiz um 
pedindo e realizou. 
 

Realização de um pedido 
através da fé. 

Fé como instrumento para 
realização da graça. 

(3) Desde criança. Desde 
o catecismo, que a gente 
aprende. A gente começa 
no catecismo, depois vem 
a primeira comunhão, 
depois a crisma aí vai.  

Busca pela fé através de 
todas as etapas do 
catolicismo. 

Etapas religiosas como 
forma de fortalecer a fé. 

(4) Uma vez eu estava 
desempregada e muito 
chateada por que a 
empresa que eu estava 
trabalhando estava 
fechando, e eu ia ficar 
desempregada e aí como 
ia ser? Então o Padre 
Marcelo, no rádio, passou 
uma mensagem e disse 
que quando você pede 
uma coisa tem que 
entregar e esquecer, e foi 
o que eu fiz, eu entreguei 
e esqueci e até hoje estou 
no meu emprego. 

Realização de um pedido 
através da oração e da fé. 

Fé e oração como 
instrumentos para atingir a 
graça. 

(5) Com a minha família e 
agora estou me casando, 
tudo que a gente 
conseguiu até agora foi 
por conta de Deus na 
nossa vida, pela fé 
mesmo. 
 

Realização de diversas 
graças devido a Fé em 
Deus, e a presença do 
mesmo em sua vida. 

Fé em Deus como 
instrumento para a 
realização de graças. 
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(6) A gente sempre vive 
tendo dificuldades, então 
coloco nas mãos de Deus 
e quando dá certo parece 
que foi tudo por Deus 
mesmo. 
 

Entregar as dificuldades 
nas mãos de Deus. 

Fé em Deus para a 
solução das dificuldades 
da vida. 

(7) Na Capela de Santa 
Rita em Itapira /SP, foi a 
consagração de uma 
senhora pelo São 
Francisco de Assis, ela 
consagrou voto de 
castidade e esposa se 
Jesus. Na hora eu senti 
uma quentura muito forte e 
chorei bastante. Quando 
ela se prostrou o padre se 
ajoelhou e começou a falar 
sobre todos os santos. Ele 
falava e as pessoas 
respondiam, ela deitada 
esticada na frente do altar 
com o rosto colado no 
chão. 

Comoção e percepção da 
existência da fé através da 
consagração de uma 
devota na Igreja. 

Percepção da real 
existência da fé. 

Figura 7 - Situações vivenciadas em que a fé foi importante. 
Fonte: elaboração própria 
 

 
 Ao depositar sua fé em uma crença religiosa, o ser humano deposita sua 

confiança em um ser superior, e é nele que o fiel se apoia ao agradecer, rezar ou 

realizar promessas. 

 Ao realizar as entrevistas foi possível observar que todos os entrevistados já 

haviam passado por algum acontecimento, no decorrer de suas vidas, e pediram a 

Deus coisas que consideravam praticamente impossível de serem realizadas sem a 

ajuda da divindade. 

Um membro da família da entrevistada número 1 estava com um problema no 

braço e iria amputá-lo. Utilizou de sua fé e oração para que se não precisasse tirar o 

braço de sua neta, ela voltaria ao Santuário de Aparecida do Norte e pagaria sua 

promessa que fez diante de Deus. Foi o que aconteceu, recebeu sua benção e 

pagou sua promessa. 

O segundo entrevistado não relatou nenhum acontecimento em especial, mas 

afirmou que já aconteceram alguns milagres em sua vida. Em todos os pedidos que 

realizou, utilizou de sua fé e oração para que conseguisse alcança-los, e conseguiu.  
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 Desde criança a terceira entrevistada afirmou conseguir ver e sentir a fé ao 

seu redor. Afirmou ser de suma importância para o desenvolvimento de sua fé, ter 

passado pelo batismo, catequese e crisma, onde pôde sentir a presença de Deus 

cada vez perto de si. 

 A entrevistada de número 4 passou por uma situação a qual teve a ajuda do 

Padre Marcelo. Todos os dias o Padre Marcelo tem um programa no rádio onde faz 

orações para aqueles que estão necessitados e dá conselhos para que possam 

vencer os problemas que estão enfrentando. Apoiando-se nisso, a entrevistada 

pediu para que continuasse no seu emprego e não fosse mandada embora, pois 

ficaria desempregada. Sua benção foi conquistada pois depositou toda sua fé e teve 

a certeza que iria conseguir aquilo que pediu à Deus. 

 A quinta entrevistada afirmou poder perceber a presença de Deus e sua fé 

aumentando cada vez mais devido as diversas conquistas que Ele proporcionou em 

sua vida. Portanto nunca perdeu sua fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. 

Recorrer a Deus todas as vezes que está enfrentando alguma dificuldade, 

colocando o problema em Suas mãos, e esperando sua fé agir, é o que faz a sexta 

entrevistada. Quando dá certo, tem certeza que foi pela presença do Senhor em sua 

vida. 

 O entrevistado número 7 teve a oportunidade de presenciar uma situação 

bastante intrigante e interessante na Igreja que frequentava. Uma senhora declarou 

voto de castidade e esposa de Jesus. Foi neste momento que começou a sentir seu 

corpo quente e começou a chorar, pois sentiu a presença de Deus ali, naquele 

momento, e então teve a certeza de sua real existência e sua fé se fortaleceu. 

 Ao realizar as entrevistas foi possível observar que os visitantes realmente se 

sentem deslumbrados com tamanha construção. A Basílica com seus 71.936 m² é 

capaz de deixar qualquer um perplexo com sua beleza de detalhes. Devido à alta 

temperatura do dia, muitos descansavam em bancos localizados estrategicamente 

embaixo de árvores, enquanto bebiam água, reviam as inúmeras fotos tiradas no 

Santuário ou esperavam a missa começar. 

 Devido à grande quantidade de excursões do dia, o estacionamento estava 

tomado por ônibus vindos de diversas regiões, o que deixou a parte externa da 
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Basílica um pouco lotada, tornando o caminho até a mesma mais devagar. Porém 

pôde-se perceber que os visitantes não estavam com pressa, queriam aproveitar 

cada segundo da visitação e observar cada detalhe, desde os portões até as 

imagens espalhadas pelas pinturas do Santuário. 

 O espaço que abrange o Santuário estava bem limpo e com seguranças 

fazendo rondas ao decorrer do dia. Pode-se dizer que o lugar é bem organizado e 

não deixou a desejar em questões de espaço e infraestrutura. Ao total são 1078 

sanitários espalhados pelo complexo, garantindo uma visita confortável e sem 

grandes preocupações. 

 Foi possível perceber também que grande parte do espaço destinado à 

Basílica, tanto interna quanto externamente, é bastante movimentado e aproveitado 

pelos visitantes. Mesmo quando ocorre a missa, já existem diversas pessoas do lado 

de fora esperando a próxima começar para adentrar o espaço interno da Igreja. 

 Os fiéis entrevistados,que estavam em visita à Basílica da Aparecida do 

Norte, relataram como motivação o pagamento de promessas. Por esse motivo nota-

se,num movimento contínuo,fiéis realizando travessias, ajoelhados, embaixo do sol 

quente, ou dentro da sala de promessas, que é um lugar onde o religioso deixa um 

objeto que tenha um importante significado para a graça atendida. 

 Além dessas duas situações, ainda existe a sala das velas. É possível notar 

vários fiéiscaminhando com suas velas de sete dias, as quais possuem o mesmo 

destino: coloca-se a vela acesa na sala das velas e realizam suas orações. 

 Nesta pesquisa pode-se notar que cinco, dos sete entrevistados, já eram 

católicos praticantes desde a infância, cresceram influenciados pela família e pelo 

ambiente em que viviam, apenas dois se inseriram na religião por iniciativa própria. 

Portanto, a influência da família e do ambiente de que o ser humano participa, são 

fundamentais na decisão a respeito da fé. Por razões múltiplas, podem até mudar de 

religião, escolher e seguir novas doutrinas, mas a crença parece ficar latente por 

toda a vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Turismo Religioso é um segmento que vem ganhando espaço na área do 

Turismo com o passar dos tempos. Seu público alvo é o fiel e o devoto que se 

desloca de seu local de origem para destinos considerados sagrados, com o objetivo 

de pagar promessas, conhecer os lugares onde ocorreram importantes fatos 

religiosos, exacerbar sua fé e estabelecer uma maior aproximação com sua 

divindade através da participação de cultos. 

O presente trabalho abordou o Turismo Religioso no âmbito nacional e 

internacional, porém voltado para a religião católica. Os destinos turísticos citados e 

apresentados são direcionados aos cristãos, mas neste mundo de profunda 

globalização, algumas religiões acabam por dividir o mesmo espaço nos destinos 

turísticos. 

Pode-se perceber que tanto em destinos nacionais quanto internacionais, não 

é apenas o ambiente religioso que é movimentado pelos visitantes. Estruturas 

econômicas localizadas nas redondezas como shoppings, lojas de souvenir, bares, 

restaurantes e hotéis acabam sendo integrantes da economia nessa atividade. 

Para melhor entendimento do tema em questão, primeiramente foi explicada a 

história da religião católica, bem como sua origem, seu crescimento durante o 

passar dos anos, seu declínio devido a novas formas de pensamentos que haviam 

surgido e sua presença cada vez mais marcante na vida do devoto. 

O trabalho visou responder a seguinte pergunta: Como a religião católica 

influencia/motiva o indivíduo na realização do turismo voltado para destinos 

religiosos? É possível perceber, através da pesquisa realizada em Aparecida do 

Norte, que todos os entrevistados possuíam uma fé e uma ligação com Deus muito 

forte. A fé foi o fator mais citado como instrumento motivacional para a realização do 

turismo religioso. 

 O agradecimento pelas graças alcançadas também foi um fator muito 

presente, ao fazer o pedido, o fiel promete voltar ao Santuário para pagar sua 

promessa. Pode-se notar também que os entrevistados se sentem bem ao chegar 
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ao destino religioso, relatam sentir uma paz de espírito e sua fé renovada ao voltar 

para casa. Muitos adquirem forças para continuar sua luta diária devido a essas 

viagens. 

A importância deste trabalho se refletiu na análise das consequências da fé 

no consciente e inconsciente do ser humano. Consequências estas que podem ser 

positivas ou negativas, dependendo da maneira como é explorada.  

É possível que muitas pessoas não reflitam a esse respeito, mas a fé, 

segundo relatos dos entrevistados, traz um sentimento de bem estar e paz interior, 

faz com que o individuo possa se apoiar quando não há mais alternativas para 

recorrer, e através da oração os fiéis encontram um sentido e direção para suas 

vidas. 

O Turismo Religioso além de ser um segmento economicamente atraente 

para os destinos proporciona àqueles que o buscam as satisfações que os demais 

segmentos possibilitam, mas mais importante do que isso, promove a paz interior e a 

renovação da fé naqueles que por ele optam. 

Verificar se essa fé e essa paz interior que os turistas praticantes da fé 

católica encontram na visitação aos seus santuários também podem ser 

encontradas em destinos religiosos de outras crenças seria um tema interessante 

para novas pesquisas. 
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APÊNDICE - ENTREVISTAS REALIZADAS NO SANTUÁRIO DE APARECIDA 

 

Primeira entrevistada 

 

1. Sexo: 

(x) Feminino  (   ) Masculino 

 

2. Faixa etária: 

(   )26 a 33 anos 

(   )34 a 41 anos 

(   )42 a 49 anos  

(   )50 a 57 anos 

(x) Acima de 57 anos 87 

 

3. Grau de escolaridade: 

(   )Ensino Fundamental completo 

(   )Ensino Médio completo 

(   )Ensino Superior completo 

(x) outro (especificar) não possui, no máximo 1° ano do primário. 

 

4. Local de Residência: Paranaíba, Mato Grosso do Sul. 

 

5. Profissão: Doméstica aposentada. 

 

6. Você está viajando sozinha ou em grupo? Em grupo, com a filha e a nora. 

 

7. Qual o meio de transporte utiliza? Van. 

 

8. Você se considera uma católica praticante? Sim. 

 

9. Com que frequência você participa de cerimônias religiosas? Assisto a missa 

todos os domingos, quando tem festas na Igreja eu ajudo nas festas. Sou 

devota de Nossa Senhora Aparecida. 

 

10. Quais são os principais motivos que lhe impulsionam a realizar essa viagem? 

Já recebi graça aqui. A intenção de sair de casa para vir cumprir a graça aqui 

me deixa muito feliz, por ter recebido a graça. 

 

11. Tem costume de vir sempre aqui? Sim, já vim 7 vezes. 

 

12. Você realiza viagens com o objetivo de visitar lugares religiosos, como este 

em Aparecida?  Quais? Sim. Trindade, em Goiás; Minas Santa, em Minas 

Gerais. 
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13. Quando você visitalugares como este, você utiliza outros serviços, como 

hotel, restaurantes, shoppings...? Primeiro a gente ficava na casa de 

formação das irmãs. Agora viajo a noite, amanhecemos aquie de noite já viajo 

de volta. Compramos comidas e bebidas aqui, mas não usamos restaurantes. 

 

14. Para você, qual foi o lugar religioso mais importante que já visitou e qual foi a 

consequência deste para sua vida? Aqui em Aparecida do Norte. 

 

15. Você já vivenciou situações em que a fé foi muito importante para enfrentá-

las? Quais? Sim. A minha neta tinha um problema no braço e ia operar para 

tirar o braço. Fiz um voto de fé que se minha neta não precisasse tirar o braço 

eu viria aqui, compraria um braço de gesso e colocaria na Sala dos Milagres. 

No outro dia já veio a resposta: “Não é preciso tirar o braço” e ela está com o 

bracinho até hoje. E no outro dia já vim cumprir a promessa , vim e comprei o 

bracinho para colocar na sala dos milagres. Esse lugar me marca muito. 

Todas vez que venho é como se estivesse chegando em casa. 

 

Católica desde criança, influência da família. 

 

Segundo entrevistado. 

1. Sexo: 

(   ) Feminino  (x  ) Masculino 

 

2. Faixa etária: 

(   )26 a 33 anos 

(   )34 a 41 anos 

(   )42 a 49 anos  

(   )50 a 57 anos 

(x) Acima de 57 anos (73) 

 

3. Grau de escolaridade: 

(   )Ensino Fundamental completo 

(   )Ensino Médio completo 

(   )Ensino Superior completo 

(x) outro (especificar) Máximo 1° ano primário. 

 

4. Local de Residência: Arcos, Minas Gerais. 

 

5. Profissão: Funcionário em firma / aposentado. 
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6. Você está viajando sozinha ou em grupo? Grupo. 

 

7. Qual o meio de transporte utiliza? Ônibus / excursão. 

 

8. Você se considera uma católica praticante? Sim. 

 

9. Com que frequência você participa de cerimônias religiosas? Uma vez por 

mês. 

 

10. Quais são os principais motivos que lhe impulsionam a realizar essa viagem? 

A fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. 

 

11. Tem costume de vir sempre aqui? Já vim duas vezes, a última foi há três anos 

atrás. 

 

12. Você realiza viagens com o objetivo de visitar lugares religiosos, como este 

em Aparecida?  Quais? Não, só para cá mesmo. 

 

13. Quando você visitalugares como este, você utiliza outros serviços, como 

hotel, restaurantes, shoppings...? Chego de manha e saio de noite, alguns 

trazem alguma comida de casa outros comem por aqui.  

 

14. Que tipo de experiência lugares como esse lhe proporciona? “Se você tem fé, 

qualquer coisa que a gente sente e acredita, melhora né?”. Sinto uma 

felicidade Graças a Deus, to bem quando to aqui, não sou contrariado nem 

nada fé em Deus e “vambora”. 

 

15. Você já vivenciou situações em que a fé foi muito importante para enfrentá-

las? Quais? “Já, a fé manda você se segura em Nossa Senhora Aparecida e 

ora. Fiz um pedindo e realizou.” 

 

Católico desde criança, influência da família. 

 

 

Terceira entrevistada 

1. Sexo: 

( x ) Feminino  (   ) Masculino 

 

2. Faixa etária: 

(   )26 a 33 anos 

(   )34 a 41 anos 

(   )42 a 49 anos  
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(   )50 a 57 anos 

(x) Acima de 57 anos (65) 

 

3. Grau de escolaridade: 

(   )Ensino Fundamental completo 

(   )Ensino Médio completo 

(   )Ensino Superior completo 

(x) outro (especificar) Primário. 

 

4. Local de Residência: Carapicuíba, São Paulo. 

 

5. Profissão: Doméstica / aposentada. 

 

6. Você está viajando sozinha ou em grupo? Em grupo, com a família. 

 

7. Qual o meio de transporte utiliza? Carro. 

 

8. Você se considera uma católica praticante? Sim. 

 

9. Com que frequência você participa de cerimônias religiosas. Vou à missa 

todos os domingos e toda quarta feira participo da Legião de Maria, que é 

uma atividade na Igreja. 

 

10. Quais são os principais motivos que lhe impulsionam a realizar essa viagem? 

A fé. 

 

11. Tem costume de vir sempre aqui? Sim, duas vezes por ano. Já vim umas cem 

vezes. 

 

12. Você realiza viagens com o objetivo de visitar lugares religiosos, como este 

em Aparecida?  Quais? Sim. Já fui para Canção Nova, Mãe Rainha emAtibaia 

- SP, Desatadora dos nós, em Campinas. 

13. Quando você visitalugares como este, você utiliza outros serviços, como 

hotel, restaurantes, shoppings...? Mais o shoppinzinho e restaurante que a 

gente almoça, mas voltamos no mesmo dia. 

 

14. Para você, qual foi o lugar religioso mais importante que já visitou e qual foi a 

consequência deste para sua vida? Todos, pois todos são da Nossa Senhora 

Aparecida. 

 

15. Que tipo de experiência lugares como esse lhe proporciona? Muita alegria, 

felicidade, uma paz de espírito. 
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16. Você já vivenciou situações em que a fé foi muito importante para enfrentá-

las? Quais? Sempre, desde criança. Desde o catecismo, que a gente 

aprende. A gente começa no catecismo, depois vem a primeira comunhão, 

depois a crisma aí vai. Já fui criada no catolicismo. 

 

Católica desde criança, influência da família. 

 

 

Quarta entrevistada 

1. Sexo: 

(x) Feminino(   ) Masculino 

 

2. Faixa etária: 

(   )26 a 33 anos 

(   )34 a 41 anos 

( x  )42 a 49 anos  (49) 

(   )50 a 57 anos 

(...) Acima de 57 anos 

 

3. Grau de escolaridade: 

(   )Ensino Fundamental completo 

(   )Ensino Médio completo 

( x  )Ensino Superior completo 

(...) outro (especificar) _______________________ 

 

4. Local de Residência: São Paulo / SP. 

 

5. Profissão: Secretária. 

 

6. Você está viajando sozinha ou em grupo? Em grupo, com a família. 

 

7. Qual o meio de transporte utiliza? Carro. 

 

8. Você se considera uma católica praticante? Sim, mesmo não indo na missa 

todo domingo eu me considero católica porque eu acho que para você falar 

com Deus, não é preciso só estar na casa Dele. Você pode falar com Ele em 

qualquer lugar, como aqui agora onde eu estou sentada, Posso estar falando 

com Deus, estou falando com você, posso estar falando com Deus. 

 

9. Com que frequência você participa de cerimônias religiosas Aqui uma vez por 

ano, Natal, dia dos pais, umas três ou quatro vezes por ano eu vou à igreja. 
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10. Quais são os principais motivos que lhe impulsionam a realizar essa viagem? 

É um lugar que te traz paz, quando você sai daqui e volta para sua casa 

parece que você volta com sua alma limpa, sua alma pura. A semana, o dia é 

diferente, se você pudesse estaria aqui todos os dias, todos os meses. É uma 

paz muito gostosa, é difícil de transmitir, só vindo aqui para você sentir, é de 

cada um. 

 

11. Tem costume de vir sempre aqui? Uma vez por ano, todos os anos. 

 

12. Você realiza viagens com o objetivo de visitar lugares religiosos, como este 

em Aparecida?  Quais? Não, apenas aqui. 

 

13. Quando você visitalugares como este, você utiliza outros serviços, como 

hotel, restaurantes, shoppings...? Restaurante, não dormimos, voltamos no 

mesmo dia. 

 

14. Você já vivenciou situações em que a fé foi muito importante para enfrentá-

las? Quais? Sim. Uma vez eu estava desempregada e muito chateada por 

que a empresa que eu estava trabalhando estava fechando, e eu ia ficar 

desempregada e aí como ia ser? Então o Padre Marcelo, no rádio, passou 

uma mensagem e disse que quando você pede uma coisa tem que entregar e 

esquecer, e foi o que eu fiz, eu entreguei e esqueci e até hoje estou no meu 

emprego. Acho que essa foi uma das graças que me marcou muito. 

 

 Católica desde criança, influência da família. 

 

 

Quinta entrevistada 

1. Sexo: 

( x ) Feminino  (   ) Masculino 

 

2. Faixa etária: 

( x  )26 a 33 anos (31) 

(   )34 a 41 anos 

(   )42 a 49 anos  

(   )50 a 57 anos 

(...) Acima de 57 anos 

 

3. Grau de escolaridade: 

(   )Ensino Fundamental completo 

(   )Ensino Médio completo 

( x )Ensino Superior completo 
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(...) outro (especificar) _______________________ 

 

4. Local de Residência: Ibiúna, SP. 

 

5. Profissão: Advogada. 

 

6. Você está viajando sozinha ou em grupo? Com meu marido. 

 

7. Qual o meio de transporte utiliza? Carro. 

 

8. Você se considera uma católica praticante? Sim. 

 

9. Com que frequência você participa de cerimônias religiosas Uma vez por 

semana, aos domingos. 

 

10. Quais são os principais motivos que lhe impulsionam a realizar essa viagem? 

Vou me casar, então viemos nos confessar e a benção. 

 

11. Tem costume de vir sempre aqui? Sim, uma vez por ano. 

 

12. Você realiza viagens com o objetivo de visitar lugares religiosos, como este 

em Aparecida?  Quais? Sim, já fui para Tambaú, interior de São Paulo. 

 

13. Quando você visita lugares como este, você utiliza outros serviços, como 

hotel, restaurantes, shoppings...? Apenas restaurantes, venho e volto no 

mesmo dia. 

 

14. Para você, qual foi o lugar religioso mais importante que já visitou e qual foi a 

consequência deste para sua vida? Todos foram importantes. 

 

15. Que tipo de experiência lugares como esse lhe proporciona? Paz. 

 

16. Você já vivenciou situações em que a fé foi muito importante para enfrentá-

las? Quais? Sim, com a minha família e agora estou me casando, tudo que a 

gente conseguiu até agora foi por conta de Deus na nossa vida, pela fé 

mesmo. 

Se inseriu na religião católica já na adolescência. Não foi por influência da 

família, ela que teve a iniciativa de fazer primeira comunhão e crisma. 

 

Sexta entrevistada 

1. Sexo: 
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( x  ) Feminino  (   ) Masculino 

 

2. Faixa etária: 20 anos 

(   )26 a 33 anos 

(   )34 a 41 anos 

(   )42 a 49 anos  

(   )50 a 57 anos 

(...) Acima de 57 anos 

 

3. Grau de escolaridade: 

(   )Ensino Fundamental completo 

( x  )Ensino Médio completo 

(   )Ensino Superior completo 

(...) outro (especificar) _______________________ 

 

4. Local de Residência: Palmeira, PR. 

 

5. Profissão: Estudante e Secretária. 

 

6. Você está viajando sozinha ou em grupo? Em grupo, com a família. 

 

7. Qual o meio de transporte utiliza? Onibus. 

 

8. Você se considera uma católica praticante? Sim. 

 

 

9. Com que frequência você participa de cerimônias religiosas Não com muita 

frequência, mas eu sempre procuro estar em uma igreja. 

 

10. Quais são os principais motivos que lhe impulsionam a realizar essa viagem? 

Fazia tempo que a gente estava combinando de vir, e é um sonho da minha 

mãe, então eu vim para realizar o sonho dela. 

 

11. Tem costume de vir sempre aqui? Primeira vez. 

 

12. Você realiza viagens com o objetivo de visitar lugares religiosos, como este 

em Aparecida?  Quais? Não. Aqui foi a primeira vez. 

 

13. Quando você visita lugares como este, você utiliza outros serviços, como 

hotel, restaurantes, shoppings...? Sim, restaurantes, shopping, hotel. 

 

14. Que tipo de experiência lugares como esse lhe proporciona? Traz uma paz, 

um sentimento bom, o lugar é maravilhoso. Estou gostando. 
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15. Você já vivenciou situações em que a fé foi muito importante para enfrentá-

las? Quais? A gente sempre vive tendo dificuldades, então coloco nas mãos 

de Deus e quando dá certo parece que foi tudo por Deus mesmo. 

 

Católica desde criança, influência da família. 

 

 

 

Sétimo entrevistado 

1. Sexo: 

(   ) Feminino  ( x  ) Masculino 

 

2. Faixa etária: 

(   )26 a 33 anos 

(   )34 a 41 anos 

(   )42 a 49 anos  

(   )50 a 57 anos 

(x) Acima de 57 anos (58) 

 

3. Grau de escolaridade: 

(   )Ensino Fundamental completo 

(   )Ensino Médio completo 

(   )Ensino Superior completo 

(x) outro (especificar) Ensino fundamental Incompleto. 

 

4. Local de Residência: São Gonçalo, Rio de Janeiro. 

 

5. Profissão: Motorista / aposentado. 

 

6. Você está viajando sozinha ou em grupo? Em grupo, excursão. 

 

7. Qual o meio de transporte utiliza? Onibus. 

 

8. Você se considera uma católica praticante? “Mais ou menos.” 

 

9. Com que frequência você participa de cerimônias religiosas Praticamente 

todos os domingos. 

 

10. Quais são os principais motivos que lhe impulsionam a realizar essa viagem? 

Uma romaria de São Gonçalo e Niterói, ai viemos todos juntos. 

 



69 
 

11. Tem costume de vir sempre aqui? Já vim umas duas vezes, fora quando 

vinha como motorista, a trabalho. 

 

12. Você realiza viagens com o objetivo de visitar lugares religiosos, como este 

em Aparecida?  Quais?  Sim.  Já fui no Santuário do Pai Eterno em Trindade-

GO, Canção Nova-SP. Capela de Santa Rita em Itapira-SP. Eu trabalhava 

como motorista de turismo, então estava sempre levando pessoas para esses 

lugares. 

 

13. Quando você visita lugares como este, você utiliza outros serviços, como 

hotel, restaurantes, shoppings...? Aqui visitamos as feiras, mas não 

dormimos, voltamos no mesmo dia. 

 

14. Para você, qual foi o lugar religioso mais importante que já visitou e qual foi a 

consequência deste para sua vida? Pai Eterno, é uma cidade pequena, a 

igreja é simbólica do tipo da Aparecida que fica lá no alto. As pessoas fazem 

o caminho de Jesus para a crucificação na rodovia, é uma distância imensa, 

uns 20km. Não participei, mas fui dirigindo e vendo essa passagem. Eles 

passavam por vários pontos, onde Jesus caiu, carregou a cruz, então toda 

essa peregrinação eu achei muito interessante, uma coisa inédita. 

 

15. Que tipo de experiência lugares como esse lhe proporciona? Uma paz muito 

gostosa, junto da mãe.  

 

16. Você já vivenciou situações em que a fé foi muito importante para enfrentá-

las? Quais? Na Capela de Santa Rita em Itapira /SP, foi a consagração de 

uma senhora pelo São Francisco de Assis, ela consagrou voto de castidade e 

esposa se Jesus. Na hora eu senti uma quentura muito forte e chorei 

bastante. Quando ela se prostrou o padre se ajoelhou e começou a falar 

sobre todos os santos. Ele falava e as pessoas respondiam, ela deitada 

esticada na frente do altar com o rosto colado no chão.  

Na minha família eram poucos católicos, a maioria eram evangélicos e eu não 

segui nenhum lado nem o outro. Fui ser batizado com dez anos de idade, que foi 

quando decidi seguir a religião católica. 
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