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RESUMO 

 

 

O município balneário de Armação dos Búzios, situado a 165 km da capital do Rio 
de Janeiro, tem o turismo de lazer como a principal atividade econômica. Búzios 
tornou-se cosmopolita e sofre com a massificação da visitação turística. Reproduz a 
organização desigual e combinada dos territórios capitalistas, absorvendo o 
predomínio dos agentes de mercado, o que tem transformado suas características 
diferenciadas pela cultura e modos de produção locais. Consta como proposta do 
Plano Diretor do Município de Armação dos Búzios, elaborado em 2006, a indicação 
da Igreja de Sant’Anna e da Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós como 
atrativos para o turismo. Esta pesquisa pretende investigar como os agentes locais 
percebem o potencial desses atrativos para o turismo religioso e a sua relação com 
turismo que já ocorre em Armação dos Búzios. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
descritiva e exploratória, que recorreu à revisão da produção bibliográfica e 
documental, e também ao trabalho de campo de base etnográfica, utilizando 
observação direta, entrevistas em profundidade e análise de dados.  Verifica-se que 
não há turismo religioso sem atitude religiosa. Os espaços sagrados católicos não 
representarão um bom negócio para aos agentes típicos do turismo de lazer se 
antes não houver estímulo à produção do turismo religioso de base comunitária. De 
todo modo não parece ser um objetivo nem dos agentes turísticos nem da 
comunidade religiosa. 

 

Palavras-chaves: Turismo cultural; turismo religioso; turistificação; planejamento   
turístico; Armação dos Búzios.  

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The seaside county of Armação dos Búzios, located 165 km (102,53 Miles) from the 

capital Rio de Janeiro, finds in leisure tourism the main economic activity. Búzios has 

become cosmopolitan and suffers with high demand of touristic visitation. It 

reproduces the unequal and combined organization of capitalist territories, absorbing 

the preponderance of market agents, which has been changing different 

characteristics through culture and local ways of production. It consists as proposal 

of the Governing Plan of Armação dos Búzios County, formulated in 2006, the 

nominations of Sant’Anna Church and Nossa Senhora Desatadora dos Nós Chapel 

as potential touristic attractions. This research intends to investigate how local agents 

understand the potential of these attractions to religious tourism and its relation with 

the already existing tourism in Armação dos Búzios. It is a descriptive and 

exploratory qualitative research that appealed to the review of bibliographic and 

documentary productions, and also to the fieldwork of ethnographic basis, using 

direct observation, in-depth interviews and data analysis. It turns out that there is no 

religious tourism without religious attitude. Catholic sacred places will not represent a 

good business to typical leisure tourism agents, if there isn’t any incentive before to 

the religious tourism of community base. Any how it does not seem to be a goal of 

neither the tourism agents nor religious community. 

 

Key Words:     Cultural tourism; religious tourism; touristification; tourist  
planning; Armação dos Búzios.  
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo religioso tem sido visto como uma modalidade de turismo cultural, 

que valoriza as viagens motivadas pela experiência compartilhada no espaço tido 

como sagrado. Os estudos em turismo religioso são relativamente recentes entre os 

pesquisadores das áreas de Sociologia, Antropologia e Turismo, tais como: Steil 

(1999, 2002, 2003), Abumanssur (2003); Silveira (2007); Oliveira, (2004); Steil; 

Carneiro (2011), revelando ser um campo fértil para pesquisas exploratórias, 

empíricas e de base etnográfica, dada à diversidade de manifestações, estruturas, 

contextos e lugares que têm servido como atrativos turísticos associados à 

religiosidade. 

A religião católica introduzida pelos portugueses desde a colonização foi um 

dos agentes da configuração da sociedade brasileira. A religião está representada 

em diferentes regiões do país através da preservação de monumentos e de 

manifestações sacro-profanas incorporadas à cultura brasileira. Contudo, muitas 

festas e espaços de caráter religioso tomaram uma dinâmica própria, tanto no que 

diz respeito aos agentes de sua promoção, como também pela motivação dos 

partícipes, o que se tem atribuído à dinâmica do turismo, de modo especial, ao 

turismo religioso. 

Em 2011, o Ministério do Turismo (MTur) identificou 370 municípios que 

promovem atividades turísticas cuja motivação é de caráter religioso, dentre os quais 

327 têm atrativos católicos, 96 evangélicos e 34 relacionados a religiões 

afrodescendentes. Por ocasião da realização da XXVIII Jornada Mundial da 

Juventude - encontro católico internacional com a presença do Papa Francisco, 

realizada de 23 a 28 de julho de 2013, no Rio de Janeiro - o Ministério do Turismo 

demonstrou o interesse em incentivar o segmento (BRASIL, 2011).  Em abril de 

2013 o MTur lançou um edital para a seleção de cinco projetos para o turismo 

religioso - sendo um em cada macrorregião brasileira - com o aporte de valores entre 

R$ 100 mil e 150 mil como subsídio aos projetos vencedores (BRASIL, 2013). 

Segundo matéria do Jornal O Globo “A fé que move as cidades”, publicada em 2016, 

o Ministério do Turismo estima que dos 18 milhões de turistas religiosos 

aproximadamente 30 mil são estrangeiros, que circulam em torno de 334 municípios 
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no país, e que a tendência deste movimento parece ser o crescimento 

(NASCIMENTO, 2016, [s/p]). 

Historicamente, de acordo com estudos da geografia das religiões, é a partir 

do espaço sagrado que se configura o espaço profano: o templo é o elemento forte 

da conexão entre cidade e religião (ROSENDHAL, 2009); ao redor dele, 

desenvolvem-se as atividades cotidianas, configurando o espaço profano. “Muita 

profanação se faz dentro dos templos, e coisas sagradas acontecem em espaços 

profanos. A diferença entre sagrado e profano está na intenção do ato e não no 

espaço onde ocorrem” (MIELE, [s/p]). A pós-modernidade seria o contexto em que 

sociedade ocidental teria transitado pela profanação do sagrado à sacralização do 

profano. 

Espaços, e elementos sagrados têm sido tratados como atrativos 

interessantes para a organização do turismo como atividade econômica, 

considerando o seu apelo histórico cultural para a composição de roteiros e produtos 

turísticos. Para suprir a necessidade dos turistas e peregrinos, as cidades devem 

oferecer condições adequadas de informação, acesso, segurança, transporte, 

hospedagem, alimentação, comércio e serviços de modo geral, a produção e venda 

de artefatos associados à devoção local, etc. A lógica do consumo, o discurso de 

geração de renda e emprego associados à atividade turística têm se aproximado 

cada vez mais dos espaços religiosos (e vice versa). De modo especial em relação 

às comunidades católicas, que dispõem de grande número de bens materiais e 

imateriais registrados como patrimônio histórico cultural, e de fiéis também, em 

decorrência da centralidade exercida pela Igreja católica no processo de colonização 

e fundação das cidades brasileiras. Consta do Anuário Pontifício de 2017 que o 

Brasil é o país com o maior número de católicos no mundo, com 172,2 milhões de 

pessoas batizadas, seguido do México, Filipinas, Estados Unidos, Itália, França, 

Colômbia, Espanha, República Democrática do Congo e Argentina. A América do 

Sul é o continente em que há maior concentração de católicos: 49% da população 

mundial (ALETÉIA, 2017, [s/p]). 

No entanto, deve-se considerar que a religiosidade – institucionalizada ou 

não na religião, materializada ou não no ‘templo’ – é um constructo cultural. Como 

tal, advém em grande parte da crença, da devoção que leva à dádiva, ao trabalho 

voluntário, à entrega material e espiritual em rituais e ações coletivas vinculadas à 

religiosidade que nem sempre interessam - sobretudo ao Estado que se diz laico – 



19 
 

afirmar como traço sociocultural, mas que tem interessado tratar como produto 

turístico. 

Observa-se, também, que nem sempre o aumento da demanda de visitantes 

pelo turismo se reverte em desenvolvimento socioeconômico ou se traduz em 

benefícios para a comunidade religiosa.  De acordo com um levantamento do Jornal 

O Globo em 2016, nas cidades com a economia baseada no turismo religioso, boa 

parte do produto interno bruto (PIB) é sustentado pelo setor de serviços. Porém 

verificam-se, de forma recorrente, as situações de informalidade nos serviços de 

viagem, na hospedagem e no comércio, além de impactos na infraestrutura e no 

cotidiano da cidade, que não são referidos. 

A demanda para o turismo religioso católico pôde ser percebida na cidade 

do Rio de Janeiro durante a realização da XXVIII Jornada Mundial da Juventude em 

2013. Segundo o Comitê Organizador Local, a Missa de Envio1, reuniu um público 

de 3,7 milhões de pessoas de 175 países na praia de Copacabana (CANÇÃO 

NOVA.COM, 2013). O Ministério do Turismo afirmou que o evento trouxe a maior 

movimentação de turistas da história do Rio de Janeiro até então, e apesar de se 

caracterizar como turismo de massa, o prefeito da cidade na época, Eduardo Paes, 

em entrevista coletiva, ressaltou o diferencial da demanda: 

 
O público da jornada é muito diferente, muito educado. Só para se ter 
uma ideia, a quantidade de lixo recolhida em um dia de Réveillon é 
de 300 toneladas; na jornada recolhemos 47 toneladas, mas 
juntando todos os dias. Sem dizer que este povo não atravessa fora 
da faixa de segurança, ou seja, é um povo diferente (MACHADO, 
2013, [s/p.]). 
 
 

A realização da Jornada Mundial da Juventude ocorreu mediante intenso 

trabalho de mobilização das paróquias e dos paroquianos para colaborar com 

Comitê Organizador Local.  O evento recebeu 84 mil inscrições de pessoas de 

diferentes países interessadas em trabalhar como voluntários. Destes, foram 

selecionados 60 mil, sendo 7.500 nacionais, 8.000 internacionais e 45 mil 

diocesanos, ou seja, moradores da cidade do Rio de Janeiro e Região Metropolitana 

(GONÇALVES, 2013). A cidade do Rio de Janeiro recebeu aproximadamente 2 

milhões de turistas, sendo 355 mil inscritos como peregrinos, dos quais 220 mil eram 

                                                           
1 A Missa de Envio é a missa de encerramento da JMJ, na qual o Papa se despede dos participantes 
e abençoa o retorno para seus países , anunciando a sede do próximo encontro.  
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brasileiros (O GLOBO, 2013).  Foram disponibilizadas 356,4 mil vagas para 

hospedagem solidária em residências e em instituições como igrejas, colégios, 

clubes. Mesmo assim, e apesar dos problemas2 relacionados em grande parte à 

infraestrutura e aos serviços públicos, o evento rendeu à cidade R$ 1,2 bilhões 

(JORNAL DO BRASIL, 2013).   

Foi por ocasião da Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro em 

2013, que o tema começou a se configurar para esta pesquisa. A repórter Márcia 

Ribeiro do Jornal Primeira Hora entrevistou o historiador e técnico em Turismo Luiz 

Romano Lorenzi, que foi secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer de Búzios 

nos anos 2007/2008. Ele apresentou sua visão sobre o Turismo Religioso na cidade. 

 
Temos a Capela de Sant’Anna toda restaurada, que é o maior 
patrimônio cultural do nosso povo, e a Capela de Nossa Senhora 
Desatadora dos Nós, que é sem dúvida um ‘produto religioso’ a ser 
explorado em nossa Cidade. [...] Com a construção da Capela de 
Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a Cidade pode abrir os olhos a 
essa realidade que é o Turismo Religioso. Desde a sua inauguração, 
dez anos atrás até hoje, já passaram mais de um milhão e meio de 
pessoas nessa pequenina Capela que é uma verdadeira obra de 
arte. É uma média de 150 mil visitantes por ano. Os peregrinos 
fazem city tour e retornam a cidade porque sabem que aqui eles 
podem desfrutar das belezas naturais de Búzios e praticar a fé. 
Temos também os peregrinos coletivos que organizam grupos e 
chegam através de excursões, e aqueles que vêm em seus carros 
com a família ou amigos. [...] É um segmento que trabalha com um 
público ordeiro, da paz, que tem consciência de preservação 
ambiental, que gosta de cultura, e acima de tudo quer viver em 
mundo melhor (LORENZI, JORNAL PRIMEIRA HORA, 2013, [s/p].). 
 

Entre a Capela da Desatadora dos Nós e as tradições católicas mais antigas 

em Armação dos Búzios, observa-se que há outros atrativos que, teoricamente, 

demandariam maior atratividade turística por reunirem antecedência e frequência 

nas manifestações culturais relacionadas à fé. A Festa e a Igreja de Sant’Anna são 

centenárias e estão repletas de símbolos e vínculos com a comunidade local. Ou, 

ainda, a Festa de São Pedro, cuja programação religiosa e secular acontece 

paralelamente às atividades esportivas que marcam os festejos do padroeiro dos 

pescadores. Por que teria sido feita esta escolha da Capela Nossa Senhora 

                                                           
2 Ver em BARRUCHO, L.G. BBC BRASIL, 29.07. 2013. A Cronologia dos problemas de organização 
na JMJ, disponível em 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/07/130729_balanco_visita_papa_lgb  Acesso 
23.07.2017 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/07/130729_balanco_visita_papa_lgb
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Desatadora dos Nós para figurar como um “produto religioso a ser explorado” pela 

cidade, conforme expressão do ex-secretário de turismo e cultura do município?  

O ‘Turismo Religioso’, especificamente o católico, voltou à pauta no 

município durante a realização do 32° Congresso Nacional de Jornalistas de 

Turismo - de 25 a 28 de maio de 2015 – quando “[...] representantes da comunidade 

católica apresentaram o potencial turístico religioso, dando destaque a Capela 

Nossa Senhora Desatadora dos Nós” (PREFEITURA DE BÚZIOS, 2015, [s/p.]). Em 

abril do mesmo ano, por ocasião da comemoração de 19 anos de existência curso 

Técnico em Turismo do Colégio Estadual João Oliveira Botas em Armação dos 

Búzios, o empresário e então presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, 

Bares e Similares da Costa do Sol (SindSol), Thomas Weber manifestou em nota  

divulgada pelo  SindSol Notícias a necessidade de se explorar com mais “vontade 

política” o turismo religioso e ecológico em Búzios. 

 
Precisamos entender que o turismo religioso em Búzios está em 
franco desenvolvimento. A Capela Desatadora dos Nós é a única em 
todo o mundo. Já recebeu, de acordo com seu livro de registros, 
mais de um milhão de visitantes (MEDEIROS, 2015, [s/p.]). 

 
 

Tais perspectivas constam do Plano Diretor de Turismo de Armação dos 

Búzios publicado em 2006, no Capítulo II, Seção I Do Turismo Art.97: 

 
A vocação turística do Município será consolidada através da adoção 
das seguintes ações e programas: I - cadastramento e diagnóstico da 
potencialidade de exploração dos atrativos turísticos do Município, 
com destaque para: Igreja de Sant’ Ana, Capela de Nossa Senhora 
Desatadora dos Nós...; (PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 
2006, p. 39). 
 

 

No entanto, no decorrer de 2006 e 2017, Armação dos Búzios e a 

comunidade católica local passaram por algumas transformações. Cabe a esta 

pesquisa analisar em que medida a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós 

tem atendido a expectativa de ser um atrativo turístico para o turismo religioso na 

cidade em comparação com o outro bem de cunho religioso católico, apontado no 

Plano Diretor do município: A Igreja de Sant’Anna.  

Diferentemente do que ocorre em outros destinos em que se verifica a 

prática do Turismo Religioso - como em Aparecida do Norte (SP) ou Cachoeira 
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Paulista (SP) - nos quais a atividade turística emerge a partir do espaço sagrado, o 

turismo em Búzios já era a principal atividade econômica do município quando, em 

2001, a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós desperta o interesse pelo 

‘turismo religioso’. Consolidado como destino do segmento de Sol e Praia, o lazer 

corresponde à motivação de 93,2% da demanda internacional. Em 2015, segundo o 

Ministério do Turismo, Armação dos Búzios constava como o quinto destino turístico 

mais procurado por estrangeiros no Brasil (BRASIL, 2015, [s/p.]. Muitos destes 

estrangeiros adotaram Armação dos Búzios como residência, onde convivem 

aproximadamente 50 nacionalidades, justificando a sua alcunha como “Praia de 

Babel”3. 

A presença estrangeira contribuiu também para a diversificação na oferta 

turística que, aos poucos, veio se sobressaindo e até substituindo aspectos 

estéticos, bens, produtos e serviços originais da comunidade local.  Os bens 

culturais materiais e imateriais4 vêm se estruturando na medida em que há interesse 

político de promover no município um novo tipo de turismo. 

O presente trabalho tem por objetivo geral refletir sobre as perspectivas para 

o desenvolvimento do Turismo Cultural de cunho religioso, tendo a comunidade local 

como seu agente principal. A análise tem a finalidade de averiguar como é percebida 

a sobreposição de um turismo tido como “sagrado” em relação àquele já vivenciado 

na cidade como “profano”. Parte-se de dois espaços identificados como potenciais 

para o turismo religioso pelos agentes locais: a Capela de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós que tem atraído milhares de fiéis a Búzios, desde 2001, e a 

percepção sobre o uso turístico da centenária Igreja de Sant’Anna.  

Como objetivos específicos esta pesquisa buscou analisar o campo religioso 

na sociedade contemporânea e compreender o que vem sendo tratado como 

turismo religioso e como peregrinação.  Verifica-se como a religiosidade se reflete no 

espaço social, a partir das relações atuais entre o espaço sagrado e o espaço 

profano, tendo o turismo como mediador. A partir daí verifica-se como se dá a 

produção do espaço turístico em Armação dos Búzios. Propôs-se identificar quais 

                                                           
3. O título de Praia de Babel foi atribuído pelo Jornalista Marcelo Lartigué que publicou em 1994 uma 
coletânea de fotos e depoimentos de 50 estrangeiros que decidiram residir em Búzios. Disponível em 
http://www.buzios.com.br/conheca.asp  Acesso 20.jul.2015  
4Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro – Cidade de Armação dos Búzios – catálogo de bens 
materiais e imateriais, dos quais constam entre as tradições católicas a Igreja de Sant’Anna, a Capela 
Na.Sra. Desatadora dos Nós, a Festa de São Pedro, o Tapete de Sal de Corpus Christi 
http://mapadecultura.rj.gov.br/cidade/armacao-dos-buzios?page=1#ancora  

http://www.buzios.com.br/conheca.asp
http://mapadecultura.rj.gov.br/cidade/armacao-dos-buzios?page=1#ancora
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são os agentes e como ocorre a produção do espaço sagrado católico e seu uso 

turístico no município e quais as possibilidades do protagonismo da comunidade 

católica para o turismo religioso face ao discurso de representantes do poder público 

e do mercado turístico.  

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e 

exploratória, considerando que não foram encontradas publicações de artigos ou 

outros trabalhos acadêmicos que tratem do tema ‘turismo religioso’ em Armação dos 

Búzios. Não se pôde desprezar o tratamento de dados quantitativos, porém a opção 

por métodos e técnicas qualitativas decorre dos objetivos da pesquisa. Conforme 

assinala Minayo (2001). 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001 p.22). 
 

O trabalho de campo de base etnográfica teve o propósito de capturar a 

percepção dos agentes locais acerca do que já ocorre localmente e do potencial do 

turismo religioso para Armação dos Búzios. O trabalho de campo, segundo Minayo 

(2011), 

Consiste no recorte empírico da construção teórica elaborada no 
momento. Essa etapa combina entrevistas, observações, 
levantamentos de material documental, bibliográfico, instrucional etc. 
Ela realiza um momento relacional e prático de fundamental 
importância exploratória, de confirmação ou refutação de hipóteses e 
construção de teorias (MINAYO, 2011, p.26).  
 

Este trabalho de campo foi desenvolvido por meio de observação direta e 

entrevistas em profundidade, seguido da análise dos dados obtidos em campo e em 

mídias e redes sociais. A escolha por esse método se se deu pela preocupação em 

obter uma “descrição densa” (GEERTZ, 1989, p. 15), a mais completa possível, 

sobre o que um grupo particular de pessoas faz, neste caso, caso a comunidade 

católica de Búzios, e as suas perspectivas quanto ao turismo religioso previsto no 

Plano Diretor do Município e presente na fala de agentes do poder público e do 

mercado. A pesquisa pretendeu contextualizar e analisar como o turismo religioso é 

percebido também pela comunidade local e pelos visitantes. 
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A técnica de observação participante se realiza através do contato 
direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter 
informações sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios 
contextos. O observador, enquanto parte do contexto de observação, 
estabelece uma relação face a face com os observados. Nesse 
processo, ele, ao mesmo tempo, pode modificar e ser modificado 
pelo contexto. A importância dessa técnica reside no fato de 
podermos captar uma variedade de situações ou fenômenos que não 
são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, observados 
diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais 
imponderável e evasivo na vida real (CRUZ, 2001, p. 60). 
 
 

Complementando a observação direta, foram feitas entrevistas abertas e em 

profundidade com atores sociais e agentes do processo de turistificação revelados 

pelo campo, tendo como critério permitir uma reflexão sobre as múltiplas dimensões 

do objeto de estudo (MINAYO, 2011). Foram realizadas entrevistas com um ex-

secretário de turismo e cultura e festeiro de Sant’Anna; com três funcionárias da 

atual secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio do Município de Armação dos 

Búzios; com o ex-pároco que permaneceu por 25 anos a frente da paróquia e com o 

pároco atual, que assumiu o posto em 2016 e o secretário paroquial ; com um 

professor do curso técnico em turismo do município e com a fundadora da Capela de 

Nossa Senhora Desatadora dos Nós, além captar informações de alguns 

paroquianos e visitantes aleatoriamente. Também foram entrevistados agentes 

externos ao município sendo um guia de turismo religioso do Rio de Janeiro e com o 

autor do livro “Desatadora: a virgem que o Papa converteu em fenômeno de fé” 

(MATTOS, 2016). 

A observação no campo consistiu na avaliação da organização institucional 

e estrutural dos eventos (em momentos preparatórios, durante sua ocorrência e em 

momentos imediatamente posteriores) e do tipo de público que atraem, bem como 

de seu comportamento durante os mesmos, de modo especial, na Capela de Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós e na Igreja de Sant’Anna.  

A análise de dados refere-se ao tratamento do material empírico e 

documental para ser possível interpretar, compreender e valorizar os dados 

coletados e observados no campo articulando-os à base teórica do trabalho. Para 

tanto, cumpriu-se três etapas: ordenação dos dados; classificação dos dados e a 

análise propriamente dita. Muito além da mera classificação de opiniões dos 

interlocutores, buscou-se a “descoberta de seus códigos sociais a partir das falas, 

símbolos e observações” (MINAYO, 2011, p. 27). 
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A análise de dados considerou a observação e a fala dos interlocutores no 

campo, bem como as fontes secundárias de informação (mídia impressa e on line, 

redes sociais) e o site TripAdvisor como recurso para a percepção dos visitantes. A 

finalidade foi de estabelecer uma melhor compreensão, visando responder aos 

objetivos específicos da pesquisa, confirmando (ou não) seus pressupostos, 

sobretudo de forma a ampliar o conhecimento sobre o contexto sociocultural, político 

econômico no qual o turismo religioso vem surgindo no município de Armação dos 

Búzios. 

As perspectivas teóricas principais que nortearam a análise de dados partem 

das contribuições de Bourdieu (2013) sobre os princípios da distinção, do campus e 

do habitus religioso; Elíade (2010), Rosendhal (2002, 2010), na configuração dos 

espaços sagrado e profano; de Fratucci (2008, 2014) quanto ao processo de 

turistificação e territórios-rede do turismo e de Steil (1999, 2001, 2011) sobre o 

estudo antropológico em campos associados à religiosidade e à prática turística. 

Como turismóloga, católica e veranista em Armação dos Búzios, a 

proximidade com o tema obrigou a um exercício constante de estranhamento do 

objeto de pesquisa ao “observar o familiar” (VELHO, 1978).  A experiência de ter 

residido em Armação dos Búzios nos anos 1991 a 1997 e trabalhado em 

estabelecimentos referenciais como o Hotel Nas Rocas, o Hotel Galápagos Inn, a 

Rádio Búzios FM e em outros pequenos empreendimentos locais, não poderia ser 

ignorada. Em mais de 25 anos de frequência ao balneário não seria razoável supor 

que ali poderia ocorrer o interesse pelo turismo religioso, ao menos até 2001. 

Notadamente, o hedonismo e o consumo estimulados pelas belas paisagens 

associadas ao “charme” e à “sofisticação5” de pousadas, bares, restaurantes e 

boates, são elementos que se destacam na construção da imagem e do imaginário 

sobre Búzios. Entretanto, sob este cenário conhecido ao olhar do visitante, crescia 

um movimento religioso não percebido, exótico, na medida em que se diferencia do 

habitual ou do já conhecido e esperado.  Ainda que o turismo seja uma atividade que 

domine o cenário da cidade, pouco se conhece sobre os seus agentes e suas 

intencionalidades, de modo especial quanto à percepção que têm sobre o uso 

turístico de espaços religiosos.  Neste sentido, a proposta de Velho (1978), pareceu 

interessante, pois, 

                                                           
5 “Charme” e “sofisticação” são falas do senso comum no setor turístico, muito articulada em folhetos, 

propagandas e na maioria das referências turísticas à cidade.  
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O processo de estranhar o familiar torna-se possível quando somos 
capazes de confrontar intelectualmente e mesmo emocionalmente, 
diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos, 
situações.  O estudo de conflitos, disputas, acusações, momentos de 
descontinuidade em geral, é particularmente útil, pois ao se 
focalizarem situações de drama social, pode-se registrar os 
contornos de diferentes grupos, ideologias, interesses, subculturas, 
etc., permitindo remapeamentos da sociedade.  O estudo do 
rompimento e rejeição do cotidiano por parte de grupos ou indivíduos 
desviantes ajuda-nos a iluminar, como casos limites, a rotina e os 
mecanismos de conservação e dominação existentes (VELHO, 1978 
p. 45). 
 

A primeira preocupação, diz respeito à apropriação (seja no discurso, seja 

pela prática) dos espaços sagrados por agentes políticos e da iniciativa privada, 

visando reproduzir a lógica do mercado predominante na atividade turística sobre os 

bens sagrados materiais e imateriais que (a princípio) só se mantém pela devoção 

dos paroquianos. Parte-se do pressuposto que o turismo religioso deve ser 

produzido pelos paroquianos e beneficiar a comunidade local. Assim, torna-se 

relevante identificar os agentes e sua intencionalidade ao propor no Plano Diretor da 

cidade de 2006 o turismo religioso como potencial a partir da repercussão sobre o 

volume de visitantes da Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós e de como se 

percebe o valor histórico-cultural da Igreja de Sant’Anna. Considerando ainda que 

Armação dos Búzios é um município cuja maioria da população residente se declara 

evangélica (IBGE, 2015)6 e que o grande número de estrangeiros e brasileiros que 

para lá migraram, e de turistas que frequentam a cidade, parecem buscar 

experiências associadas ao lazer, hedonismo, status e consumo, até que ponto e de 

que forma seria de fato atraente o turismo religioso católico?  

Ao refletir sobre as expectativas e intencionalidade dos agentes locais além 

das características da oferta e da demanda para o que se apresenta potencialmente 

como turismo religioso, este estudo pretende contribuir para que a comunidade local 

assuma maior representatividade na produção do espaço sagrado como aspecto 

cultural e a obter o seu beneficiamento através atividade turística. 

Enfocou-se o período a partir de 2001 quando foi inaugurada a Capela 

Nossa Senhora Desatadora dos Nós, gerando um fluxo de visitantes que parece 

                                                           
6 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades: Rio de Janeiro-Armação dos Búzios: 
Síntese das Informações, 2015.  Disponível em 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=330023&idtema=16&search=rio-de-
janeiro|armacao-dos-buzios|sintese-das-informacoes  Acesso março 2017.  

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=330023&idtema=16&search=rio-de-janeiro|armacao-dos-buzios|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=330023&idtema=16&search=rio-de-janeiro|armacao-dos-buzios|sintese-das-informacoes
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justificar as ideias de desenvolvimento de turismo religioso neste município.  A 

população abrangeu agentes do poder público e da iniciativa privada influentes no 

turismo local, supondo-se que com a assimilação por parte de paroquianos, 

moradores e visitantes católicos e não católicos. 

Entre as estratégias para aumentar a credibilidade em pesquisas qualitativas 

Ullrich (2012) destaca a triangulação, que também consta entre as estratégias 

desenvolvidas por Lincoln e Guba (1985), a saber: 

 
a) envolvimento prolongado e uma observação persistente no campo 
ajudam a aumentar a probabilidade de resultados críveis, bem como 
a triangulação de diferentes métodos, pesquisadores e dados; 
 b) “sessões de discussão”, como reuniões regulares com outras 
pessoas que não estejam envolvidas na pesquisa para expor os 
pontos cegos da pesquisa e discutir hipóteses de trabalho e 
resultados;  
c) análise de casos negativos no sentido de indução analítica;  
d) adequação dos termos de referência de interpretação e sua 
avaliação;  
e) “verificações por membros”, no sentido da validação comunicativa 
de dados e interpretações com membros do campo em estudo. 
(ULLRICH, 2012 p. 23) 
 

Contudo Ullrich (2012) observa que os critérios de cientificidade não se 

limitam às questões metodológicas, mas, também, às articulações epistemológicas e 

ontológicas das ciências. Propõe romper com a “metodolatria” e retomar as 

discussões de Holloway e Todres (2003), que consideram a reflexividade como 

critério de confiabilidade em pesquisas qualitativas. 

 
A reflexividade está atrelada ao entendimento da estrutura social e 
ao desenvolvimento de pesquisas que permitam compreender 
melhor este contexto. Sem uma compreensão teórico-empírica do 
espaço social de estudos das pesquisas qualitativas, a realização de 
observações, entrevistas, ou mesmo a delimitação do “objeto” em 
estudo se torna ingênua, por não desvelar as relações de poder, as 
dinâmicas relacionais ou demais estruturas que subjazem e 
sustentam a realidade social. A abordagem reflexiva pode ser 
considerada como critério de confiabilidade, pois situa as pesquisas 
e suas atividades por articulações que remetem a construções 
históricas sociais (ULLRICH, 2012, p.29). 
 
 

A validade e a confiabilidade estão previstas na estratégia de pesquisa ao 

‘ouvir o que o campo tem a dizer’ e refletir junto ao referencial teórico sobre os 

caminhos possíveis de compreensão sobre o tema e os objetivos propostos para 

esta pesquisa. 
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Diante do exposto, o trabalho foi estruturado em cinco capítulos: O primeiro 

capítulo traz algumas reflexões sobre a religiosidade e o turismo na sociedade 

brasileira contemporânea. Para Oliveira (2005, p.236) “[...] um santuário religioso 

não deixa de ser sagrado porque se tornou turístico, nem deixa de incluir uma série 

de elementos profanos que estão longe de qualquer vinculação turística direta 

(comércio, poder, serviços, etc.)”. Porém, isso ocorre não sem conflitos, sem que 

disputas de poder se manifestem em diferentes formas de influência sobre o campus 

e o habitus religioso (BOURDIEU, 2013).  Nesse sentido, analisou-se, ainda, o 

porquê de no mundo contemporâneo, repleto de possibilidades com relação ao 

desenvolvimento turístico, a religiosidade representa um elemento atrativo para o 

turismo. 

Para compreender a religião (mais especificamente a religiosidade) como 

forma resistente e até ressurgente nas sociedades contemporâneas, nos reportamos 

a autores que refletem sobre este contexto que classificam como mundo “pós-

moderno” (KUMAR, 1997; HALL, 2005; BAUMAN, 1997; JENKS, 1989) ou da 

“modernidade tardia” (GIDDENS; BECK; LASH, 1991; HOBSBAWM, 2013). Estes 

autores argumentam que as sociedades contemporâneas demonstram um novo ou 

reforçado grau de fragmentação, pluralismo e individualismo. Em parte estes 

aspectos estariam relacionados às mudanças na organização do trabalho e na 

tecnologia; ao declínio de poder do Estado-Nação e das culturas nacionais 

dominantes, além da influência de fatos que ocorrem no nível global na vida politica, 

econômica e cultural. Em contrapartida, esse fenômeno global teve como um de 

seus efeitos a renovada importância do local e uma tendência para estimular 

culturas subnacionais e regionais (KUMAR, 1997).  

No segundo capítulo empreendeu-se uma reflexão sobre o turismo religioso 

como mediador entre o espaço sagrado e o espaço profano (ELIADE, 2010). O 

turismo tem se apresentado como uma forte atividade econômica, que para além do 

formato hegemônico associado à força do capital, tem gerado a oportunidade de se 

pensar em formas alternativas, de modo a valorizar as culturas tradicionais, as 

atividades baseadas em princípios de sustentabilidade e no paradigma do 

desenvolvimento de base local ou comunitária (FERREIRA, 2014). A segmentação 

da atividade é uma estratégia de mercado para atender a diferentes nichos e 

também aos diversos grupos de interesse, criando produtos a partir das 
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especificidades culturais, étnicas, históricas, geográficas, sociais, entre outras, de 

forma a se diferenciar no competitivo cenário do turismo.  Entre estes agentes 

encontram-se conflitos e disputas que se estabelecem no território (BOURDIEU, 

2013; MONTERO, 2015; ORO, STEIL, CIPRIANI & GIUMBELLI, 2012). Dada a 

diversidade de possibilidades ao se aproximar religiosidade e turismo, Steil (2004) 

recomenda considerar como os grupos locais e os turistas negociam suas 

identidades ‘para dentro e para fora’, nesse jogo de signos e símbolos que são 

eleitos e definidos como seus sinais diacríticos.  

Parte-se de ideias sobre a produção do espaço social e as configurações do 

espaço sagrado e do espaço profano. O estudo buscou elementos para a 

compreensão do espaço social (SANTOS 1996; CASTELLS, 1999; MACHADO, 

2013). Apoiou-se na geografia cultural com ênfase nos estudos da religião, que tem 

por base a análise do sagrado e do profano (ELIADE, 2010) e na relação entre 

sociedade e espaço, podendo ser observada, segundo Rosendahl (2003; 2009) a 

partir da análise da dimensão econômica, da dimensão política e a dimensão do 

lugar. Tais categorias contribuíram para o entendimento sobre as formas de 

produção e consumo de espaços tidos como sagrados relacionados com a religião 

católica no Brasil, ou a formação de destinos turísticos apropriados para o turismo 

religioso (STEIL, 1999, 2001,2004, 2011; OLIVEIRA, 2004; ROSENDAHL, 

2002,2009, SANCHIS, 2001). 

Trata-se então do processo de transformação do espaço sagrado em espaço 

turístico, sendo necessário identificar quem são os agentes deste processo e como 

se relacionam para a produção da atividade turística – suas intencionalidades e 

influências. Fratucci (2000; 2008; 2014) aponta agentes do processo de turistificação 

– entre os grupos de turistas, do mercado, do poder público, da comunidade local e 

de trabalhadores do setor – e debate sobre a composição dos territórios do turismo e 

do turista. No turismo religioso católico deparamo-nos com a estrutura da mais 

antiga instituição da civilização ocidental ainda ativa: a Igreja Católica, cuja história 

está repleta de controvérsias. Conservadora e atual, a Igreja vê no turismo um 

recurso de evangelização, e também uma atividade que possibilita a aproximação e 

o respeito entre povos e culturas. Contudo, todas as ações no âmbito do espaço 

sagrado, frente aos dogmas e a instituição dependem de processos discutidos entre 

diferentes agentes internos à Igreja – de sólida hierarquia - e externos a ela.  
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 Pesquisas têm mostrado, até então, que é a partir de um espaço sagrado 

que o turismo surge em um destino para o segmento cultural-religioso. Buscou-se 

compreender como agentes de um destino de lazer do segmento Praia e Sol, já 

consolidado no mercado internacional, se comportam perante as perspectivas de 

desenvolvimento do turismo religioso. 

No terceiro capitulo analisou-se o ‘destino Búzios’ e as perspectivas locais 

para o turismo religioso.  Percorreu-se a história da inserção da atividade turística 

local e procurou-se perceber como o espaço social influenciou e foi influenciado por 

esta atividade. Entre as principais referências utilizadas estão Cunha (1994,1997); 

Justus (1996); Barbosa (2003), Frossard (2004); Xavier (2006); Lartigue (1994). 

Buscou-se identificar os agentes e como se organizam associações e conselhos 

relacionados ao turismo na expectativa de verificar se há participação da Igreja 

Católica na inserção de seus espaços como atrativos para o turismo. No quarto 

capítulo procurou-se identificar se os espaços sagrados católicos em Búzios vêm 

sendo tratados como atrativos turísticos e ‘por quem’. Foram levantados aspectos 

relacionados às tradições católicas locais: a influência dos jesuítas, a construção dos 

espaços sagrados; as iniciativas de renovação da Igreja local a partir do final dos 

anos 1980; a composição da atual Paróquia de Armação dos Búzios e se há atuação 

da Pastoral do Turismo. Verificou-se a estruturação e os agentes por ocasião das 

festas e celebrações religiosas e a percepção e a relação entre paroquianos; 

visitantes e a comunidade local em sua diversidade. De modo especial investigou-se 

os fatores e agentes externos e internos ‘criadores’ e promotores da devoção a 

Nossa Senhora Desatadora dos Nós a partir de 2001, em contraponto com a 

mobilização local dedicada às tradições em torno da Igreja de Sant’Anna, padroeira 

do ‘povo buziano’. 

Por fim, no quinto capítulo foram analisadas as opiniões e percepções dos 

agentes envolvidos, reunindo os dados coletados no campo sobre o habitus 

(BOURDIEU, 2013) religioso e a sua aproximação ou apropriação do turismo. Partiu-

se da identificação dos agentes e suas ações e intencionalidades quanto ao uso 

turístico dos espaços sagrados, verificando a participação da comunidade católica 

nestas atividades e seu protagonismo (ou não); o poder simbólico (BOURDIEU, 

2010) de Nossa Senhora Desatadora dos Nós em relação à Sant’Anna e as 

possíveis disputas e controvérsias na gestão do turismo associado à religiosidade 

local. 
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1  RELIGIOSIDADE E TURISMO: FENOMENOS CONTEMPORÂNEOS  

Neste primeiro capítulo, com o apoio da História das Religiões (ELIADE, 

2010; ALBUQUERQUE, 2009;), e da antropologia (SANCHIS 2001; ORTIZ, 2006; 

CANCLINI, 2003; STEIL, 1999; 2001; 2011), foi traçada uma breve cronologia para a 

compreensão do fenômeno religioso e sua influência na civilização ocidental ‘pós-

moderna’ (KUMAR, 1997; HALL, 2005; BAUMAN, 1997; JENKS, 1989) ou na 

modernidade tardia (GIDDENS, BECK; LASH, 1991; HOBSBAWM, 2013) refletindo 

sobre a cultura religiosa na sociedade brasileira dos dias atuais. Busca-se 

compreender o que tem sido tratado como ‘turismo religioso’ e as aproximações e 

conflitos teóricos e empíricos entre categorias como o sagrado e profano; religião e 

religiosidade; ritual e performance; peregrinação e turismo. De acordo com Steil 

(2004) observa-se, em relação ao turismo, uma tendência semelhante àquela que 

vem sendo registrada no campo da religião, no sentido de uma crescente 

“dessubstancialização” da comunidade; “dessubstancialização” de estruturas sociais 

fixas e de “desterritorialização” da cultura (STEIL, 2004 p.7). 

O capítulo foi dividido em três partes: Da religião/ritual à religiosidade/ 

performance; A religiosidade na sociedade brasileira: arcaísmo e pós-modernidade e 

Religiosidade e Turismo: sobre Peregrinação e Turismo Religioso.   

 

1.1 DA RELIGIÃO/RITUAL À RELIGIOSIDADE/ PERFORMANCE.  

 

A busca por um sentido para a existência e para o mundo é intrínseca à 

condição humana. A consciência e o temor pela finitude da vida, a inquietação 

quanto ao que há após a morte, os mistérios sobrenaturais, são questões que 

buscam por respostas num plano sagrado, o que fundamenta diferentes religiões. É 

possível encontrar registros de manifestações potencialmente religiosas de povos da 

pré-história que através de pinturas nas cavernas, diante das frágeis e assombrosas 

condições de vida há 25.000 anos, já criavam formas de imitar e agradar a deuses 

com o intuito de controlar a natureza, de se salvar dos perigos e de celebrar a vida 

ou de significar a morte. Em pleno século XXI, apesar de todos os avanços 

científicos e tecnológicos e dos estudos teológicos, a humanidade ainda busca por 

respostas para o sentido da existência humana. Na busca por este sentido, cada 
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denominação religiosa tem hoje como desafio tornar-se interessante e atraente para 

os seus fiéis, frente ao multiculturalismo, ao consumismo, ao individualismo, 

proeminentes no capitalismo neoliberal, que marcam o contexto da ‘pós-

modernidade’ na civilização ocidental. Sem dúvida, há diferenças na experiência 

religiosa de acordo com a época, a organização social, a economia, a cultura, ou 

seja, com a história dos grupos sociais, e com o comportamento e o poder de 

influência que homo religious exerce naquele contexto (ELIADE, 2010, p.22). Porém,  

 
Muitos têm chamado a atenção para a relevância da “religiosidade” 
no mundo contemporâneo. Assumindo a forma de uma experiência 
ampla e difusa, ela vem, de certo modo, alterar os conceitos 
tradicionais de religião ou a maneira como indivíduos e grupos 
concebem suas relações com o sagrado. Um dos aspectos centrais 
dessa alteração é expresso nos moldes performáticos que as 
diversas religiões podem assumir no espaço público. (CONTINS; 
PENHA–LOPES; ROCHA, 2015, p.9) 
 

A palavra religião consta do dicionário da língua portuguesa desde o século 

XIII e embora atualmente seu conceito se traduza, segundo o Dicionário Etimológico 

como sendo “[...] um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a 

humanidade considera como sobrenatural, divino, sagrado e transcendental, bem 

como o conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas crenças” 

(DICIONÁRIOETIMOLÓGICO.COM, 2017, [s/p.]), sua origem esteve muito vinculada 

ao cristianismo, em especial, à fundamentação da Igreja Católica. A palavra Igreja 

tem origem no termo grego Eclésia que significa assembleia ou reunião de pessoas 

que compartilham as mesmas ideias ou objetivos. Refere-se aos apóstolos de Cristo 

que se reuniam clandestinamente para propagar o evangelho, e a seus sucessores, 

denominados patriarcas. 

No ocidente o Cristianismo foi perseguido pelo Império Romano e só foi 

admitido como religio licita7 no ano 313.   Em 391, além de se tornar a religião oficial 

de Roma, as demais religiões foram consideradas pagãs e passaram a ser 

perseguidas pelo império. No início do século IV a Igreja Católica se consolidava 

como forte instituição, com patriarcas e Bispos em toda a parte do Império Romano. 

Neste século foram promovidas as peregrinações cristãs à cidade de Jerusalém, 

situada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Jerusalém é considerada a Terra 

                                                           
7 Religio licita era um estatuto do Império Romano que atribuía a certas religiões o direito ao culto, 

inclusive, o direito a coleta de impostos e a dispensa do serviço militar. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religio_licita Acesso 21.jul.2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Religio_licita
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Santa: território sagrado de judeus (ao que corresponde à Palestina, Terra de Israel), 

de cristãos (pelos lugares de nascimento e vida de Cristo) e de mulçumanos (pela 

jornada de corpo e espírito praticada por Maomé nos anos 621, peregrinação que 

faz parte da tradição do Islamismo).  

Convêm ressaltar que as peregrinações ocorriam também nos rituais pagãos 

anteriores ao cristianismo. Consta que o percurso conhecido como Caminho de 

Santiago de Compostela na Espanha - uma referência das peregrinações 

contemporâneas - pode ter sido construído onde passaria a rota de uma 

peregrinação mais antiga, a Finisterra (fim-da-terra), com o objetivo de alcançar a 

costa Ocidental para ver o Deus Sol ‘morrer’ no mar para ressuscitar, no dia 

seguinte, no Oriente.  Aliás, na Grécia Antiga, a cidade de Olímpia era um santuário 

e centro de peregrinação (CORNELSEN, 2006). 

Portanto, o sentido de peregrinar (do  latim per agros, isto é, pelos campos) 

vai além do ato de ‘caminhar pelos campos’ ou de cumprir um trajeto com um 

determinado número de quilômetros; tem um sentido espiritual como fundamento. 

Contudo, entre os séculos XI e XIII, quando a Palestina estava sob o domínio dos 

turcos mulçumanos, as peregrinações cristãs ficaram conhecidas posteriormente 

como Cruzadas ou Guerras Santas, pois tinham um caráter militar com o objetivo de 

manter o domínio cristão sobre a Terra Santa. Além das sangrentas batalhas, a 

movimentação dos “guardiões da fé cristã”, dos peregrinos e mercadores abriu 

novos caminhos e incrementaram o comércio e o povoamento pelo desbloqueio do 

Mediterrâneo (PIRES, 2002, p. 2). 

Já no século XIII o termo “peregrino” se estabelece em nossa língua no 

contexto da religião cristã para denominar os cristãos que viajavam a Roma (ao que 

se atribui também o termo romaria) ou à Terra Santa (onde se encontram 

atualmente o Estado de Israel e os territórios Palestinos), não só para visitar os 

locais sagrados, mas, muitas vezes para cumprir penas canônicas, ou mesmo pagar 

por seus pecados ou promessas. 

A Idade Média (século V ao XV) foi marcada pelo poder conquistado pela 

Igreja Católica: poder político, pois influenciava nas decisões dos reinos; poder 

jurídico, pois interferia na elaboração das leis; poder econômico, pois adquiriu muitos 

bens, terrenos e palácios; e poder social, na medida em que estabelecia o 

comportamento moral da sociedade. Como religião única e oficial, os dogmas da 
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Igreja Católica eram verdades incontestáveis; não admitiam opiniões contrárias sob 

a pena de perseguição e morte. 

Enquanto parte do alto clero (bispos, arcebispos e cardeais) se preocupava 

com as questões políticas e econômicas, muitos integrantes da Igreja Católica foram 

importantes para a preservação da história e da cultura. Os monges copistas se 

dedicaram a guardar os conhecimentos das civilizações antigas, principalmente dos 

sábios gregos. Muitos documentos foram retomados na época do Renascimento 

Cultural, movimento que teve início na Itália do século XIV se expandindo pela 

Europa até o século XVI.  As artes, a literatura, a educação, a arquitetura, foram 

marcadas pela temática religiosa. As igrejas continham vitrais e imensos painéis com 

pinturas de cenas bíblicas como uma forma didática de evangelizar considerando 

que a maior parte da população era analfabeta; a amplitude e o rico ornamento das 

igrejas guardavam um sentido do que seria o paraíso, a salvação. O canto 

gregoriano introduzido pelo Papa São Gregório entre os anos 590 e 604 foi outro 

recurso de evangelização através da música; os monges franciscanos abdicavam da 

vida material para dedicarem-se aos pobres e a prática da hospitalidade, no 

acolhimento a doentes, dissidentes de guerra e peregrinos nos mosteiros. 

Ao final do século XV se deram as grandes navegações marítimas de 

descobrimento e a conquista de novos continentes para exploração e expansão do 

comércio. No âmbito cristão, os padres que acompanhavam as embarcações 

consolidaram as ‘missões’ – viagens de evangelização nas colônias -, entre elas, o 

Brasil ‘de Portugal’. Segundo Albuquerque (2009), a partir do século XV a conquista 

além-mar estabeleceu além do sistema colonialista, as interfaces da Europa com as 

culturas da África, da Ásia, da América. Além das relações comerciais, militares e 

políticas, as relações culturais com povos desconhecidos ou idealizados são 

permeadas por concepções de conquista e de dominação, não só pela força física e 

econômica, mas também na negociação dos saberes e da estrutura social, na qual 

se inserem os elementos religiosos. 

Entre os séculos XVI e XVIII Albuquerque (2009, p.3) aponta “[...] uma 

espécie de aventura intelectual para responder ao desafio do encontro com outras 

culturas e religiões inaugurado pela presença constante do Islã nas fronteiras 

europeias e pelo contato com hindus, chineses e japoneses”, visto que se tratava de 

povos militarmente fortes e com cidades maiores e mais ricas do que as da Europa, 

estabelecendo relações bem diferentes daquelas tratadas com os povos nômades 
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da América e da África. O desafio da pluralidade cultural e religiosa acarretou uma 

“crise do pensamento europeu” (ALBUQUERQUE, 2009, p.3). Muitos autores do 

Iluminismo francês teriam encontrado nos povos persas e chineses a fonte de 

inspiração para criticar o poder absolutista e o cristianismo nos séculos XVII e XVIII.  

Outro fenômeno relevante na história das religiões se dá no século XVI com 

o Protestantismo, uma ruptura interna do Cristianismo baseada em análises críticas 

das posturas do Papado e da textualidade das escrituras cristãs, que revela mais 

que uma fratura religiosa, fraturas de ordem social e política.  

Observa-se até aqui o relato de diferentes tipos de viagens – peregrinações, 

navegações, missões de evangelização. Contudo considera-se que nenhum desses 

deslocamentos anteriores à modernidade poderia ser denominado como Turismo, 

mas sem dúvida, constituem-se como deslocamentos precursores do que viria a ser 

uma das atividades mais marcantes do século XX. 

De acordo com Kumar (1997), as ideias clássicas e cristãs de tempo e 

história continuaram a dominar a mente ocidental até a segunda metade do século 

XVIII. Era preciso exorcizar a “expectativa apocalíptica do fim do mundo”, ao que 

Kant chamou de “terrorismo moral do cristianismo”, pois enquanto persistisse essa 

situação não poderia haver um autêntico conceito de modernidade. Frente às novas 

perspectivas científicas, pensadores dos finais do século XVII “[...] converteram as 

crenças milenaristas em uma ideia secular de progresso”, científico e racional. 

“Nostrum aevum, nossa era, transformou-se em nova aetas, a nova era” (KUMAR, 

1997, p.91). 

Este contexto de “nova era” foi propício para o desenvolvimento da 

sociedade industrial e, com ela, o turismo.  Novas mudanças políticas, econômicas e 

sociais ocorreram entre o século XVIII e XIX, notadamente a Revolução Francesa e 

a Revolução Industrial que deram novo impulso ao imperialismo ocidental, 

submetendo gradativamente a Índia, a China e o sudeste asiático. Contudo, as 

pretensões de expansão já não se fundavam em pressupostos religiosos como nos 

séculos anteriores. A partir do século XIX foram inauguradas novas formulações 

filosóficas, predominando as ideologias naturalistas e positivistas, propagadoras de 

um evolucionismo biológico e social, que considerava que: 

 
[...] cada cultura era classificada numa hierarquia e especificamente 
cada religião estava numa escala histórica com tendência 
ascendente e inexorável, ultrapassável uma após a outra, 
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classificando-as em níveis tais como naturalismo, politeísmo e 
monoteísmo. Isto justificava o imperialismo. Mas o embate ia além e 
previa o fim do monoteísmo como a etapa final desta escada 
evolucionista, através da consagração da crescente secularização, o 
predomínio do ateísmo militante, e a vitória do anticlericalismo. [...] É 
o século em que o saber científico representa a libertação ante o 
saber teológico que predominara por séculos. (ALBUQUERQUE, 
2009, p.4).   
 

 

Há no século XIX relações sociais mais complexas e que requereram novos 

fundamentos metodológicos para sua compreensão. O saber científico representou 

a libertação do saber teológico que predominou nos séculos anteriores. Do campo 

das ciências históricas nasceram novas abordagens como a sociológica, a 

antropológica, a etnológica, a econômica e a psicológica. Assim, reforça 

Albuquerque (2009, p.4), o que distingue o saber histórico de outros saberes “é 

pressupor o tempo como o fundamento de onde partem todas as suas reflexões e 

análises.” O autor considera que a pluralidade e a fragmentação religiosa estão 

associadas ao processo histórico de secularização da era moderna “que possibilitou 

que as sociedades existissem e funcionassem sem precisar estar fundadas sobre 

um único princípio religioso organizador” (ALBUQUERQUE, 2009, p.2). 

Sobre este aspecto, Steil (2001, p.116) reitera que a perda de um aparato 

estatal que garantia à religião católica a sua exclusividade e reprodução social 

“introduziu uma transformação estrutural que redefine o papel da religião na 

modernidade”. Nos primeiros anos do século XX cogitava-se que a religião 

desempenharia cada vez menos influência na sociedade ocidental na medida em 

que essas mudanças avançavam no cotidiano da maioria dos habitantes, 

favorecendo o aprimoramento da razão em conjunção com o domínio da lógica do 

sistema capitalista. Mas entramos no século XXI e, inesperadamente, observa-se 

que fenômenos místicos estão presentes no mundo global e, de forma especial, no 

Brasil (KLINTOWITZ, 2001). Aspectos inerentes ao que se chamou de ‘pós-

modernidade’ contribuem para a percepção de uma cultura-mundo reflexiva, que 

estimula a crítica, o individualismo e contestação da tradição frente ao 

multiculturalismo fomentado com a globalização, confrontando e elaborando culturas 

híbridas. 

Charles Jenks (1989) um dos defensores da era pós-moderna, traz uma 

reflexão acerca da perda de referências quando afirma que é um tempo de opção 

incessante. “É uma era em que nenhuma ortodoxia pode ser adotada sem 
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constrangimento e ironia, porque todas as tradições aparentemente tem alguma 

validade” (JENKS, 1989 apud KUMAR, 1997, p. 116).  

Para Antony Giddens (1990), que adere ao termo ‘modernidade tardia’, as 

sociedades modernas são, por definição, sociedades de mudança constante, rápida 

e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades “tradicionais” e as 

“modernas”. 

[...] nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos 
são valorizados porque contém e perpetuam a experiência de 
gerações. A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço. 
Inserindo qualquer atividade ou experiência particular na 
continuidade do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, 
são estruturados por práticas sociais recorrentes (GIDDENS, 1990, 
pp.37-38). 

A modernidade, em contraste, não é definida apenas como a experiência de 

convivência com a mudança rápida, abrangente e contínua, mas é uma forma 

altamente reflexiva de vida, na qual “[...] as práticas sociais são constantemente 

examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias 

práticas, alterando, assim, constitutivamente seu caráter” (GIDDENS, 1990, pp. 37-

38). 

Outra perspectiva a respeito do contexto contemporâneo é de Gilles 

Lipovetsky e Jean Serroy (2011) para os quais o “mundo hipermoderno”, organiza-se 

em torno de quatro polos estruturantes: o “hipercapitalismo”, a força propulsora da 

globalização financeira; a “hipertecnicização”, dado o elevado grau de expansão 

técnica e tecnológica; o “hiperindividualismo”, o ser individual desprendido das 

coerções comunitárias tradicionais; o “hiperconsumo”, o excessivo crescimento do 

“hedonismo mercantil” (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p.32). 

É nessas condições que a época vê triunfar uma cultura globalizada 
ou globalista, uma cultura sem fronteiras cujo objetivo não é outro 
senão uma sociedade universal de consumidores (LIPOVETSKY; 
SERROY, 2011, p. 32). 

Assim, quanto ao sentido do termo, pós-modernidade, modernidade tardia 

ou hipermodernidade há concordância em afirmar que se trata de uma reação à 

modernidade. Jenks (1989), Giddens (1990), Kumar (1997), Lipovetsky & Serroy 

(2011) – e como veremos Harvey (2014), Hall (2005), e Bauman (1997), oferecem 

leituras um tanto diferentes da natureza da mudança do mundo pós-moderno, mas 

suas ênfases na descontinuidade, na fragmentação, na ruptura e no deslocamento 
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tem uma linha comum. Com a modernidade os indivíduos se libertaram de seus 

apoios estáveis que se encontravam em suas tradições e estruturas. Até então se 

acreditava que o status, “a posição de uma pessoa na grande cadeia do ser” era 

uma atribuição divina e predominante sobre o desejo de soberania do indivíduo. 

(HALL, 2005 p. 14-18).  

Pela primeira vez na história, as regras da vida social, a lei e o saber não 

são mais recebidos de fora, da religião ou da tradição, mas construídos livremente 

pelos homens, únicos autores legítimos de seu modo de ser coletivo. A 

contracultura, a ampla oferta de comunicação e consumo estimulam os valores 

hedonistas e o afastamento dos enquadramentos coletivos tradicionais - família, 

igreja, partidos políticos - ao mesmo tempo em que aproxima de uma multiplicação 

de outros modelos de existência: desenquadrados, libertos das imposições e 

compromissos coletivos, paralelamente a um comportamento tendencialmente 

narcisístico: “obsessão com a saúde, a boa forma, magreza, a busca de um bem 

estar pessoal e consumidor” (LIPOVETSKY; SERROY, 2011 p. 48). A dinâmica de 

individualização engendrou uma nova forma de insegurança identitária baseada na 

perda das “ancoragens comunitárias”, de uma base de referenciais (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011, p. 52). 

 

Quanto mais o indivíduo é livre e senhor de si, mais aparece 
vulnerável, frágil, desarmado internamente. Dão testemunho disso a 
multiplicação dos suicídios e as tentativas de suicídios, a espiral da 
ansiedade e de depressão, o crescimento da toxicomania, dos 
psicotrópicos e das demandas psiquiátricas. Uma fragilização que se 
desenvolve tendo a fundo uma solidão crescente [...] e o 
consumismo serve para como refúgio para remediar a solidão e as 
dúvidas sobre si próprio (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 55- 56). 

 

David Harvey (2014), entre inúmeras considerações relevantes quanto à 

transição para a pós-modernidade, aponta que a crise moral do nosso tempo tem 

sua raiz no pensamento Iluminista, pois apesar desse pensamento ter emancipado o 

homem da submissão à tradição da Idade Média, sua afirmação do “eu sem Deus” 

levou à negação de si mesmo. A razão, “na ausência da verdade de Deus”, perdeu 

sua meta espiritual ou moral; A razão tornou-se um mero instrumento para subjugar 

outros, e a luxúria e o poder são valores que “não precisam da luz da razão para ser 
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descobertos”.  Segundo o autor, “O projeto teológico pós-moderno é reafirmar a 

verdade de Deus sem abandonar os poderes da razão” (HARVEY, 2014 p. 47).  

Zygmunt Bauman (1997) discorre sobre as incertezas que incidem na 

identidade individual e que não gera a procura da religião, pois “[...] não necessita 

das benesses do paraíso nem da vara do inferno para causar insônia” (BAUMAN, 

1997, p.221). Para o autor, homens e mulheres pós-modernos são selecionadores, 

temem perder uma oportunidade por não a enxergarem claramente e, por isso, 

procuram por aconselhamento, “[...] não carecem de pregadores para lhes dizer da 

fraqueza do homem e da insuficiência dos recursos humanos. Eles precisam da 

reafirmação de que podem fazê-lo – e de um resumo a respeito de como fazê-lo” 

(BAUMAN, 1997 p.222). O que se verifica no aumento dos ‘gurus’ contemporâneos, 

especialistas em identificar problemas e apresentar soluções nos mais diferentes 

campos: relacionamentos, carreira, saúde, psique, moda e nos livros de autoajuda 

como best sellers. 

Erick Hobsbawm (2013) em “Tempos Fraturados - Cultura e Sociedade no 

Século XX” analisa a perspectiva da religião pública em diferentes partes do mundo, 

destacando que a racionalidade dos estados seculares, e mesmo a sua hostilidade 

ou indiferença com as instituições religiosas, tende a subestimar a força bruta do 

ritual na vida privada e na vida comunitária. Poucos de nós conseguimos escapar 

dessa força ao passar por datas e celebrações de nascimento, casamento, morte ou 

mesmo de rituais mais influenciados pelo capitalismo, mas de grande significado 

espiritual, como o Ano Novo, Natal, Páscoa. No mundo contemporâneo a religião 

continua a ser importante, apesar da nova militância ateísta dos anglo-saxões, 

também proeminente (HOBSBAWM, 2013, p. 237-238).  

Apesar de não haver clareza se houve mesmo uma ascensão global da fé e 

da prática religiosa, o autor destaca o intenso movimento de transferências de um 

ramo religioso a outro, notadamente dentro do cristianismo, em que se verifica a 

rápida expansão e o crescimento do fervor religioso nas comunidades do 

protestantismo evangélico e neopentecostal / carismático em várias partes do 

mundo, com mais evidência nas Américas. 

A inquestionável ascensão da presença pública da religião tem sido 
vista como um desmentido à velha opinião de que o modernismo e o 
secularismo estavam destinados a avançar acoplados. Conversões 
de uma fé a outra não podem ocultar o contínuo declínio das 
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obrigações e das práticas religiosas no Ocidente (HOBSBAWM, 
2013, p. 239). 

Embora a situação entre outras religiões ocidentais tradicionais seja 

parecida, fica mais perceptível na Igreja Católica Romana. Não se trata somente da 

numerosa dissidência religiosa, mas na indiferença, ou na desobediência tácita, “[...] 

como no caso da maciça adoção do controle de natalidade pelas mulheres italianas 

a partir dos anos 1970” (HOBSBAWM, 2013 p. 241). Observa-se contestações mais 

recentes em que se pretende questionar dogmas a favor de uma ‘flexibilização’ da 

Igreja Católica para aceitar o aborto, o casamento de homossexuais, a eutanásia, 

entre outros aspectos éticos e morais que fazem com que muitos considerem a 

Igreja Católica arcaica e retrógrada.  Neste sentido o autor observa sinais de uma 

curiosa inversão de força: Enquanto muitas das antigas práticas religiosas 

tradicionais eram abandonadas, substituídas ou questionadas diante das dramáticas 

transformações econômicas e crises socioculturais do final do século XX e começo 

do XXI a necessidade de recuperar as certezas perdidas, de superar a ‘crise de 

identidade’ ficou mais urgente.  

O renascimento religioso pessoal era uma forma de responder a 
essas perguntas. Devia estar clara, nessa altura, que a ascensão da 
política baseada em radicalismo religioso e o renascimento da 
religião pessoal foram ambos fenômenos do fim do século XX e do 
começo do XXI. Poucos teriam prestado atenção neles antes de 
1960, mas poucos o teriam ignorado nos anos 1970. São claramente 
a progênie da espetacular transformação da economia mundial 
naquela década, que continua a se acelerar (HOBSBAWM, 2013, p. 
257).  

 

Daí o autor aponta três tendências que têm se reforçado nos últimos anos 

em âmbito internacional: a religião do self (ou self religion) que faz parte do 

movimento cultural denominado como Nova Era; o grande crescimento das igrejas 

protestantes, muitas condizentes com os princípios de acumulação do capital e 

poder político; e, diante da desilusão com a cultura-mundo ocidental, o aumento do 

interesse pelo fundamentalismo islâmico e suas descendências (ou dissidências?) 

que historicamente aterrorizam o ocidente. Observa-se ainda neste contexto o 

interesse pelas religiões orientais (como o Budismo, Hinduísmo) e o crescimento do 

ateísmo (HOBSBAWM, 2013).  
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A Nova Era é um movimento que se deflagra nos Estados Unidos com a 

contracultura nos anos 1970, reunindo diferentes símbolos e experiências 

metafísicas, místicas e espirituais, com o objetivo de despertar e aflorar nos 

indivíduos o bem estar em relação a si mesmos e à natureza, na busca pelo sentido 

da vida. Distribuídos em diferentes comunidades e com os mais diversos interesses 

ao redor do mundo, tem se revelado como uma alternativa aberta para o 

desenvolvimento de atividades através de cursos, congressos, seminários (SILVA, 

2008)8, inclusive em lugares e roteiros que despertam o interesse turístico.  

Para Hobsbawm (2013) a principal causa de alarme é a ascensão da religião 

politizada, de ideologias radicais, predominantemente direitistas, notavelmente do 

cristianismo evangélico e do islamismo tradicionalista. Ambos são catequistas e 

radicais, até mesmo potencialmente revolucionários, no modo fundamentalista 

tradicional das “religiões do livro”. Estes seguem com rigor os textos de suas 

escrituras, para com isso “purificarem a fé de acréscimos e corrupções” 

(HOBSBAWM, 2013, p. 251), de que foram se acumulando. Da separação do corpo 

principal da fé, culminou o estabelecimento de comunidades devotamente distintas, 

que também desempenham certo papel nas atuais versões de radicalização 

religiosa.  

Um retrato deste contexto encontra-se em um estudo baseado em dados do 

ano de 2010, intitulado “A Paisagem Religiosa Global”, divulgado pelo Fórum Pew 

para a Religião e a Vida Pública de Washington/EUA, em dezembro de 2012. Nele 

consta que o cristianismo é a religiosidade mais global do planeta e a que tem o 

maior número de fiéis (2,2 bilhões) equivalente a 31,5% da população mundial 

estimada à época em 6,9 bilhões de pessoas. Os mulçumanos correspondem a 

23,2% (1,6 bilhão de pessoas) e o terceiro maior grupo, equivalente a 16,3% da 

população, seria o dos que se declaram sem religião, ou seja, 1,1 bilhão de pessoas 

(GAZETA DO POVO, 2012, [s/p.]). O mapa abaixo (Figura 1) representa como se dá 

esta distribuição:  

 

                                                           
8 Para saber mais: SILVA, Aerton Alexander de Carvalho . A construção de identidade(s) 
religiosa(s)no movimento “Nova Era”. Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião da 
Universidade Católica de Pernambuco, 2008. Disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=177782 
Acesso 09/set/2016 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=177782
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Figura 1. Mapa da distribuição das Religiões no Mundo de acordo com Fórum Pew 
para a Religião e a Vida Pública de Washington/EUA/2012  

 

Fonte: GAZETA DO POVO, 2012, [s/p.]. 

 

De modo geral, a pesquisa considera que 84% população do planeta se 

identifica com alguma religião e mesmo na categoria dos “não afiliados” – que 

engloba os ateus e agnósticos9 – encontram-se pessoas que mantém crenças 

religiosas ou espirituais, porém não vinculadas a uma religião. O demógrafo Conrard 

Hackett do Fórum Pew reconhece as limitações da pesquisa, na medida em que 

“não é o tipo de dado que esteja disponível para cada país [...] Um censo irá 

tipicamente perguntar qual é a sua religião, e você pode identificar um número 

particular de afiliações, ou religião nenhuma” (GAZETA DO POVO, 2012, [s/p]).  

Neste sentido, Steil (2001) considera que o que há de novo no campo 

religioso atual frente ao processo de globalização e interculturalidade seria, além da 

aproximação de sistemas religiosos diversos e distantes, a inserção da cultura de 

mercado dos bens simbólicos: 

Se no contexto popular tradicional o sincretismo se fazia a partir da 
crença de que o campo religioso era obra divina, e, portanto, todas 

                                                           
9 Agnóstico é aquele que considera os fenômenos sobrenaturais inacessíveis à compreensão 

humana. Um agnóstico pode ser teísta, quando admite a possibilidade de existência de Deus, mas 
não tem conhecimento que a comprove; o agnóstico ateísta também admite não possuir 
conhecimento que comprove a não existência de Deus, mas não acredita na possibilidade que Deus 
exista. Fonte: https://www.significados.com.br/agnostico/ Acesso 24.07.2017.  

https://www.significados.com.br/agnostico/
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as religiões eram sagradas e não podiam ser excluídas, no contexto 
da modernidade as escolhas e as bricolagens religiosas parecem se 
darem a partir de uma visão secular do campo religioso onde a ideia 
de consumo ou de mercado são predominantes. É o indivíduo, em 
sua liberdade, que opta frente a uma imensa variedade de 
alternativas religiosas que se apresentam (STEIL, 2001, p.120). 

 

Ao se associar o campo sagrado às relações de consumo, a religiosidade no 

mundo contemporâneo tem chamado atenção de muitos pesquisadores, políticos, 

empreendedores, pois, 

 

Assumindo a forma de uma experiência ampla e difusa, ela vem, de 
certo modo, alterar os conceitos tradicionais de religião ou a maneira 
como indivíduos e grupos concebem suas relações com o sagrado. 
Um dos aspectos centrais dessa alteração é expresso nos moldes 
performáticos que as diversas religiões podem assumir no espaço 
público (CONTINS; PENHA–LOPES; ROCHA, 2015, p.9). 
 
 

Portanto, estas categorias contemporâneas de ‘religiosidade’ - 

desvinculadas de qualquer religião ou sistema rígido de crenças - e de performance 

-  enquanto desdobramento do conceito de ritual10  - vem ao encontro dos interesses 

de produção e consumo, no qual se insere o turismo. Por isso, ao se pronunciar 

‘turismo religioso’, duas dimensões aparentemente opostas – a atitude de lazer, 

descompromissada e a atitude de fé, relacionada a ritos, valores e à identidade, 

frente ao pluralismo cultural no contexto pós-moderno, se ressignificam, pois já “[...] 

não se pode tomar a religião como dotada de uma substância imutável, refratária a 

atitudes de lazer e divertimento” (SILVEIRA, 2007, p.37).   

Como aponta Canclini (2006, p.12), “[...] é necessário examinar as condições 

concretas em que, no momento, se desenvolvem as práticas culturais em diferentes 

países, a interação dos projetos globalizadores, com a maneira pela qual a 

multiculturalidade perfila as relações sociais em cada região”. Portanto, não há uma 

fórmula única, nem tão pouco se pode generalizar num modelo ideal, os processos 

de hibridização cultural. A partir daí, passamos a analisar a religiosidade na 

                                                           
10 “A partir de seu modelo inicial de “drama social”, o antropólogo Victor Turner, juntamente com 
Richard Schechner, professor de performance studies da Universidade de Nova York (NYU) 
promoveu o desdobramento do conceito de “ritual” em “performance” , considerando que a vida social 
é sempre um drama no qual o ator está falando de si mesmo para um público; ressaltaram os 
aspectos comuns das performances da vida cotidiana aos esportes, aos rituais religiosos e às artes. 
Segundo eles, os “comportamentos restaurados” , ou seja, a repetição formalizada da experiência 
vivida, aprimoram o desempenho e reforçam identidades” (CONTINS, 2015, p. 10). 
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sociedade brasileira e como ela tem despertado o interesse pelo turismo, para 

melhor compreender como esta relação tem se manifestado em Armação dos 

Búzios.  

1.2. RELIGIOSIDADE NA SOCIEDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: 

ARCAÍSMO E PÓS-MODERNIDADE. 

 

A América Latina, ‘inventada’ pela Europa em seu processo de colonização 

e dependência, inicialmente por Portugal e Espanha, seguido de intervenções de 

outras nações, como França e Inglaterra, no decorrer do século XX percebe-se hoje 

subordinada aos Estados Unidos. Esse deslocamento de subordinação a cada 

período é demarcado por conflitos e processos de hibridação que produzem 

modificações nas cidades, nos mercados, nos vínculos tecnologia-cultura e nos 

deslocamentos populacionais – turistas, migrantes, exilados (CANCLINI, 2006). 

 

De modo semelhante às cidades do Primeiro Mundo, muitas urbes 
latino-americanas - ao mesmo tempo em que são laboratórios de 
uma multiculturalidade degradada – se desenvolvem como núcleos 
estratégicos da inovação comercial, informática e financeira que 
dinamiza o mercado local ao incorporá-lo a circuitos transnacionais 
(CANCLINI, 2006 p.16). 

 

Apesar de estar totalmente inserido no ideário da sociedade de consumo, de 

ter passado por um processo intenso de industrialização e urbanização, não se pode 

dizer que o Brasil tenha concluído sua fase de modernidade periférica, embora nele 

possamos considerar alguns traços de pós-modernidade. Pode-se interpretar o 

momento como um estado de “hibridação” (CANCLINI, 2006), que “[...] ocorre 

quando o moderno e o tradicional ainda se misturam”, situação típica da América 

Latina Contemporânea (ALVARENGA; SILVA, 2011 p. 925).  

A antropóloga Carmen Rial (1993) aponta que o projeto da Modernidade 

Ocidental encontrou aqui no Brasil resistências muito profundas, que sua pretensa 

homogeneidade não realizou todas as reduções previstas, pois o país é um mosaico 

de ‘tribos’: “dos Yanomamis da Amazônia aos punks de São Paulo, dos alemães de 

Blumenau aos travestis e aos meninos de rua” (RIAL, 1993, p.128). O Brasil que em 

tantas instâncias da vida social reúne o arcaico ao moderno, discursos homogêneos 
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e heterogêneos, hierarquias e igualdades, talvez, por isso mesmo seja um cenário 

propício para se pensar a pós-modernidade (RIAL, 1993).  

Desde a colonização, Igreja e Estado – primeiro o português e depois o 

brasileiro – mantêm relações muito estreitas, tendo sido a religião católica a religião 

oficial do Império na Constituição de 1824.  O Brasil se tornaria um Estado laico a 

partir da Proclamação da República, com o Decreto nº 119-A, de 07/01/1890, de 

autoria de Ruy Barbosa.  A vigente Constituição da República Federativa do Brasil 

promulgada em 1988, mais democrática, em seu art. 5º, inciso VI, dispõe que “é 

inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 

dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 

suas liturgias” (RUSSAR, 2012). 

Ocorre que enquanto na Europa Ocidental e nos Estados Unidos o processo 

de secularização foi progressivo, marcado pela “continuidade” estimulado pelo 

protestantismo como paradigma do estabelecimento da ‘pós-modernidade’, nos 

países predominantemente católicos da América Latina, desde meados do século 

XIX, a modernidade foi marcada pela “ruptura”, resultado das disputas de poder na 

Igreja, avessa à secularização e ao Estado laico. De acordo com Jean Pierre Bastian 

(1997, p.9)11 

[...] na resistência à secularização, atores religiosos têm se 
manifestado em um período de tempo maior na América Latina, 
provavelmente devido à força do comunitarismo e condições 
socioeconômicas (pobreza endêmica) e sociocultural (analfabetismo) 
que fazem da religião um fator revelador de que é possível mobilizar 
contra qualquer política de modernização imposta “de cima” 
(BASTIAN, 1997 p.9 apud ALVARENGA; SILVA, 2011 p. 926). 

Dessa forma, o catolicismo se preservou e se tornou referência de boa parte 

dos valores e das atitudes populares no Brasil. Deve-se considerar também que o 

catolicismo brasileiro sempre foi mais caracterizado pela “Pequena Tradição” do que 

pela “Grande Tradição” na religião (ALVARENGA; SILVA, 2011, p. 926). Isso 

significa dizer que o catolicismo no Brasil sempre se expressou de modo mais 

                                                           
11 Jean Pierre Bastian realizou um estudo de história comparada que resultou na obra La modernidad 
religiosa: Europa Latina y America Latina (1997). Segundo ele “[...] la resistencia de los actores 
religiosos a la laicización se há manifestado en un lapso de tiempo mayor em America Latina, 
probablemente debido a la fuerza de los comunitarismo y  a  las  condiciones  socioeconómicas  
(pobreza  endémica)  y socioculturales (analfabetismo) que hacen de lo religioso un factor revelador 
que es  possible  movilizar  contra  culaquier  política  de  modernización romovida desde arriba”.  
(BASTIAN, 1997 p.9 apud ALVARENGA; SILVA, 2011 p. 926)  
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popular e menos dogmático do que nos países centrais. Entre os vários fatores 

encontram-se aspectos relacionados ao multiculturalismo. Inúmeros estudos no 

campo da antropologia, da sociologia e da história se dedicam a desvendar as várias 

faces do ‘sincretismo religioso’, como uma das marcas da cultura nacional.  Desde 

que os portugueses aqui chegaram em 1500 com a doutrina cristã católica, entraram 

em contato com as culturas indígenas e posteriormente com as africanas e, ainda 

que imposto o cristianismo, não se apagaram totalmente os traços de identidade 

desses grupos culturais, caracterizando um processo de hibridismo religioso que 

hoje se revela como um rico recurso histórico, inclusive para o turismo.  

O multiculturalismo se opõe ao etnocentrismo, que é uma dificuldade de 

pensar a diferença e de se considerar como centro do universo e superior aos 

demais grupos étnicos e culturais. O etnocentrismo valoriza os preconceitos raciais e 

se opõe à relativização, o que contraria a direção da tolerância à diversidade 

religiosa.  

[...] o paradigma do sincretismo – até então elo imaginário integrador 
de diversidades raciais e culturais – vai cedendo lugar ao paradigma 
da inclusão, que nomeia a sociedade a partir de um leque muito mais 
vasto de diferenças: de crenças, de cor, de posição social, de 
gêneros, etc. O deslocamento das questões de nacionalidade para 
as questões de cidadania tem obrigado ao exercício cada vez mais 
explícito e desafiador do “desacordo regulado de opiniões”12 na feliz 
expressão de Binoche, como forma de fazer parte da dinâmica social 
(MONTERO, 2015, p.12) 
 

Constata-se assim que a sociedade brasileira se apresenta como um grande 

campo “plurivocal”, “multidiverso” (SILVEIRA, 2007, p.37) em termos religiosos, que 

abarca as mais diversas manifestações religiosas: Catolicismo; Protestantismo; 

religiões afro-brasileiras como Candomblé, Umbanda e Xangô; Nova Era; práticas 

Xamânicas, entre outras.  Este pluralismo religioso se intensificou na sociedade 

brasileira a partir das décadas de 1980 e 1990, com a aceleração da modernização 

industrial e da urbanização em torno das capitais e das cidades de médio porte 

(SILVEIRA, 2007).  

Até algumas décadas atrás, ao se falar sobre a “religião dos brasileiros”, 

seria praticamente o mesmo que falar do catolicismo (SANCHIS, 2001, p.10). O 

Brasil ainda é o maior país católico do mundo, porém essa população vem 

diminuindo. Segundo o censo do IBGE 2010·, se em 1970 havia 91,7% de 

                                                           
12 Expressão utilizada por Bertrand Binoche (2012) para descrever como a noção de opinião pública 
passa a constituir-se , no lugar da religião, em novo elo da vida civil. (MONTERO, 2015) 
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brasileiros que se declaravam católicos, em 2010 esse percentual baixou para 

64,6% (ver Figura 2). 

Figura 2. Gráfico das proporções de adeptos às religiões no Brasil de acordo com 
censos populacionais de 1872 a 2010. 

 

Fonte: RITTO, Cecília. O IBGE e a Religião: cristãos são 86,8% do Brasil; católicos caem 

para 64,6% e evangélicos já são 22,2%. VEJA On Line. 29.06.2012.  

Pelo gráfico acima se observa a gradativa representatividade de outras 

matrizes religiosas em detrimento da predominância católica histórica entre a 

população brasileira. 

Outro estudo, o Mapa das Religiões, coordenado por Marcelo Neri pelo 

Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPS/FGV) publicado em 

2011 se utilizou de dados preliminares do censo de 2010 e outras pesquisas do 

IBGE e do CPS/FGV. Entre as contribuições para o tema em questão podemos 

destacar que no Brasil 89% da população considera que a religião é importante. Em 

2009 foi registrada estatisticamente a menor participação de católicos na história do 

Brasil: 68,43%%, correspondendo a 130 milhões de brasileiros. Mesmo presente em 

todos os grupos a queda no catolicismo é maior entre os jovens. Acompanhando a 
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trajetória religiosa de cada geração o autor supõe que “As pessoas se tornam mais 

religiosas à medida que se aproximam do final da vida” (NERI, 2011, p.15 -18).  

A análise por gênero sugere que as mulheres também permanecem 

historicamente como mais religiosas que os homens: entre as mulheres apenas 5% 

declaram não professar nenhuma religião; entre os homens, 8,52%.  Porém as 

mulheres são menos católicas (71,3%) do que os homens (75,3%). O autor supõe 

que , enquanto os homens abandonam as crenças, as mulheres mudam de crenças. 

Ele associa essa mudança de religião à chamada “revolução feminina” visto que 

questões relacionadas à contracepção, divórcio, aborto, são tabus para a Igreja 

Católica. A independência feminina gerou uma revolução de costumes e levou à 

adaptação de suas crenças para exercício de sua religiosidade sem “culpa”. Em nota 

o autor assinala que “as igrejas pentecostais não valorizam a atuação moderna da 

mulher, mas de qualquer forma, dialogam com a questão de forma diferente da 

religião católica” (NERI, 2011, p.22). 

A tese weberiana original é de que a ética – culpa – católica inibiria a 
acumulação de capital e a divisão do trabalho, motores do 
desenvolvimento capitalista. Similarmente a ética católica estaria 
sendo trocada por outras mais em linha com a emancipação feminina 
em curso (NERI, 2011, p.22). 

Apesar de mais presente entre os pobres (72,8% na classe E), o catolicismo 

é também mais alto na elite (69,1% nas classes AB) (NERI, 2011, p.12).   

Tabela 1. Grandes grupos religiosos por classe econômica no Brasil.  

 

Fonte: NERI, 2011, p. 26 
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O estudo analisa que entre as 27 unidades da federação os estados 

nordestinos são os mais católicos com o equivalente a 74% de sua população 

(NERI, 2011). O Estado do Rio de Janeiro é o segundo em menor número de 

católicos (apenas 49,83% da população) e também o segundo menos religioso, com 

15,95% da população se declarando como “sem religião”. Roraima está em primeiro 

lugar, tanto como o estado com menos católicos (46,78%) como o que há mais 

pessoas se declarando “sem religião” (19,39%) (NERI, 2011, p.32). Em relação às 

religiões evangélicas tradicionais, o estado do Rio de Janeiro ocupa o quinto lugar; é 

o décimo quinto colocado nas religiões evangélicas pentecostais. É o estado 

recordista nas religiões espíritas (3,37%) e também nas afrodescendentes (1,61%); 

Ocupa o 2º. lugar entre os adeptos das religiões orientais (com o equivalente a 

0,69%, sendo São Paulo o primeiro com 0,78%) e está em 3º. no conjunto das 

“demais religiões” (3,62%) , depois de Pernambuco (4,25%) e Roraima (6,17%) 

(NERI, 2011, p. 35). Ou seja, o Rio de Janeiro é um estado plurivocal no campo 

religioso e este não exerce atração para 15,95% da população. 

Em matéria publicada pela Revista Veja On Line (2012), a jornalista Cecília 

Ritto apresentou a percepção de diferentes especialistas sobre a tendência de 

redução dos católicos e a expansão das correntes evangélicas e dos “sem religião” 

no Brasil, apontados pelo censo IBGE/2010.  Cesar Romero Jacob, cientista político 

da PUC-Rio, observa que nos anos 1980 e 1990 o Brasil vivenciou intensos 

processos de migração gerando a ocupação de periferias e a favelização nas 

grandes cidades. Essa migração já não era mais motivada pela ascensão social, 

mas em decorrência da expulsão das pessoas do campo, em grande parte, pessoas 

de baixa renda e escolaridade.  Na ausência do Estado e da Igreja Católica, os 

pentecostais acompanharam essa movimentação, assumiram a centralidade como 

guias espirituais e assistencialistas. Diante desta mudança na distribuição espacial 

das pessoas, Jacob compara: “A Igreja Católica é como um transatlântico, que 

demora muito para mudar um pouquinho a rota, devido ao tamanho de sua estrutura 

burocrática. Já os evangélicos são como pequenas embarcações” (RITTO, 2012, 

[s/p]). Esta analogia se refere, por exemplo, à burocracia, ao custo e ao tempo para 

ordenar um padre (em torno de 8 anos) e em todo o processo hierárquico para se 

fundar uma igreja se comparado às iniciativas de construção e fundação de uma 
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igreja pentecostal e à formação de um pastor, o que pode ocorrer em menos de três 

meses (RITTO, 2012). 

Outro aspecto, ainda na década de 1990, diz respeito ao ingresso de muitos 

pentecostais na política, que se tornou uma plataforma para o crescimento destas 

igrejas e de projeção do próprio pastor. José Eustáquio Diniz, demógrafo da Escola 

Nacional de Estatísticas, aponta que além do crescimento das pentecostais entre a 

população de menor renda, há presença também da nova classe média, para o qual 

a “teologia da prosperidade” seria um dos principais fatores para esta adesão 

(RITTO, 2012, [s/p]). E Diniz complementa, 

 
O impacto dessa mudança é grande para a Igreja Católica. A Rússia 
teve revolução e permaneceu ortodoxa. Os Estados Unidos, mesmo 
com a Guerra Civil, se mantiveram protestantes. Entre os países 
grandes, mudanças assim só ocorreram em consequência de 
guerras e revoluções. No Brasil, a revolução é silenciosa. (RITTO, 
2012, [s/p.]). 
 
 

Por outro lado, segundo Montero (2015) no caso brasileiro, a esfera civil foi 

se construindo neste processo de separação da Igreja Católica em relação ao 

Estado, frente ao declínio progressivo da identificação imaginária, entre Igreja 

Católica e sociedade civil.  

 
Quanto mais essa disjunção se aprofunda, mais as religiões passam 
a ser relativas, ficando progressivamente reduzidas “a simples 
opiniões irredutivelmente plurais” [...] supõe que nenhum corpo 
substantivo de crenças consegue mais, sozinho, regular a totalidade 
da vida coletiva, e, consequentemente, a doutrina política da 
tolerância vai ganhando força como princípio de normatividade, 
tornando-se gradualmente o modo correto de sancionar a 
convivência entre as diferenças (MONTERO, 2015, p.13). 

 

Neste sentido Sanchis (2001) considera que no Brasil, apesar da 

modernidade se confirmar no indivíduo racional e autônomo, em nenhum campo a 

pós-modernidade se faz tão presente quanto no campo da religião. Para o autor, no 

campo da “religião dos brasileiros” parecem concorrer duas dialéticas que se 

entrelaçam nos estudos empíricos: uma se refere às “[...] reivindicações 

institucionais de disciplina e ortodoxia” e a outra, em relação ao nível existencial dos 

fiéis que apresenta um progressivo “[...] centramento da vida religiosa em 

experiências subjetivas, ao mesmo tempo idiossincráticas e comunitárias” 

(SANCHIS, 2001, p.45).  Soma-se a isso, a ampla adoção das tecnologias de 
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comunicação por parte das religiões, notadamente das igrejas católicas movidas 

pela Renovação Carismática e da multiplicação de canais de acesso às igrejas 

pentecostais. Emissoras de rádio e televisão, sites, blogs e redes sociais entre 

outros recursos da internet, congressos, shows e demais eventos associados à 

evangelização e à conquista de novos fiéis através de novas linguagens, e de novos 

produtos. 

É neste contexto que as fronteiras cartesianamente estabelecidas entre 

religião, cultura popular e turismo são implodidas, instalando um fluxo de 

identificações via meios de comunicação e de mercado, no quais se inserem os 

agentes religiosos. Emerge assim a plurivocalidade da categoria ‘turismo religioso’, 

uma espécie de “transversalização” entre as esferas dos agentes econômicos do 

turismo e a de “determinados agentes eclesiásticos” (SILVEIRA, 2007, p.38).  

 

1.3.  RELIGIOSIDADE E TURISMO: SOBRE PEREGRINAÇÃO E TURISMO 

RELIGIOSO 

 

De acordo com Steil (2000) a relação entre peregrinação e turismo é um 

desses objetos de pesquisa em que se pode verificar a tensão entre múltiplos 

significados que revelam aspectos fundamentais da cultura. De acordo com 

Abumanssur (2003), o discurso do turismo religioso tende a se concentrar mais 

especificamente nas necessidades decorrentes do deslocamento como transporte, 

alimentação, hospedagem, desconsiderando as motivações religiosas para a 

viagem. Compreende-se como Steil; Carneiro (2008) ao pesquisarem “Os Caminhos 

de Santiago no Brasil 13” que “[...] é preciso evitar definições rígidas e absolutas, pois 

a compreensão do que é uma peregrinação ou turismo religioso não pode ser 

antecipada. Ela precisa ser etnográfica, ou seja, apreendida pelo pesquisador em 

campo junto com o grupo que ele observa” (STEIL; CARNEIRO, 2008, p.109). Os 

autores propõem a observação dos distintos atores sociais envolvidos na ‘produção’ 

dos eventos, “situando-a numa dinâmica de negociação parcial e provisória que 

                                                           
13 O Caminho de Santiago é uma rota de peregrinação religiosa secular que se estende pela 

Península Ibérica até a cidade de Santiago de Compostela no Oeste da Espanha, onde está o túmulo 
do apóstolo Tiago. Esta rota tem inspirado iniciativas semelhantes no Brasil. Aqui os termos 
peregrinação / peregrino ressurgem no século XX em função da popularização do Caminho de 
Santiago de Compostela através da obra ‘O Diário de Um Mago’ de Paulo Coelho, na qual o autor 
narra experiências místicas vivenciadas como peregrinação em 1989. 
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delineia o seu ‘engajamento’ no âmbito de uma trajetória ou de um processo” 

(STEIL; CARNEIRO, 2008, p. 109). 

Particularmente, como praticante no contexto católico, podem-se identificar 

algumas premissas entre a peregrinação e o turismo religioso. O ato de peregrinar 

nos remete a um ritual de grupos humanos em busca de algo mais significativo, da 

vida que supera a simples sobrevivência. A jornada se destina a lugares dos 

antepassados, a espaços sagrados ou de devoção, por motivos de festas, 

obrigações rituais ou de penitências. Por essa razão é que se pode vincular a 

peregrinação ao sacrifício (ao sacro-ofício) 14 e à fé.  O termo sacrifício é hoje 

associado a um sentido de sofrimento para se cumprir uma determinada tarefa ou 

obrigação que seria contrária à vontade do indivíduo. Este sentido está ligado à 

origem do termo, em especial para a Igreja Católica da Idade Média , quando a 

religião era uma imposição e , de fato, viajar a Roma ou à Terra Santa àquela época 

envolvia muitos riscos e todo o desconforto que uma longa caminhada por terras 

estranhas, à mercê do que as forças da natureza e a hostilidade humana poderiam 

proporcionar. Contudo, hoje, o sacro-ofício condiz com uma premissa católica que é 

a do livre arbítrio15; o realiza quem, por sua consciência, assim se determina a fazê-

lo.  

O Turismo Religioso seria a atualização desta prática, porém adaptando a 

viagem, parcial ou plenamente, às características do processo turístico de acordo 

com o contexto socioeconômico do fenômeno religioso em questão. Segundo 

Oliveira (2004 p.16) “[...] o Turismo Religioso é aquele turismo que não perdeu sua 

raiz peregrina e continua motivado pelo exercício místico da celebração”. Porém, 

embora o ato da peregrinação possa ser percebido no Hinduísmo, no Budismo, no 

Judaísmo, no Islamismo, dificilmente poderíamos enquadrar no campo do Turismo 

Religioso, por exemplo, as tradições hindus às margens do Rio Ganges (OLIVEIRA, 

                                                           
14 Do latim sacrificium, composto de sacer e ficium. Palavra afeta ao contexto das antigas 
celebrações ritualísticas da cultura indo-européia, significando exatamente o "ato de fazer/manifestar 
o sagrado"- ou seja, o "ato de passar da esfera do profano para a esfera do sagrado". Na língua 
portuguesa a palavra tem o sentido de "privação, voluntária ou forçada, de um bem ou de um direito". 
Este significado constitui uma redução do campo semântico original do vocábulo, acima referido, de 
que se manteve apenas a referência à prática, nos ritos, de oferecer-se um bem a uma divindade, 
com vistas à obtenção de alguma dádiva. Disponível em 
http://www.dicionarioetimologico.com.br/sacrificio/ . Acesso 12.mar.2016. 
15 “Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus 
ama quem dá com alegria” (2ª Coríntios 9:7).  

http://www.dicionarioetimologico.com.br/sacrificio/
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2004). A religião está no centro da experiência dos peregrinos enquanto no turismo 

religioso esta experiência é uma opção.   

A peregrinação católica contemporânea guarda e manifesta a devoção e 

remete à tradição da religião. Peregrinar é, ainda hoje, um ato de devoção pessoal 

no contexto da religiosidade e envolve, entre outros aspectos, o compartilhamento 

das dificuldades no caminho, da participação nos rituais, da hospitalidade nos 

serviços de hospedagem e de alimentação com a comunidade religiosa local, que é 

o agente produtor – em grande parte voluntária – dos eventos e do acolhimento aos 

visitantes16.  A peregrinação , quando organizada em grupos, ocorre com o 

acompanhamento de um guia espiritual – ou em busca do encontro com ele. A 

presença do guia de turismo se faz necessária17 - embora nem sempre ocorra - para 

facilitar os acessos e o controle do grupo no que diz respeito ao cumprimento de 

uma programação estabelecida para aquele espaço-tempo especifico. Os atrativos 

turísticos selecionados para a peregrinação são primeiramente religiosos. O que se 

pretende ao peregrinar tem um fim em si mesmo.   

Nesse sentido, o Turismo Religioso, diferente da peregrinação, não se 

vincula ao sacro-oficio. É uma prática exercida no contexto do turismo cultural na 

qual os atrativos turísticos de cunho religioso são mais um entre outros possíveis e 

são traduzidos aos turistas pelos guias de turismo que ressaltam, em grande parte, 

seus valores históricos, arquitetônicos, artísticos e até pitorescos. A programação 

não inclui a participação em rituais religiosos embora os sugira como possibilidade 

dentro do que em uma programação de viagem constitui-se como ‘tempo livre’, no 

qual se pode ir à missa ou fazer compras, entre outros. Os peregrinos 

contemporâneos também tendem a fazer compras, ir a restaurantes, contemplar 

paisagens, utilizar serviços turísticos, mas o seu objetivo principal está relacionado à 

religião, ao ritual. Os turistas do segmento cultural religioso tem o ritual como uma 

opção. Esta diferenciação se estabelece no âmbito da Igreja Católica de forma clara. 

                                                           
16 Ver “O Mito da Hospitalidade e os refugiados de hoje” de Leonardo Boff: “quem acolhe  um pobre 
faminto, hospeda anonimamente  Deus”. Publicado em 02.out.2015. Disponível em: 
https://leonardoboff.wordpress.com/2015/10/02/o-mito-da-hospitalidade-e-os-refugiados-de-hoje/ 
Acesso em: 13.mai.2017. 
17 JUSBRASIL.COM.BR.   A Legislação Municipal e Estadual poderá prever a obrigatoriedade do 
acompanhamento do guia de turismo no transporte intermunicipal e regional, como ocorre em Foz do 
Iguaçu (PR), Campo Grande (MS), Ilha Bela (SP), São Luís (MA). Verificar em: 
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/busca?q=GUIA+DE+EXCURS%C3%83O Acesso em 
13.mai.2017. 

https://leonardoboff.wordpress.com/2015/10/02/o-mito-da-hospitalidade-e-os-refugiados-de-hoje/
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/busca?q=GUIA+DE+EXCURS%C3%83O
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No Santuário de Fátima em Portugal18 tenta-se resolver este impasse com o 

seguinte aviso ao visitante na porta de entrada do Santuário: “Aqui termina o turista 

e começa o peregrino” – estabelecendo a distinção entre o espaço sagrado e o 

profano e quanto à postura do visitante: “troca-se a personagem”, mas o ator (o 

turista, o sujeito do turismo) continuará o mesmo (OLIVEIRA, 2008, p.1). 

Portanto, pode-se considerar que a principal diferença no significado entre 

turismo religioso e peregrinação caracteriza- se pela “externalidade do olhar” (URRY, 

2001) e pelo grau de imersão que cada uma das experiências proporciona às 

pessoas que delas participam. E, por isso, muitos peregrinos resistem ao uso do 

termo ‘turismo’ para designar a experiência que eles definem como ‘transformadora’. 

Apesar de constituírem “[...] universos que se permeiam, estando intrinsecamente 

relacionados, são ainda poucos os estudos que buscam compreender as complexas 

consequências decorrentes desta articulação” (CARNEIRO, 2004 p.72). Num 

mesmo espaço sagrado ocorre a presença de peregrinos e turistas, de praticantes 

de uma fé e de pessoas atraídas por outro contexto, para fins de conhecimento, por 

curiosidade, por modismo e até por acaso.  

Para Urry (2001, p. 181) 

Não é apropriado pensar que é possível planejar uma “teoria do 
comportamento do turista”. Em vez disso, o que se requer é uma 
gama de conceitos e argumentos que captem aquilo que é específico 
do turismo e comum às práticas sociais do turismo e a certas práticas 
não-turísticas. É o que tenta empreender o conceito do olhar do 
turista. Categorizei objetos do olhar em termos do romântico/coletivo, 
histórico/moderno e autêntico / inautêntico. Fundamental para tais 
objetos é um certo conceito de divergência, sobretudo o de que 
existem nítidos contrastes entre aquilo que as pessoas vêem e 
vivenciam rotineiramente e aquilo que é extraordinário. 

 

As peregrinações como percursos motivados pela fé permaneceram no 

ideário que se expandiu através da Igreja Católica na Europa da Idade Média e se 

estabeleceu no Brasil desde o século XVI com a chegada e a colonização 

portuguesa. Estes deslocamentos podem ser apontados como primórdios do 

turismo. O Turismo difere de outros deslocamentos humanos na história das 

civilizações, como migrações, movimentos populacionais ocorridos em função de 

                                                           
18 Em 2017 celebra-se o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal e sobre a 
veracidade das aparições, os impactos gerados para a cidade e na própria igreja ver 
https://www.publico.pt/2017/02/12/sociedade/noticia/fatima-cem-anos-depois-1761166  

https://www.publico.pt/2017/02/12/sociedade/noticia/fatima-cem-anos-depois-1761166
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causas naturais, político-econômicas, militares ou mesmo por fuga diante da 

pressão ideológica exercida inclusive sobre práticas religiosas. A partir da segunda 

metade do século XIX, no contexto da modernidade, com a valorização da razão e 

da ciência se sobrepondo à perspectiva religiosa, configura-se o turismo como 

atividade econômica organizada e lucrativa. Impulsionado pelos grandes avanços 

tecnológicos nos transportes e nas comunicações, pela industrialização, e a 

construção das grandes cidades, o turismo se caracterizou pelo deslocamento 

voluntário e temporário de sujeitos dos seus locais habituais de residência movidos 

pelo desejo de vivenciar experiências diferentes das cotidianas. A percepção sobre o 

tempo de trabalho e o tempo livre, o valor do lazer e da paisagem, das artes, entre 

outros aspectos, intensificaram tais deslocamentos e o surgimento de hotéis, 

espaços de exposição, de circulação e de encontro de pessoas na cidade e no 

campo.   

 Etimologicamente, a palavra francesa tour, raiz do atual conceito de turismo, 

tem origem latina no substantivo tornus (volta) e seu verbo tornare (voltar), 

significando inicialmente um movimento circular.  Em hebraico antigo o vocábulo tur 

significando “viagem de descoberta, de exploração, de reconhecimento”. O termo 

francês Tourisme (1643), significando “viagem de recreio, excursão” disseminou-se 

em diferentes idiomas, como no vocábulo inglês tourism (1811) e turismo em 

português no século XX (BELCHIOR; POYARES, 1997, p.9). Compreende-se o 

Turismo como Jafar Jafari 19 como sendo:  

 
O estudo do homem longe de seu habitat usual, da indústria que 
responde às suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a 
indústria têm no meio ambiente sociocultural, econômico e físico da 
localidade receptora (JAFARI; RITCHIE, 1981, p. 15 apud PANOSSO 
NETTO, 2005, p. 49). 

 

Essa concepção apresenta o turismo como sendo mais complexo do que a 

viagem. Demanda estudos sobre: o viajante/turista (suas motivações, necessidades 

e expectativas) e sua relação com a oferta turística (atrativos, serviços de 

informações, transportes, hospedagem, lazer, etc.). Torna-se igualmente importante 

analisar como e o que esta relação produz no meio ambiente em que ocorre, 

                                                           
19 JAFARI, J.; RITCHIE, J.B.R. Toward a framework for tourism education: problems and prospects. 

Annal od Tourism Research, 1981 p.15  
PANOSSO NETO, A. Filosofia do Turismo: teoria e epistemologia. São Paulo, ALEPH, 2005.  
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atentando para os reflexos não só econômicos, mas, também, sobre as 

consequências geradas no espaço físico (como se dá a exploração do ambiente 

natural e construído) e sociocultural (que se reflete na mudança de hábitos, valores 

e tradições, entre outros aspectos).   

Ao longo do tempo a atividade turística consolidou-se como prática social. O 

turismo no século XX se caracterizaria pelos grandes fluxos turísticos domésticos e 

internacionais favorecidos, entre outros, pela evolução tecnológica no campo da 

construção civil, das telecomunicações, e dos transportes, configurando o advento 

do turismo de massa e da segmentação da atividade turística (MACHADO, 2013 p. 

108 -109).  

Trata-se, portanto de um fenômeno socioeconômico e espacial que se 

apresenta como um campo de estudo multi e interdisciplinar, do qual derivam 

diferentes noções e conceitos, de acordo com o contexto e a intencionalidade dos 

viajantes e agentes produtores da atividade turística. No mundo contemporâneo, a 

propagação e o consumo de bens culturais são aspectos fundamentais das 

transformações nos estilos de vida e da formação de fronteiras simbólicas. Nesse 

sentido o mercado global se alimentaria das diferenças culturais, estimulando a 

geração e a circulação desses recursos. O produto cultural contemporâneo, ao 

mesmo tempo em que é global, produz enraizamentos no local, criando “sentidos 

globais de lugar” (ARANTES, 2004, p. 3), que interagem com identidades, memórias 

e tradições (FERREIRA, 2014). 

Arminda Souza e Marcos Correa (2000) definem turismo religioso como “tipo 

de turismo motivado pela cultura religiosa, cuja característica principal é a ida a 

locais que possuam conotação fortemente religiosa” (OLIVEIRA, 2004 p. 16). Daí a 

aparente inconsistência, para Oliveira (2004), em enquadrar como turismo religioso 

a Procissão da Corda do Círio de Nazaré, a Lavagem da Igreja de Nossa Senhora 

do Bonfim ou as Cavalhadas da Festa do Divino, pois, 

 

São manifestações profanas, na medida em que não fazem parte de 
nenhuma convenção católica. Entretanto exercem atração de público 
e de mídia, fazendo com que o religioso como motivo stricto sensu se 
transforme em pretexto para roteiros preestabelecidos (OLIVEIRA, 
2005, p.334).  
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No entanto, é justamente na parte secular da festa/ da celebração religiosa 

que vê a aproximação do entendimento sobre o turismo religioso. Quando restrita 

aos rituais religiosos, entende-se como peregrinação. A tendência é partir de uma 

manifestação/devoção ou da criação de um mito religioso relativo à configuração do 

espaço sagrado. Diante do empenho de devotos e da população local ele é 

propagado pela festa, atraindo uma demanda turística, articulada a um processo de 

turistificação daquele espaço considerado sagrado.  Assim se configuraria um 

destino e a motivação para o segmento de Turismo Religioso. 

Um aspecto que se deve atentar é para a característica de 

multifuncionalidade que os locais, os santuários e os eventos sagrados apresentam 

face à atividade turística, pois além do atendimento aos seus fiéis também devem se 

preparar para a demanda turística cultural (SILVEIRA, 2007). Por outro lado, o 

turismo religioso como prática social, no que pesem sua motivação econômica e 

estímulo ao consumo, também pode ser pensado como uma mediação para o 

sagrado. Este sagrado que se torna acessível via o mercado e que deve ser 

qualificado como aquele que traz as marcas de um tempo moderno de dispersão da 

experiência religiosa. Um sagrado ancorado na religiosidade e na performance, nas 

formas  não tradicionais, onde as mercadorias, o lazer, o espetáculo, se tornam os 

instrumentos indispensáveis para produzir significados espirituais e morais.  

 
Centros da religiosidade popular como Aparecida (Brasil), Lourdes 
(França), Fátima (Portugal), que atraem a circulação de milhares de 
pessoas, passagem de fluxos e comunicação, desejos, comércio, 
ritos, tornam-se mais do que elementos de fé, de crença, de 
peregrinação e de romaria; transformam-se num espaço no qual se 
desenrolam práticas de deslocamento e consumo que, acopladas à 
forma como a religião se apresenta, fabricam um novo tipo de arranjo 
social. Hervieu-Léger (1997)  identificou um profundo processo de 
dessimbolização, ou perda da eficácia do símbolo na esfera religiosa 
que, paradoxalmente, trouxe à sociedade laica a emoção, a 
experiência religiosa como o cerne de religiosidades emergentes, 
reconfigurando-se outros tipos de experiência: a viagem, o prazer, o 
fluxo turístico (SILVEIRA , 2007, p. 41). 
 

A força econômica do turismo tem atravessado o sentido dos espaços 

sagrados, gerando fluxos motivados por “apelos comerciais baseados em atributos 

intangíveis: a experiência, o ‘espírito do lugar’, a ‘magia’, a ‘imagem’, a ‘recordação’” 

(PEREIRO PÉREZ, 2009, p. I). Trata-se da “maior indústria do mundo e o principal 

deslocamento humano em tempos de paz na história da humanidade” (OEA, 2008 
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apud PEREZ, 2009, p. I). Refletindo sobre os impactos socioeconômicos do turismo, 

o prefácio da obra “Turismo Cultural: uma visão antropológica” de Xerardo Pereiro 

Pérez (2009) reproduz uma oração da Igreja Ortodoxa Grega (1970), que clama: 

 
Sr. Jesus Cristo, filho de Deus, tende piedade das cidades, das ilhas, 
dos povoados desta Pátria Ortodoxa, assim como dos santos 
monastérios que vem sendo assolados pela onda turística mundial. 
Concede-nos a graça de uma solução para este dramático problema 
e protege aos nossos irmãos submetidos a uma dura prova pelo 
espírito modernista destes invasores ocidentais contemporâneos 
(SMITH; TURNER, 1973, p. 55 apud PEREIRO PÉREZ, 2009, p. I) 
 

Percebe-se assim, que não há consenso quanto às benesses do turismo nos 

espaços sagrados. Devido à tradição dos santos católicos padroeiros nas cidades 

brasileiras, as festas e celebrações a eles dedicadas sempre movimentam a 

chegada de visitantes em maior ou menor escala. Levantamento recente do 

Ministério do Turismo indica a existência de 96 atrações religiosas distribuídas em 

344 municípios brasileiros (BRASIL, 2015). A aparente discrepância se justifica por 

haver manifestações em locais diferentes para uma mesma ‘atração’, ou devoção. 

Por exemplo, a Festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores, ocorre em várias 

cidades litorâneas, assim como a Festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 

Brasil, é celebrada em vários municípios.   Também é possível observar que os 

dados do Ministério do Turismo (2015) têm como referência os destinos da fé 

católica movidos pela crença e pelas festividades populares. 

 
Atualmente, a história se repete e multiplicam-se receptivos, à 
medida que surgem boatos ou fatos de aparições de seres celestiais 
ou de realizações de milagres e curas efetuados por algum religioso 
ou místico. As notícias, o marketing direto ou indireto e as ações de 
promotores e comerciantes instalados nas microrregiões ou nos 
locais onde acontecem os fatos extraordinários acionam os agentes 
turísticos, que, em geral, antecipam-se a qualquer manifestação de 
autoridades religiosas (ANDRADE, 2000, p. 79). 
 

Considerando a intensão de uso turístico de espaços católicos no Plano 

Diretor Municipal de Armação dos Búzios, qual teria sido o papel da paróquia e de 

seus paroquianos neste planejamento? 

O Ministério do Turismo reconhece que várias localidades apresentam 

monumentos artísticos e arquitetônicos relevantes, relacionados com diversas 

religiões e crenças, que também são compartilhados pelos turistas (BRASIL, 2010). 

As viagens motivadas pelo interesse cultural ou pela apreciação estética do 
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fenômeno ou do espaço religioso são, para efeitos de segmentação de mercado, 

consideradas pelo MTur como Turismo Cultural. Na visão de Pereiro Pérez (2009, 

p.108) 

 
Face ao turismo convencional e de massas, o turismo cultural 
apresenta-se como uma alternativa ao turismo de sol e praia, mas, 
num sentido genérico, o turismo pode ser entendido como um acto e 
uma prática cultural, pelo que falar em “turismo cultural” é uma 
reiteração. Não pode existir turismo sem cultura, daí que possamos 
falar em cultura turística, pois o turismo é uma expressão cultural. 
Em termos filosóficos toda a prática turística é cultural. Além de mais, 
o turismo pode ser pensado como uma das actividades que mais tem 
fomentado o contacto intercultural entre pessoas, povos e grupos. 
Neste último sentido, o antropólogo Appadurai (1990) fala do turismo 
como um “ethnoscape”, isto é, como uma paisagem caracterizada 
pelo fluxo de bens, informação, serviços e turistas, através das 
fronteiras e num contexto de globalização. 

 

Neste sentido pode-se interpretar que a cultura turística é composta por 

diferentes motivações para as pessoas praticarem as viagens e que a religiosidade 

ou a visita aos espaços religiosos seriam uma possibilidade entre outras. Para fins 

de planejamento de destinos e organização da oferta turística o Caderno de 

Orientações Básicas do Ministério do Turismo sobre Turismo Cultural (BRASIL, 

2010, p. 19),  

 
O Turismo Religioso configura-se pelas atividades turísticas 
decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e 
eventos relacionados às religiões institucionalizadas, 
independentemente da origem étnica ou do credo. Está relacionado 
às religiões institucionalizadas, tais como as de origem oriental, afro-
brasileiras, espíritas, protestantes, católica, compostas de doutrinas, 
hierarquias, estruturas, templos, rituais e sacerdócio. 
 

Outro subtipo de Turismo Cultural associado a motivações espirituais que o 

MTur define como Turismo Místico e Esotérico20 caracteriza-se:  

[...] pelas atividades turísticas decorrentes da busca da 
espiritualidade e do autoconhecimento em práticas, crenças e rituais 
considerados alternativos [...] relacionados às novas religiosidades, 
[...] para estabelecer contato e vivenciar tais práticas, conhecimentos 
e estilos de vida que configuram um aspecto cultural diferenciado do 
destino turístico. Entre as atividades típicas desse tipo de turismo 
podem-se citar as caminhadas de cunho espiritual e místico, as 

                                                           
20 Para a caracterização desse tipo de turismo destacam-se as contribuições da Prof.ª Dra. Deis 

Siqueira, da Universidade de Brasília. Para aprofundamento no assunto indica-se a leitura de sua 
obra “As novas religiosidades no Ocidente. Brasília: cidade mística”, Editora Universidade de Brasília, 
2003.   
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práticas de meditação e de energização entre outras. (BRASIL, 2010, 
p.20). 
 

Percebe-se um esforço do MTur em diferenciar as práticas turísticas em 

relação às “religiões institucionalizadas” e às “crenças e rituais considerados 

alternativos” (BRASIL, 2010, p. 19-20). Busca-se compreender de que formas 

podem-se associar aspectos da fé ao mercado de bens e ao turismo.  De todo 

modo, vale lembrar, como foi exposto por Cheibub (2010) que,  

  

O fato de o mercado ‘reelaborar’ conceitualmente as premissas do 
turismo (e todas as suas representações) para não perder apoio, 
incentivo e campo político não está em discussão aqui. O mercado 
faz o que acha necessário seguindo ‘coerentemente’ a lógica do 
capital (CHEIBUB, 2010 p.13).  
 

A segmentação turística é uma das estratégias acionadas atualmente pelo 

mercado. Para Vaz (1999) a base da segmentação de mercado diz respeito à 

natureza dos fatores de homogeneidade que permitem considerar vários 

consumidores como pertencentes ao mesmo grupo. Esses fatores estabelecem uma 

relação básica com a motivação de viagem e as características da localidade, seus 

atrativos e atividades, estabelecendo uma relação necessidade-benefícios (VAZ, 

1999, p.84 -85). 

De acordo com Ignarra (2003) para se caracterizar um segmento turístico 

possível de distinção, visando à elaboração de estratégias de planejamento e 

marketing, é necessário que se apresentem os seguintes requisitos: homogeneidade 

– a partir de critérios que possibilitem agrupar compradores com características 

similares; substancialidade: diz respeito à rentabilidade exigida para ser considerado 

um segmento; acessibilidade: acesso por intermédio de meios de comunicação e 

comercialização; adequação: compatibilidade entre segmentos que usam um 

mesmo produto turístico; quantificação: possibilidade de medição e quantificação; 

capacidade de resposta: resposta a estímulos de promoção (IGNARRA, 2003, 

p.117). 

Apesar de a religião ser um componente da cultura, portanto, um elemento 

potencial para o turismo cultural, na prática, como seria possível segmentar e 

estabelecer a homogeneidade entre a demanda do turismo religioso, suas 

expectativas e necessidades? Em se tratando do trabalho voluntário dos 

paroquianos e do alto grau de informalidade no entorno dos santuários, como medir 
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sua substancialidade? Apesar da acessibilidade e da capacidade de resposta, no 

que tange ao turismo religioso católico ainda é muito impreciso o processo de 

quantificação, pois não há métodos eficientes de medida da frequência de visitantes 

nos milhares de santuários e eventos religiosos, seu tempo de permanência na 

cidade ou hábitos de consumo paralelos à motivação religiosa. Tal imprecisão 

contribui para que o Turismo Religioso permaneça como uma das vertentes do 

Turismo Cultural, consequentemente, que as igrejas sejam equiparadas a outros 

equipamentos culturais como museus ou espaços de eventos, sem considerar suas 

especificidades como espaço sagrado. 

Ademais, verifica-se na sociedade brasileira contemporânea a tendência à 

busca por novas religiosidades ou experiências de espiritualidade, desvinculadas 

das religiões tradicionais, o que se dá pela manifestação de crenças, rituais e 

práticas alternativas, associadas ao misticismo e ao esoterismo – ao que se pode 

associar à ‘onda’ ou movimento conhecido como ‘Nova Era’.  Segundo Silva (2008), 

distribuídos no Brasil em diferentes comunidades e diversos interesses, essas 

práticas têm revelado potencial para o desenvolvimento de cursos, encontros, 

seminários, em locais de interesse turístico, ecológico, inclusive em locais religiosos.  

No entanto, ainda parece ser no contexto do patrimônio cultural material e imaterial 

da religião cristã católica que o turismo tem encontrado os atrativos e as 

oportunidades de desenvolvimento no Brasil. Reforça-se que prevalece a ideia de 

que não há exigências dogmáticas de qualquer religião para que se exerça a prática 

do Turismo Religioso. Ele está ligado tanto à religiosidade quanto à motivação de 

viagem, mas sem estabelecer vínculos formais com a religião (OLIVEIRA, 2004), 

diferenciando-se das peregrinações católicas, sem que se possa afirmar também 

que apenas os católicos delas participam. 

De uma maneira ou de outra, se verifica no Brasil a ação de agentes 

turísticos que visam capitalizar as manifestações místicas ou religiosas, enquanto 

agentes religiosos intervêm no sentido de controlá-las. Até porque muitos destinos 

com demanda para turismo religioso não se encontram bem preparados em termos 

de infraestrutura básica e turística, sobretudo onde ocorre o turismo de massa; 

Discussões sobre o turismo religioso deveriam estar contempladas no planejamento 

participativo de modo que as ações de organização e receptivo turísticos em 

santuários e eventos religiosos ocorram de forma satisfatória para todos os agentes 

envolvidos, pois são muitos os desafios. Para Jesus (2014, p.43): 
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Os desafios éticos do turismo cultural parecem andar lado a lado 
com os riscos e desafios que ele está proposto a enfrentar. O maior 
deles, sem dúvida, é respeitar o limite que separa a valorização 
cultural com a diversidade e o relativismo cultural e a necessidade de 
respeito e salvaguarda da própria cultura.  

 

Nesse processo21, parece ser importante o exercício da pesquisa empírica 

para identificar os agentes e a dinâmica do turismo em uma localidade determinada 

e as transformações operadas ou não nos costumes religiosos devido ao turismo. 

Cabe considerar os limites entre o sagrado e o profano; as necessidades e 

percepções diferenciadas do peregrino e do turista cultural em visita a atrativos 

religiosos, principalmente por serem espaços mantidos pela devoção da comunidade 

local. 

O próximo capítulo se debruçará sobre a configuração dos espaços 

sagrados frente ao processo de turistificação, refletindo sobre a perspectiva dos 

agentes, inclusive da Igreja Católica, já estabelecendo relações com o campo em 

estudo, o município de Armação dos Búzios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Sobre estes desafios, Prof. Ari Fonseca Filho21 considera ainda que os agentes religiosos atuam 

para seus fiéis, sejam estes turistas ou não. Quando uma localidade é transformada pelo fenômeno 
da fé, seja por conta da criação de um santuário, ou mesmo evento religioso, a intenção é de ter 
pessoas participantes. Uma quermesse é planejada para se obter fundos para a igreja. Uma festa 
religiosa, por mais filantrópica / sagrada sempre vai envolver custos, despesas, e terá necessidade de 
se obter recursos. E, portanto, os agentes religiosos também preveem a presença de turistas. Estes 
são grandes financiadores em volume de pessoas, tendo em vista que os gastos de excursionistas 
para a prática da fé são moderados ou baixos (vide exemplo da própria lojinha da Capela de Nossa 
Senhora Desatadora dos Nós em Armação dos Búzios/RJ). Assim, turismo religioso é associado ao 
turismo de massa. Uma via possível de se evitar a prática massiva se observa na realização de 
retiros espirituais (católicos, budistas...), quando ocorre o controle de participantes pela quantidade de 
leitos/produção de alimentos (FILHO, 2017). 
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2 O TURISMO RELIGIOSO COMO MEDIADOR ENTRE O ESPAÇO SAGRADO 

E O ESPAÇO PROFANO  

 

A base de toda a atividade econômica e cultural é o espaço social 

(SANTOS,1985; CASTELLS,1999). Complexo, este espaço para efeito dos estudos 

da Geografia das Religiões parte do reconhecimento de duas unidades espaciais 

distintas, porém correlatas: o espaço sagrado e o espaço profano (ROSENDAHL, 

2003). Ao se apropriar de atributos religiosos para a atividade turística, os agentes 

do processo de turistificação dispõem de diferentes lógicas e intencionalidades 

(FRATUCCI, 2000; 2008; 2014), notadamente voltadas para atender ao mercado e 

para obter lucro. Nem sempre são consideradas as peculiaridades da comunidade 

religiosa local que mantém vivo o que é tratado como mero atrativo para maior parte 

dos agentes. Este capítulo pretende apresentar a correlação de tais conceitos e 

refletir sobre o papel dos agentes em relação ao turismo religioso católico e sua 

adequação ao modelo de turismo de base comunitária, em contraponto ao modelo 

hegemônico.  

 

2.1. O ESPAÇO SOCIAL E AS CONFIGURAÇÕES DO ESPAÇO SAGRADO E DO 

ESPAÇO PROFANO 

 

De acordo com Milton Santos (1992), o espaço social deve ser olhado com 

curiosidade. Para compreendê-lo num dado momento, é preciso observar 

conjuntamente suas categorias: a forma, a função, a estrutura e acrescentar a ideia 

de processo, do tempo “agindo e reagindo sobre os conteúdos desse espaço”, como 

se tratasse de um único conceito (SANTOS, 1992, p. 51). Só será possível 

interpretar uma realidade espacial ou sua evolução na medida em que se estabeleça 

uma análise que combine estas categorias produzidas pela sociedade.  

 
O espaço, considerado como um mosaico de elementos de 
diferentes eras sintetiza de um lado, a evolução da sociedade e 
explica, de outro lado, situações que se apresentam na atualidade 
(SANTOS, 1985, p. 21-22). 
 

Pela forma compreendemos o aspecto visível de um ou mais objetos, que 

formam um conjunto, que pode vir a ser uma edificação ou uma rua, uma cidade ou 

região. Tratam-se formas espaciais em configurações e escalas diferentes, cujo 
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arranjo de objetos lhes atribui um padrão em um sistema de relações, nos quais os 

objetos influenciam o todo (SANTOS,1985; MACHADO,2013). A função corresponde 

ao papel desempenhado pela forma em uma relação direta, não sendo possível 

existir forma sem função ou função sem a forma. Por exemplo: Uma edificação, 

aplicada ao turismo, atribui àquela forma funções turísticas, como os usos daquele 

edifício para a hospedagem, o lazer, a alimentação. A estrutura “diz respeito à 

natureza social e econômica de uma sociedade em determinado momento, 

repercutindo no modo como os objetos espaciais estão organizados e como se 

relacionam entre si” (MACHADO, 2013, p.111).  

No espaço sagrado a forma é demarcada pela centralidade do templo, do 

ponto fixo e central, cuja função é de encontro dos fiéis e deles com o sobrenatural. 

Assim, tanto o sistema de objetos condiciona a forma a um sistema de ações, como 

o sistema de ações pode propiciar a criação de novos objetos ou gerar novas 

funções aos objetos preexistentes, de acordo com a estrutura social.  Segundo 

Machado (2013, p. 112) 

 

O turismo caracteriza-se como um sistema de ações que pode ser 

transformado pelos objetos preexistentes ou por novos objetos, 

assim como o turismo pode propiciar a criação de novos objetos ou 

propiciar a estes novas funções, produzindo um novo espaço e um 

novo turismo. 

Considerando como Castells (1999, p.499) que “o espaço é a expressão da 

sociedade”, observamos que as mudanças estruturais da sociedade se refletem no 

surgimento de novas formas e processos estruturais, atribuindo novas funções ao 

sistema de objetos, eliminando ou incluindo novos objetos ou funções. Isto ocorre 

mediante tendências contraditórias devido a interesses opostos entre os atores 

sociais, cujas “[...] relações sociais historicamente determinadas dão ao espaço uma 

forma, uma função e um sentido social” (CASTELLS, 1999, p.500).  E como suporte 

material de práticas sociais o espaço está dotado de sentido simbólico.  

Segundo Rosendahl (1995, p.45), “[...] geografia e religião, se encontram 

através da dimensão espacial, uma porque analisa o espaço, a outra porque, como 

fenômeno cultural ocorre espacialmente”. Em muitas cidades o aspecto turístico está 

intrinsicamente associado à peregrinação católica, como ocorre em Roma na Itália, 

em Lourdes na França ou em Fátima em Portugal. Rosendhal (1995) observa, 
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entretanto, que no Brasil a peregrinação guarda em grande parte sua característica 

religiosa, seu sentido de sacrifício. A autora verifica que os locais sagrados no Brasil 

têm variadas formas, tamanhos e importâncias, podendo partir de um “[...] pequeno 

crucifixo na beira da estrada até santuários requintados como a Basílica de Nossa 

Senhora Aparecida, estrategicamente construída no eixo Rio-São Paulo, ligando as 

duas mais importantes cidades brasileiras” (ROSENDHAL, 1995, p. 54).  

De acordo com a autora, as transformações do espaço decorrentes das 

atividades religiosas estão intimamente relacionadas com os aspectos culturais da 

comunidade, que atribui valores simbólicos àquele espaço. “Tudo é potencialmente 

sagrado, mas apenas em alguns lugares escolhidos o potencial é realizado” 

(ROSENDHAL, 1995, p. 67). É pela manifestação de poder do sagrado que ocorre 

ou a atração de crentes, tornando-o um lugar convergente ou, ao contrário, um lugar 

repelente, por parecer apavorante ou maldito, “um lugar tabu”. 

 

A definição de um lugar sagrado reflete a percepção do grupo 
envolvido e uma vez que a percepção varia de grupo para grupo, 
dificilmente se pode generalizar sobre os princípios de lugar sagrado 
(ROSENDHAL, 1995, p. 68). 

 

Rosendhal (1995) recomenda que para a compreensão do fenômeno das 

peregrinações sejam observadas as relações deste fenômeno com outros 

fenômenos culturais, e como movimentos político-religiosos fazem surgir o consenso 

sobre determinados lugares, como se dão estas relações de poder. Esta análise 

deverá considerar a dimensão econômica, a dimensão política e a dimensão do 

lugar. As pesquisas tem a contribuição de outras ciências que se destacam nos 

estudos da religião como a antropologia, a sociologia, a filosofia, a história e a partir 

de autores clássicos como Elíade (2010), Weber (1989), Durkheim (1996), Otto 

(1992), entre outros.  

Para alguns autores - Rosendhal (2009), Coulanges (1974), Elíade (2010), 

Munford (1991) e Tuan (1983) - a religião está na base genética de fundação de 

muitas cidades e exerce o papel de agente de estruturação e expansão de muitos 

núcleos urbanos. Mesmo nos dias atuais, em que as cidades estão inseridas em 

uma ótica de mercado, os espaços sagrados ainda impõe respeito, admiração, e 

desempenham funções importantes.  Para a geógrafa Zeny Rosendahl (2009) é 
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possível reconhecer no sagrado um elemento de produção do espaço, pois as 

construções são moldadas pelas ideias da sociedade. 

O espaço sagrado é marcado por uma ‘hierofania’, termo adotado por Mircea 

Eliade (2010) para designar a manifestação do sagrado em objetos ou pessoas, sua 

materialização em colinas, grutas, rios, pedras, ou outros elementos, que 

simbolicamente consagram o espaço, tornando-o qualitativamente forte, demarcado 

e diferenciado. De acordo com Eliade (2010) o espaço sagrado também pode ser 

criado através de um ritual de construção, “o ritual pelo qual o homem constrói um 

espaço sagrado é eficiente à medida que ele reproduz a obra dos deuses” 

(OLIVEIRA, 2015, p. 103) tornando-o qualitativamente diferente do espaço ao seu 

redor. 

Ao redor do espaço sagrado configura-se o espaço profano, diretamente ou 

indiretamente vinculado ao sagrado, onde se desenvolvem as atividades do 

cotidiano, como o comércio e o lazer. A relação entre os espaços sagrado e profano 

é subjetiva e está vinculada ao espaço social, em que “[...] é o sagrado que delimita 

e possibilita o profano” (ROSENDHAL, 2009, p. 32). Mesmo o homem não religioso, 

querendo ou não, é um herdeiro de símbolos, imagens e mitos. Assim, os espaços 

sagrado e profano mantêm uma relação de “ideal” e “comum”, de “excepcional” e 

“cotidiano”, na qual a passagem do profano ao sagrado requer um “sacrifício”, ou 

seja, um fazer sagrado, um ritual de sujeição a um ser / saber superior. Para o 

devoto, a porta da Igreja representa a passagem do espaço profano ao sagrado, e é 

acompanhada de reverências e gestos, de modo a transcender o mundo profano e 

estabelecer uma comunicação com o divino (ROSENDHAL, 2009).  De acordo com 

Halbwachs (1950, p. 161) “[...] o templo constitui, propriamente falando, uma 

‘abertura’ para o alto e assegura a comunicação com o mundo dos deuses”.  

 
O espaço sagrado possui uma relação íntima com o grupo religioso 
que o frequenta. As imagens espaciais desempenham um papel 
importante na memória coletiva, porque cada aspecto, cada detalhe 
desse lugar possui um sentido que só é inteligível para os membros 
do grupo, pois todas as partes do espaço que ele ocupa 
correspondem a um certo número de aspectos diferentes da 
estrutura e da vida de sua sociedade (ROSENDHAL, 2009, p. 34). 
 

Reitera-se que a memória coletiva é uma construção social. “Há várias 

formas de se lidar com o passado e todas elas envolvem interesse, poder e 

exclusões” (SANTOS, 2003, p.32). Tudo o que nós nos lembramos do passado 
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ocorre em função de correntes do pensamento coletivo e faz parte de construções 

sociais que são realizadas no presente (SANTOS, 2003). “A sociedade de insere no 

mundo material, e o pensamento do grupo encontra, nas representações que 

decorrem das condições espaciais, um princípio de regularidade e de estabilidade” 

(HALBWACHS, 1938, p.138 apud SANTOS, 2003 p.35).  

Apesar da presença do sagrado na vida urbana ser bastante forte, é difícil de 

mensurar. Ainda que, no cristianismo, se tenha claro que Deus está em toda parte, 

há lugares privilegiados em que Ele se manifesta, seja por onde Jesus passou, ou 

onde ocorreram aparições de Maria, assim como na trajetória de vida e martírio dos 

santos da Igreja. As igrejas e capelas dedicadas à devoção destes santos se 

espalharam pelo mundo, das pequenas vilas às grandes cidades, ocupando a 

centralidade no espaço. Assim a experiência religiosa se mantém forte nas 

peregrinações a Jerusalém ou a Roma, à Fátima em Portugal ou à Lourdes na 

França, e se renovam ao longo dos séculos. Porém, não sem controvérsias. Por 

exemplo, as aparições de Fátima em Portugal são questionadas por Mario do 

Oliveira, autor de “Fátima nunca mais” (1999) e “Fátima S/A” (2015) e signatário de 

um manifesto ao Papa Francisco para não respaldar a história das aparições às 

vésperas da celebração de seus cem anos em 201722.  Em seu artigo no jornal El 

País intitulado “Fátima: milagre, mentira e/ou negócio” Javier Martin del Barrio 

reforça que o que os signatários do Manifesto Contra a credibilização do “Milagre” de 

Fátima pretendem é “expulsar os vendilhões do templo que, no entender deles, é o 

que virou o santuário edificado no lugar das supostas aparições aos pastores, 

visitado por milhares de pessoas anualmente”(BARRIO, 2016, [s/p.]). O turismo 

movido pela fé é percebido como um negócio que apenas visa arrecadar o dinheiro 

dos fiéis explorando o comércio e os altos preços de produtos, hospedagem e 

alimentação. O que se pretende neste trabalho é justamente propor que o turismo 

religioso seja mais próximo do modelo de turismo de base comunitária. 

Peregrinações movidas pela fé também podem adquirir novas características como 

se observa quanto ao Caminho de Santiago de Compostela (Espanha), em que há 

experiências místicas associadas ao esforço do caminho orientado por outros 

agentes que não a Igreja Católica. 

                                                           
22 BARRIO, Javier Martin del.  Fátima: milagre, mentira e/ou negócio. El País, 14.dez.2016.  

Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/24/internacional/1479990390_862933.html   
Acesso 12.out.2017. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/24/internacional/1479990390_862933.html
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Ao refletir sobre o papel do sagrado na origem das cidades Rosendhal 

(2009, p.43) assinala que:  

 
[...] a gênese das primeiras cidades está vinculada à apropriação de 
um excedente, por uma classe social que emerge, e que tem no 
aparecimento do Estado e na força da religião os elementos de 
controle efetivo político, militar, institucional e ideológico, 
assegurando e justificando a dominação. 
 

De acordo com Rosendahl (2009) o conceito de excedente relacionado ao 

urbanismo tem sido objeto de várias pesquisas. David Harvey (1980), Gordon Childe 

(1974), Gideon Sjoberg (1960), Paul Singer (1976) e Darcy Ribeiro (1979) 

comungam da tese de que a existência de excedentes alimentares de base agrícola 

teriam favorecido a formação das cidades, a divisão social do trabalho e o 

aparecimento das classes sociais. Alguns consideram que a necessidade de 

coordenar esforços para alimentar uma população cada vez mais numerosa e com 

limitação de recursos, teria sido a base de concentração do poder nas mãos de uma 

elite. Outros enfatizam que as elites teriam surgido por monopolizar uma forma de 

conhecimento e as tecnologias de produção. Assim, o conceito de excedente 

aplicado à religião surgiria nas sociedades pré-urbanas, quando o conhecimento 

religioso teria exercido o poder de monopolização, visto que “sabe-se que, nas 

primeiras civilizações, as sociedades eram dirigidas por reis-sacerdotes” 

(ROSENDAHL, 2009, p. 44). A interdependência econômica junto à expansão de 

líderes espirituais entre as comunidades seriam a base para o surgimento de uma 

elite permanente que se encarregava do excedente e exercia controle territorial, e 

também espiritual, sobre a população camponesa. 

A analogia que se faz entre este conceito de excedente e a centralidade da 

Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós como espaço sagrado em Armação dos 

Búzios, se dá na medida em que se percebe a força de privilégios de pessoas 

influentes politicamente, na construção daquele espaço, daquela devoção, voltada 

hoje, e cada vez mais, para a atração de uma demanda externa.  Isto se dá ao 

mesmo tempo em que a Igreja de Sant’Anna, mantida de forma comunitária, apesar 

dos interesses para fins de patrimonialização, não exerce o mesmo poder de 

atração, seja no que diz respeito ao interesse político ou da/para a demanda 

turística. 
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No Brasil, o catolicismo trazido pelos portugueses, além de religião oficial foi 

estratégico a serviço do projeto colonial. O complexo processo de ocupação do 

espaço contou com ampla participação de ordens religiosas católicas e foi marcado 

pelo predomínio do aspecto devocional dos fiéis. Denominando as primeiras aldeias 

e vilas, erguendo capelas em cada propriedade, manifestando-se através de 

promessas e de ex-votos, de procissões e festas dedicadas aos diversos títulos 

devocionais de Jesus e de Maria e aos santos canonizados ou não, o catolicismo no 

Brasil adquiriu um caráter eminentemente social e popular, bem distinto do 

catolicismo europeu (ROSENDHAL, 2009).  O catolicismo popular é definido por 

Oliveira (1985, p.113) como o “[...] conjunto representações e práticas religiosas dos 

católicos que não dependem da intervenção da autoridade eclesiástica para serem 

adotadas”. Neste sentido as imagens dos santos desde o Brasil Colonial 

desempenham importante função para os fiéis, pois através delas se sublimava o 

contato com Deus: “os santos estão ao alcance de qualquer fiel, sem que intervenha 

alguma mediação institucional entre eles [...] desde aqueles reconhecidos pelo 

ministério eclesiástico, até os santos locais cujo culto não dura mais do que duas ou 

três gerações” (OLIVEIRA, 1985, p.114 apud CHRISTOFOLLI, 2007, p.87), 

desaparecendo ou sendo substituído por outros.  

As festividades religiosas, ainda hoje, marcam o tempo sagrado nas cidades 

com as festas dos padroeiros locais. O calendário nacional também determina 

feriados religiosos católicos, embora o país seja laico. O culto popular adquire uma 

importância maior do que o ciclo litúrgico oficial. No estudo dos santuários 

brasileiros, Rosendhal revela a “[...] presença de conflito entre a fé popular, que quer 

se expressar espontaneamente, e a hierarquia eclesiástica, que tenta submetê-las 

ao seu controle” (2009, p.73).  

Em Armação dos Búzios, um exemplo deste conflito foi relatado por um 

membro dos Festeiros de Sant’Anna, na medida em que algumas manifestações 

populares em honra à padroeira da cidade têm sido questionadas e até suprimidas 

da festa centenária por serem consideradas pelo pároco como crendices, 

desnecessárias ou dispendiosas. Por outro lado, a Capela de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós, a primeira do Brasil dedicada a esta santa, parece vir 

perdendo a força de atratividade, o que será analisado mais adiante.  

No mundo moderno, as cidades adquirem uma complexidade funcional e a 

divisão territorial do trabalho torna-se sua maior expressão: há cidades industriais, 
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cidades portuárias, cidades universitárias, cidades turísticas, e, entre outras, cidades 

religiosas. Os peregrinos visitam os lugares sagrados envolvidos do comportamento 

religioso, de pedir ou agradecer por graças obtidas. Este deslocamento dos 

peregrinos às hierópolis poderá ocorrer em um fluxo permanente, ou seja, durante o 

ano todo, ou em fluxo periódico, quando a visitação se concentra em uma ou duas 

datas festivas. Ao redor dos santuários é preciso prever, portanto, as acomodações 

para os visitantes, que às vezes são providenciadas pelos fiéis locais. 

Frequentemente encontra-se um comércio anexo ao lugar da atividade religiosa com 

objetos à devoção do peregrino. Nas proximidades, a organização espacial é 

preenchida por serviços de restaurantes, de transportes, farmácias, e de comércio 

de artigos não religiosos que caracterizam o espaço profano, a vida urbana, que por 

ocasião do fluxo de peregrinos é recriada nas cidades de função religiosa. Portanto, 

de acordo com Rosendhal (2009, p. 48) 

 
[...] os peregrinos, enquanto agentes modeladores do espaço nas 
cidades santuário tem a importante tarefa simbólica de produzir e 
reproduzir o arranjo espacial urbano. [...] Porém, a interpretação das 
funções urbanas só pode ser realizada se forem compreendidos os 
elementos de determinada cultura, isto é, como os membros dessa 
cultura definem e compreendem os valores religiosos.  
 
 

Contudo, sobre o espaço social observam-se cada vez mais disputas de 

poder, seja por domínio ou pertencimento. Ao refletir sobre o turismo religioso, 

percebe-se que se sobrepõe ao espaço social o espaço sagrado e, sobre eles, a 

configuração de um espaço turístico, decorrente do processo de turistificação.  De 

acordo com Fratucci (2008), o que temos em maior ou menor escala são territórios 

ou territorialidades que se intersectam, colidem ou se sobrepõem. Haveria então, 

diferentes tipos de territorialidades, que definiriam conflitos nos lugares turísticos, 

devido às diferenças que carregam e as diferentes intencionalidades dos agentes 

envolvidos. A seguir será desenvolvida essa questão. 

 

 
2.2  AGENTES DO PROCESSO DE TURISTIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

 

O termo “espaço turístico” compreende-se como sendo a “[...] consequência 

da presença e distribuição territorial dos atrativos turísticos” acrescidos do 
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“empreendimento e da infraestrutura turística” (BOULLÓN, 2002, p.79). O termo é 

hoje utilizado na maioria dos estudos sobre o turismo, mas de acordo com Fratucci 

(2014) já não dá conta de exprimir os processos provocados pelos diversos agentes 

sociais produtores do turismo. Torna-se importante refletir que o espaço turístico 

seria composto pelo ‘espaço do turista’ e pelo ‘espaço do turismo’, pois apesar de 

aparentemente ocuparem a mesma forma (o mesmo espaço físico) e pertencerem a 

uma mesma estrutura (o turismo), desempenham funções diferentes: o espaço do 

turista é o espaço de fruição e consumo, enquanto que o espaço do turismo é, 

também, de produção e trabalho, ou seja, é mais amplo e abrangente do que aquele 

que o turista ocupa. Portanto, “no espaço apropriado para o turismo devemos ter em 

conta que convivem, sincronicamente, as lógicas da produção (do trabalho) e do 

ócio (do tempo livre)” (FRATUCCI, 2008, p.11).   

Para a compreensão da produção do espaço turístico é necessário percebê-

lo como sendo um processo de apropriação de trechos do espaço pelos diversos 

agentes sociais produtores do turismo, ao qual Knafou (1999) atribuiu a 

denominação de turistificação.  A turistificação resulta de um fenômeno sócio 

espacial e a partir dele a concretização de uma atividade econômica, ambos 

extremamente complexos, mas que têm se revelado como uma das mais dinâmicas 

e consonantes práticas com o contexto atual da globalização e do capitalismo 

neoliberal (FRATUCCI, 2014). 

 
O fenômeno socioespacial do turismo envolve diversos grupos de 
agentes sociais diferentes (turistas, empresários, poder público, 
trabalhadores diretos e indiretos e população residente nos destinos 
turísticos, entre outros), resultando na turistificação de partes do 
espaço, produzindo territórios descontínuos, que se organizam a 
partir da lógica reticular das redes. Nesses territórios-rede do turismo 
podemos observar territorialidades distintas convivendo e disputando 
em um eterno devir os espaços apropriados a partir de lógicas 
específicas, nem sempre convergentes. Essa possibilidade de 
multiterritorialidades gera, por sua vez, a multiplicidade de funções 
coexistido no mesmo território, no território do turismo (FRATUCCI, 
2014, p. 91). 
 
 

De forma recorrente, as análises sobre o turismo privilegiam a sua dimensão 

econômica, dada a sua magnitude e consonância com o sistema de produção 

neoliberal e os interesses voltados para o capital financeiro. Neste enfoque, a 

atividade turística seria resultado da ação apenas de empresários e do poder 
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público, estando os demais agentes relegados a agentes secundários: Os turistas, 

determinantes para o fenômeno turístico, são tratados apenas como consumidores, 

os trabalhadores apenas como oferta de mão-de-obra a serviço das condições do 

capital (FRATUCCI, 2014), e a comunidade local não é ouvida nos processos de 

planejamento e tomada de decisão sobre as ações em seu território. 

 

O território do turismo é, portanto, a soma dos territórios dos turistas, 
dos agentes do mercado, do poder público, dos trabalhadores da 
atividade (diretos e indiretos) e do território da população local dos 
destinos turísticos. Nos processos de planejamento e de gestão 
desses territórios é condição sine qua non a contemplação das 
relações e interações que se estabelecem entre os territórios de cada 
agente social, pois é a partir delas que se estabelece o território do 
turismo, em sua concretude e totalidade (FRATUCCI, 2014 p. 93). 
 

No turismo religioso a participação do terceiro setor através de ONGs, 

associações civis e das instituições religiosas também desempenha funções 

determinantes na forma, na estrutura, na produção e promoção dos destinos deste 

segmento. Isto porque, as especificidades naturais e culturais são os atrativos 

principais e são pautados pelo viés do sentido sagrado, ou seja, de um valor difícil 

de ser mensurado, sem a mediação de agentes que traduzam e congreguem os 

turistas às tradições. Também não seria possível pensar no Turismo Religioso sem a 

atuação vital da comunidade local. Destaca-se o interesse do mercado e de muitos 

agentes externos à Igreja Católica no agenciamento destas atividades culturais-

religiosas do turismo e o quanto o contexto descrito sobre a ‘pós-modernidade’ tem 

favorecido este tipo de turismo, bem como a Igreja Católica tem respondido a este 

movimento. 

 
Para Amaral (2000), Maluf (2001) e Montes (1998) as celebrações 
religiosas católicas de caráter devocional e de culto público, fazem 
parte da vida dos brasileiros, sendo plausível falar em uma “cultura 
da festa” no país.  As celebrações religiosas são momentos ápices 
que servem para lembrar acontecimentos bíblicos ou da hagiografia 
dos santos, renovando os sentimentos de fé em favor do catolicismo. 
No tocante à festa no Brasil, se percebe uma multifuncionalidade e 
polissemia inerente de um fenômeno que se presta a assimilação de 
várias, culturas, costumes e etnias (ARAGÃO, 2014, p.148).  
 
 

De modo especial no Brasil, as festas dedicadas aos santos católicos 

extrapolam os ritos e adquirem um caráter mais popular, reunindo adeptos de 

diferentes tradições religiosas.  Como exemplo podemos citar Nossa Senhora dos 
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Navegantes, que é celebrada no dia 2 de fevereiro, data também associada ao orixá 

Iemanjá.   São organizadas procissões marítimas em diferentes cidades do litoral 

brasileiro, que atraem não só os devotos, mas também diversos tipos de visitantes, 

com cânticos, danças e a produção de alimentos típicos dessas festividades. Desse 

modo, essas celebrações se transformam em atrativos turísticos. Mas em que 

medida pode-se dizer que as festas e os espaços religiosos seriam produtos 

turísticos e, com base nisso entender o turismo religioso como um segmento do 

mercado turístico? O que a Igreja Católica teria a dizer a respeito disso? 

A Igreja Católica, com mais de dois mil anos de existência é considerada a 

instituição mais antiga e global do mundo contemporâneo em atividade. Embora 

dogmática, sua atuação na história da civilização ocidental ultrapassa os limites da 

religião. Procura-se aqui argumentar sobre o porquê de tratar do uso de seus 

espaços sagrados pelo mercado e para o turismo cultural requerer uma atenção 

especial em relação a outros equipamentos do segmento, como museus, 

monumentos, bibliotecas ou centros culturais.  

É importante considerar que uma instituição milenar e que exerceu - e ainda 

exerce – tanta influência na civilização ocidental seja centro de controvérsias. A 

certeza de guardar a verdade sobre a fé associada ao poder de religio licita na 

antiguidade e à riqueza que lhe fora atribuída no ocidente afastou a Igreja como 

instituição de seus próprios princípios cristãos em diferentes momentos da história. 

Vários são os aspectos polêmicos que envolvem a Igreja Católica e que na 

sociedade contemporânea têm sido alvo de críticas e mesmo de afastamento de 

muitos fiéis. Entre eles: a ética católica sobre o casamento e sua oposição ao 

divórcio, a condenação ao aborto e a prática da homossexualidade; a rejeição aos 

contraceptivos artificiais e ao sexo antes ou fora do casamento; a adoração especial 

à Virgem Maria (hiperdulia) e o culto dedicado aos santos (dulia) assim como a 

oração em presença de imagens (idolatria). O impedimento às mulheres de 

ordenarem-se padres e aos padres de contraírem o matrimônio, somado ao 

comportamento de alguns membros do clero associados a abuso sexual e pedofilia, 

reforçando as críticas sobre como a Igreja Católica trata a sexualidade e a 

moralidade de modo geral, são fatores que fazem com que ela seja, por muitos, 

considerada uma instituição arcaica, ultrapassada, fora do seu tempo.  

Contudo, mantendo os seus preceitos, a Igreja Católica atravessou os 

séculos reiterando o livre-arbítrio, a liberdade que os indivíduos têm de abraçar ou 



74 
 

não o catolicismo. Inclusive, reconhecendo muitos dos erros e do mal à humanidade, 

se não provocados, permitidos pela Igreja Católica. Por ocasião do Jubileu do Ano 

2000, o então Papa João Paulo II pronunciou em homilia um pedido de profundo 

perdão (VATICANO, 2000). 23 

Outros dados importantes a serem destacados quanto à Igreja Católica 

como instituição dizem respeito à sua ação social. Além de ainda ser numericamente 

a maior família religiosa (com 1,2 bilhão de fiéis) é também considerada a maior 

instituição de caridade do mundo. De acordo com o Anuário Estatístico da Igreja 

Católica, publicado na Rádio Vaticana e na Agência Fides24 em 2015, o número de 

católicos no mundo corresponde a 17,68% da população. Mantém 5.034 hospitais, 

como a Santa Casa da Misericórdia; 15.518 casas para idosos e deficientes e 9.770 

orfanatos, além de inúmeras instituições de ensino para diferentes níveis da 

educação formal, entre outras iniciativas de assistência social (Rádio Vaticana, 

2015). 

Portanto, acaso se tomasse o entendimento do Turismo Religioso apenas 

como ‘turismo para religiosos católicos’, sem considerar adeptos às diversas outras 

religiões, seria uma demanda potencial de 17,68% da população mundial, embora 

se reconheça que muitos declarantes podem não ser praticantes da religião. Os 

católicos praticantes25 estão intimamente vinculados às suas paróquias e, em 

grande parte, são devotos dos santos de sua denominação. As paróquias estão 

submetidas a uma rigorosa estrutura e hierarquia, o que nos faz compreender que 

para qualquer ação, vale a máxima popular, ‘é preciso falar com o bispo’.  Trata-se 

de uma demanda numerosa e fiel, que busca experiências compartilhadas em 

grupos, potencialmente numerosos, em visitas a santuários e eventos em espaços 

de devoção. 

Teólogos da Igreja Católica observam o fenômeno do turismo desde a 

segunda metade do século XX considerando as possibilidades de ser o turismo um 

                                                           
23 VATICANO.  Homilia do Papa João Paulo II na Santa Missa no dia do Perdão no Ano Santo de 
2000. 12.mar.2000. Libreria Editricia Vaticana.  Disponível em http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/pt/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000312_pardon.html  Acesso em 02. Nov.2016 
24 Agência Fides é a agência de notícias do Vaticano. Baseia-se no Palácio de Propaganda Fide, na 
Cidade do Vaticano e faz parte da Congregação para a Evangelização dos Povos.  
25 O termo “católico praticante” emerge para diferenciar o católico que permanece fiel daquele que 
não segue os preceitos da Igreja Católica, apesar de nela ter sido batizado. O batismo é uma prática 
social comum nas famílias brasileiras, através do qual se estreitam laços de apadrinhamento. Porém 
nem sempre os membros das famílias professam o mesmo batismo, a mesma religião. Nem todo 
batizado permanece portanto como católico praticante.  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000312_pardon.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000312_pardon.html
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agente que propicie o acréscimo espiritual ao turista além da experiência de 

deslocamento que vise apenas o descanso e o lazer. Eduardo Taborda de Jesus 

(2014) em sua publicação “História e Gestão do Turismo Católico” realizou o 

levantamento dos escritos sobre turismo na Santa Sé, desde seu começo em 1952 

até o início de 2013, quando se encerrou o papado de Bento XVI, não incluídos, 

portanto, os pronunciamentos do atual Papa Francisco. Os textos são direcionados, 

sobretudo, aos bispos das localidades em que o turismo tem se desenvolvido. 

Dentre os vários documentos, o “Diretório Geral Peregrinos na Terra” de 30 de abril 

de 1969 é o mais importante documento sobre turismo elaborado pela Santa Sé, 

pois partiu de uma orientação cristã do fenômeno do turismo, com ênfase nos 

profissionais do setor e nos turistas (JESUS, 2014). Neste Diretório Geral, as 

principais preocupações são relativas ao turismo de massa, à possibilidade de 

contribuição do turismo na formação cultural moderna e como agente de paz entre 

os povos; ao receio que os valores cristãos sejam comprometidos pelo turismo 

contemporâneo, e como as comunidades podem se preparar para acolher os 

visitantes. Este documento também estabelece as competências e 

responsabilidades da Pastoral do Turismo, criada em 1970. Dentre elas podem-se 

citar: “estudar as consequências do fenômeno turístico na vida espiritual dos fiéis”; 

“a formação de profissionais cristãos no turismo” como uma das responsabilidades 

das Conferências Episcopais, “a educação dos fiéis  para a sã fruição do turismo” , 

“favorecer a celebração da Santa Missa nas línguas das principais correntes 

turísticas” (JESUS, 2014, p.122-123). Complementando o “Diretório Geral 

Peregrinos da Terra” (VILLOT,1969 26)  foram elaboradas em 2001 as ‘Orientações 

para a Pastoral do Turismo’, já no contexto da sociedade contemporânea e global 

que tem priorizado “[...] a satisfação econômica sem prejuízo à dignidade da pessoa 

humana” (JESUS, 2014 p.127). João Paulo II em discurso aos membros da 

Pontifícia Academia das Ciências Sociais, em Roma, no ano de 2001, afirma que:  

 
A priori, a globalização não é positiva nem negativa. Ela será aquilo 
que dela se fizer. Nenhum sistema é um fim em si mesmo, e é 
necessário insistir sobre o fato de que a globalização, assim como 
qualquer outro sistema, deve estar ao serviço da pessoa humana, da 
solidariedade e do bem comum (JESUS, 2014, p.127).  

                                                           
26 O Cardeal Jean Card Villot que assina o Diretório Geral Peregrinos da Terra foi camerlengo (ou 

seja, desempenhou a função de o Papa interinamente ) em duas ocasiões: por ocasião da morte do 
Papa João Paulo VI (6 agosto 1978) e , em seguida pelo falecimento do Papa João Paulo I em  
setembro daquele mesmo ano. E foi secretário de Estado do Papa João Paulo II (JESUS, 2014).  
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No Brasil, a Pastoral do Turismo vem se desenvolvendo desde 2004, 

embora algumas ações pontuais tenham ocorrido anteriormente e a coordenação 

tenha começado a se estruturar apenas em 2010. Góis (2015) afirma que a 

diversidade cultural aparece como uma oportunidade e um desafio.  A Pastoral 

pretende trabalhar de forma inter-religiosa com as quatro principais matrizes – cristã, 

afrodescendente, oriental e nativa - de modo a favorecer o diálogo, a tolerância, o 

respeito e a mútua compreensão (GÓIS, 2015, [s/p.]).  

Em 27 de setembro de 2014, por ocasião da celebração do Dia Mundial do 

Turismo, foi realizada a I Romaria Nacional dos Profissionais de Turismo à 

Aparecida, inciativa da Confederação Nacional do Turismo e da Associação dos 

Guias do Circuito Turístico Religioso (AGCTUR). Contou com a presença do então 

bispo referencial da Pastoral do Turismo, Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador 

e Primaz do Brasil. O evento teve como tema central “A dimensão evangelizadora do 

Turismo Religioso no Brasil” e na abertura do evento Dom Murilo propõe como 

questões: "Pode o Turismo ajudar-nos a construir um mundo melhor? Enfim, como 

dar uma 'alma' ao Turismo?". Nas considerações finais deste evento, Dom Murilo 

destacou que é necessário organizar encontros de caráter cultural-religiosos em 

colaboração com as entidades turísticas e valorizar o aspecto religioso das obras de 

arte cristãs; valorizar as peregrinações aos santuários através de uma acolhida com 

finalidade religiosa; incentivar o turismo social que torna o turismo acessível; 

“promover atividades turísticas que respeitem o meio ambiente, que dê preferencias 

às necessidades da comunidade local”; “denunciar o turismo sexual” (KRIEGER, 

2014, p.6-7) 

De acordo com o site oficial, a Pastoral do Turismo assume então entre suas 

diretrizes 27, “[...] Apoiar projetos de economia solidária e comércio justo vinculados 

ao turismo; [...] Contribuir com as comunidades locais no resgate e preservação de 

sua identidade cultural, trabalhando para minimizar os impactos do turismo nos 

ecossistemas, na cultura e na comunidade; [...] Assumir e divulgar o Código de Ética 

Mundial do Turismo” (PASTORAL DO TURISMO BRASIL, 2016). O site da Pastoral 

do Turismo no Brasil também disponibiliza as estratégias de ação para cumprir suas 

diretrizes, entre elas: “Fomentar a informação, usando também as novas 

                                                           
27 Site da Pastoral do Turismo, http://pastoraldoturismo.com.br/institucional/ . 2015 -2017. Acesso 
02.nov.2016 

http://pastoraldoturismo.com.br/institucional/
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tecnologias, das estruturas de acolhimento e seus horários de funcionamento; [...] 

Elaborar, em colaboração com as regiões de turismo e comunidades locais, roteiros 

de turismo religioso e cultural na área das dioceses, com inclusão de propostas 

evangelizadoras (PASTORAL DO TURISMO BRASIL, 2016). 

Portanto, a Pastoral do Turismo viria a ser também o canal de interlocução 

entre a Paróquia e os agentes públicos e a iniciativa privada atuantes no setor de 

turismo. De modo especial no que tange ao seu patrimônio particular, seria a 

encarregada por seu inventário, organização e demonstração ao público quando 

assim convier, mas também em relação à preservação da cultura comunitária. Está 

prevista entre as estratégias o fomento de roteiros para o turismo religioso 

integrando dioceses e suas regiões. Estas funções se tornam extremamente 

relevantes nas cidades em que os espaços sagrados são arrolados entre os 

atrativos turísticos por parte dos agentes de mercado, muitas vezes sem o 

envolvimento dos paroquianos. Veremos em Armação dos Búzios, onde atualmente 

não há a Pastoral do Turismo, que os espaços sagrados também ficam esvaziados 

de sentido, reduzidos à bela paisagem onde está situada a Igreja de Sant’Anna 

frequentemente fechada, e a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, cuja 

loja de artigos religiosos é tão atrativa ao turista convencional quanto a bela pintura 

do seu tríptico.  Seria o suficiente para se propagar o destino como potencial para o 

turismo religioso? 

Armação dos Búzios, contou com a atuação do Padre Ricardo White que 

esteve à frente da comunidade católica desde sua chegada em 1989, 

permanecendo como pároco por 25 anos. Padre Ricardo White assumiu no final dos 

anos 1990 até meados de 1998 a responsabilidade pela Pastoral do Turismo da 

Arquidiocese de Niterói para a Região dos Lagos, antes que esta pastoral estivesse 

estruturada. No verão de 1999 criou o Projeto “Deus é a nossa praia I”, realizando 

shows com a participação de vários cantores religiosos e sacerdotes, na Praia do 

Forte, em Cabo Frio, reunindo aproximadamente 20.000 pessoas. No ano seguinte 

realizou o mesmo projeto em Búzios, com um público estimado em 10.000 pessoas. 

Atualmente se dedica à comunidade de aliança Vox Lumen por ele fundada no 

bairro da Rasa em 2002 e prossegue, entre outras atividades, fazendo shows pelo 
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Brasil e evangelizando com programas na Rádio Catedral FM (Rio de Janeiro) e 

Rádio Ondas FM (Cabo Frio) além de manter a Rádio Vox Lumen na web.28.   

Durante a entrevista ocorrida em 30 de julho 2017, Padre Ricardo White 

alegou desconhecer que haja na paróquia de Búzios qualquer iniciativa a respeito da 

Pastoral do Turismo, mas que seria muito interessante propor ao pároco atual uma 

ação neste sentido, visando o registro e a valorização do patrimônio material e 

imaterial de cada capela. Ele próprio tem o projeto de escrever um livro, mas no 

momento declara estar com outras prioridades. A possibilidade de se elaborar 

roteiros que integrem as capelas e estas, por exemplo, ao Museu de Arte Religiosa e 

Tradicional em Cabo Frio, poderia enriquecer a experiência dos peregrinos que se 

dirigem em caravanas à Búzios aos domingos apenas para assistir a missa em 

devoção a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Veremos mais adiante que até 

houve em 2015 uma iniciativa para instalação da Pastoral de Turismo na Paróquia 

de Búzios, mas foi interrompida devido à falta de apoio e de precisão quanto às 

ações possíveis. De fato, a atuação da Pastoral do Turismo vem sendo amadurecida 

pela CNBB gradativamente. Em âmbito nacional, desde 2014 a Pastoral do Turismo 

(Pastur) vem realizando encontros para a sua reformulação e para a construção de 

uma equipe efetiva. 

No ano de 2017 o IV Encontro da Pastur está marcado para os dias 17 a 19 

de novembro na cidade de Castelo (ES) e terá como tema “O Ano Mariano e o 

Turismo de Base Comunitária: a devoção Mariana nos reúne na fé e anima a 

Pastoral do Turismo” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 

2017, [s/p.]) e contará com o auxílio do Padre Rafael Santana, Pároco na Paróquia 

Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, de Niterói, na coordenação nacional da 

Pastoral do Turismo. A julgar pelo tema, supõe-se que esta pesquisa esteja 

compreendendo que o uso turístico dos espaços sagrados católicos deve ser 

produzido sob as premissas do turismo de base comunitária, de modo diferente do 

discurso dos agentes econômicos, principalmente dos empresários e do poder 

público. De acordo com a conceituação do Ministério do Turismo, o turismo de base 

comunitária é composto de inciativas e atividades protagonizadas pelas 

comunidades locais de modo a proporcionar autênticas experiências aos turistas, e 

estando bem estruturado, estimular a geração de emprego e renda para a região.  

                                                           
28 A biografia do Padre Ricardo White, suas realizações e entrevista serão detalhados adiante nesta 

pesquisa. Sua obra pode ser consultada em   https://www.padrericardowhyte.com/biography  

https://www.padrericardowhyte.com/biography
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Aqui se percebe o quanto a ideia de ‘autenticidade’ tão articulada e 

valorizada por grande parte dos turistas, e apropriada pelo mercado como um 

diferencial e uma distinção, também faz parte dos ideais da própria Igreja em relação 

ao turismo. A autenticidade e um dos temas muito discutidos pela antropologia do 

turismo (FERREIRA, nota de orientação, 2017).  

No contexto da Igreja Católica é importante mencionar o movimento da 

Renovação Carismática Católica (RCC) 29 com origem nos Estados Unidos no ano 

de 1967 e que vem ao encontro do Concílio Vaticano II, que, de acordo com 

Ranagharn (1972, p.11 apud OLIVEIRA, 2015, p. 79) 

 

Com sua ênfase no desenvolvimento de uma personalidade cristã 
vital, vemos a regulação de o jejum dar lugar à responsabilidade 
pessoal, as atitudes barrocas e medievais na missa e nos 
sacramentos se dobrarem à experimentação e à adaptação 
relevante, de maneira comunitária cultuar. A Igreja declara que deve 
servir ao mundo e ao povo que nele existe.  
 

Assim a RCC “reordenou as bases da Igreja Católica frente às indagações 

que a sociedade da época desejava” (OLIVEIRA, 2015, p. 69), abrindo aos leigos o 

estudo e a vivência dos carismas do Espírito Santo através de grupos de oração, 

pautados na liturgia, animados por cânticos, adorações e testemunhos de mudança 

de vida pelas graças do espírito. A partir da Renovação Carismática Católica, há 

uma geração de leigos e de padres cantores que evangelizam por meio de canções, 

shows e pelos meios de comunicação, com programas em emissoras de rádio e 

rádio web, canais de TV como Século XXI, Rede Vida e TV Canção Nova. Entre eles 

Pe. Zezinho, Pe. Marcelo Rossi, Pe. Fábio de Melo e Pe. Ricardo White - que foi 

pároco de Armação dos Búzios. 

Estudo recente sobre a Renovação Carismática Católica no Brasil também 

revela dados sobre o crescimento das chamadas “comunidades de aliança e de vida 

no Espírito Santo”, registradas pelos pesquisadores, a partir da década de 1990. 

São compostas por pessoas, majoritariamente jovens, que compartilham a 

convivência doméstica, as tarefas diárias e as finanças - chamadas de comunidades 

de vida - e outros membros que não residem, mas frequentam a comunidade, 

constituindo as comunidades de aliança. Entre as comunidades de vida mais 

conhecidas no Brasil destacam-se a Canção Nova, com sede em Cachoeira 

                                                           
29 Sobre a Renovação Carismática Católica ver: 
http://www.rccbrasil.org.br/interna.php?paginas=42 . Acesso 02.mai.2017 

http://www.rccbrasil.org.br/interna.php?paginas=42
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Paulista/SP, a as comunidades Shalon, Maranathá, e a Toca de Assis, todas com 

unidades distribuídas pelo país, cujos contatos se multiplicam por home-pages, 

redes sociais, publicações e programas de televisão (MARIZ, 2005, p. 254).  Em 

Armação dos Búzios/RJ, a Comunidade Vox Lumen de Cristo tem a finalidade de 

dar assistência à população mais pobre do bairro da Rasa, porém sem estrutura até 

o momento para se converter em um centro de peregrinação ou hospedagem de 

peregrinos. 

Entre as comunidades de vida e aliança, destaca-se no cenário das 

peregrinações católicas a Comunidade Obra de Maria, com sede em São Lourenço 

da Mata, em Pernambuco. Trata-se de uma Associação Internacional Privada de 

Fiéis fundada em 1985, com personalidade jurídica aprovada pelo Vaticano e 

integrante da Catholic Fraternity (Associação Internacional das Novas 

Comunidades). Além da sede, a Obra de Maria possui casas em 17 estados 

brasileiros além do Distrito Federal e também em outros 15 países. É composta por 

missionários clérigos e leigos chamados a “Evangelizar de todas as formas com 

alegria!”. Uma das formas é a realização das peregrinações, notadamente para o 

exterior, para destinos como a Terra Santa, Itália, Portugal, França, Espanha, 

Turquia, Bélgica. Entre os destinos no Brasil, predominam as viagens à Canção 

Nova e ao Santuário de Aparecida/SP. As peregrinações são operadas pelas 

agencias Rosa Mística Viagens e Peregrinações ou Mãe Rainha Viagens e Turismo.  

A busca por experiências hedonistas e excêntricas que distanciam turistas e 

profissionais de turismo da Igreja são tão preocupantes quanto o uso mercadológico 

dos espaços sagrados sem que haja, por parte das paróquias e de seus 

paroquianos, ações que preservem seu patrimônio e tradições. Não há por parte da 

Igreja Católica, até então, a intenção de comercializar seus espaços e eventos, mas 

de melhor preparar os agentes do turismo que deles usufruem. Não se faz a 

distinção entre o turista cultural, o turista religioso ou o peregrino, o cristão e o não 

cristão. O objetivo é acolher a todos, desde que sejam respeitadas as tradições 

locais, razão pela qual é incentivada a Pastoral do Turismo para o estudo das 

estratégias a serem adotadas na realidade de cada paróquia. 

Neste segmento cultural que relaciona turismo e religiosidade, a 

subjetividade do turista é ainda maior e determinante. Este olhar é interessante para 

que se perceba o turista como um agente gerador do turismo. É para atendê-lo que 

os agentes de mercado se mobilizam. Ele não é o único sujeito responsável pela sua 
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produção, mas é fundamental e é também o agente mais volúvel nesta inter-relação.  

De acordo com o seu comportamento, o turista irá se territorializar com maior ou 

menor intensidade, ou seja, estabelecerá redes de relacionamento, mais ou menos 

fluidas (FRATUCCI, 2008), além de movimentar a cadeia produtiva gerada para 

atender as suas necessidades e expectativas. 

Diante das necessidades dos turistas, a atenção dos empresários se volta a 

atendê-las, e o fenômeno turístico passa por um processo de mercantilização, de 

modo a se organizarem entre aqueles que se relacionam diretamente com os 

turistas (como as empresas de transportes turísticos, proprietários de meios de 

hospedagem, serviços de agenciamento turístico, de restaurantes e guias de 

turismo) e aqueles que indiretamente se relacionam com a demanda turística (como 

os fornecedores de insumos – alimentos, uniformes, equipamentos, etc., 

empresários de comunicação, profissionais de segurança e de saúde, entre tantos 

outros). Atualmente várias agências de turismo trabalham com destinos para o 

Turismo Religioso, inclusive empresas de grande porte, como a CVC Viagens. 

Contudo, estas se distinguem das peregrinações da Obra de Maria, na medida em 

que estas viagens são acompanhadas por guias espirituais e missionários (não 

funcionários), para destinos e ritos religiosos, e cuja renda se reverte para outras 

obras assistenciais e missões evangelizadoras.  

O poder público, nas esferas federal, estadual e municipal, tem a função de 

incentivar, normatizar, regular e fiscalizar a atividade turística, de modo a conciliar os 

interesses empresariais de mercado, mantendo a devida atenção para com as 

comunidades receptoras. E nas comunidades receptoras, Fratucci (2008) identifica 

ainda três tipos de agentes: os trabalhadores diretamente envolvidos com a 

atividade turística; aqueles trabalhadores que estão indiretamente ligados a ela e os 

habitantes que não mantém vínculos com o turismo, constituindo assim diferentes 

lógicas em relação à esta atividade. 

Convém situar que no Brasil, o turismo passou a se destacar na agenda 

pública a partir da última década do século XX, mais precisamente após a 

Constituição de 1988, quando os municípios assumiram um novo papel na estrutura 

administrativa, o que se refletiu nas políticas para o setor de turismo. Com as 

privatizações e a descentralização administrativa e financeira previstas na nova 

Constituição, o Estado teve o seu papel esvaziado, refletindo em impactos nos 

sistemas de desenvolvimento. Neste cenário, a gestão pública do turismo seguiu a 
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tendência à descentralização administrativa de abertura à participação social, 

através da criação, nos anos 1990, de conselhos municipais de turismo incentivados 

pelo Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT). Este programa 

introduziu os princípios de parcerias, de sustentabilidade, de mobilização e 

capacitação entre os atores locais para o planejamento do turismo no território 

nacional. O conceito de governança e as novas formas de coordenação da gestão 

pública do turismo no Brasil se oficializaram a partir de 2004, com o Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT) implantado pelo recém-criado Ministério do 

Turismo (MTur – criado em 2003). O PRT tem como princípios a descentralização, a 

integração, a participação e a sustentabilidade ambiental, sociocultural e econômica, 

sendo a Instância de Governança em âmbito regional o conceito central, vinculado 

às ideias de descentralização, participação, cooperação, redes e parceria 

(TRENTIN; MORAES 2014, p.8).  

Em 2010, após seis anos de implantação do PRT, por ocasião da Avaliação 

do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil (BRASIL, 2010) a 

análise das variáveis da dimensão Gestão Compartilhada do Turismo na Região30 

verificou que ainda há uma cultura forte de dependência do poder público como 

centralizador das ações, e com a instabilidade política – e de políticos –  os  

processos de desenvolvimento turistico sofrem significativa descontinuidade.  A 

descentralização administrativa e financeira e a participação da sociedade civil 

organizada na elaboração, execução e controle das políticas de turismo  por meio 

das instâncias de governança  tem sido consideradas como importantes elementos 

desse processo. Porém, na prática, além de se limitar a governança à formação de 

conselhos consultivos, ainda é o governo municipal que delibera sobre o território do 

turismo (governança hierárquica) e é a iniciativa privada (governança de mercado) 

que detém a força de negociação, devido ao fato de ser  geradora de empregos e 

contribuir para arrecadação financeira, especialmente no caso dos agentes 

diretamente ligados a produção do turismo (hoteleiros, agentes de viagens, gestores 

de atrativos, etc).  

                                                           
30 Variáveis da dimensão Gestão Compartilhada do Turismo na Região :3.1. Descentralização da 
gestão do turismo 3.2. Articulação de atores sociais e formação de redes e parcerias 3.3. Governança 
público-privada 3.4. Gestão compartilhada da construção e da implementação da visão de futuro do 
turismo regional . BRASIL/ MTur, 2010. p. 34  Disponível em 
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Livro
_Regionalizaxo.pdf  acesso em 25.05.2016 

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Livro_Regionalizaxo.pdf
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Livro_Regionalizaxo.pdf
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Desta avaliação sobre o PRT, destaca-se ainda, que apenas 40% das 

regiões consideradas prioritárias possuem plano estratégico para o turismo. Na 

percepção dos interlocutores que partiparam da oficina de avaliação foram 

apontadas como falhas : a “falta de visão em longo prazo dos atores locais”, “o 

despreparo e falta de qualificação para elaborar planos estratégicos regionais”; “as 

frequentes mudanças de gestores que prejudicam a implementação dos planos”; “a 

falta de planejamento orçamentário”; “estruturas municipais de turismo ineficientes”; 

“pouco monitoramento e ausência de indicadores que facilitem as avaliações”; e 

“instâncias de governança sem estrutura e representatividade para implementar os 

planos” (BRASIL , 2010, p. 46 -47). 

Assim a expectativa de envolvimento dos agentes sociais nos processos de 

planejamento e a decisão sobre a atividade turística nos destinos têm se restringido 

“[...] às comunicações das decisões já tomadas pelos grupos hegemônicos 

compostos por alguns representantes do poder público e do mercado” (FRATUCCI, 

2014, p. 94). Tais decisões tomadas, conforme Fratucci (2014, p.94), em “petits 

comités” têm se voltado para estratégias de marketing nas quais são empenhadas 

cifras consideráveis visando atrair mais turistas e convencer as populações 

residentes dos destinos turísticos dos benefícios que o turismo gera em seu 

território. Sob o discurso de ‘geração de renda e emprego’, os territórios turistificados 

são tratados como simples mercadorias que precisam gerar o máximo de lucro 

preferencialmente em curto prazo, e subvertem questões profundas como processos 

de gentrificação e ameaças ao meio ambiente natural e sociocultural das áreas 

receptoras (FRATUCCI, 2014). Neste sentido, Haesbaert (2007, p. 43) reitera,  

 
Se nas sociedades tradicionais o homem preenchia todos os poros 
de seu território através de uma apropriação simbólica onde, por 
exemplo, uma dimensão sagrada dotava de sentido o espaço em sua 
totalidade, nas sociedades modernas o território passa a ser visto 
antes de tudo, numa perspectiva utilitarista, como um instrumento de 
domínio, a fim de atender às necessidades humanas.   

 

Diante do exposto, Fratucci (2009, p. 393) considera que o processo de 

turistificação resulta na produção de territórios “descontínuos, sazonais e flexíveis”, 

pois cada um dos agentes sociais age de acordo com suas próprias lógicas de 

territorialização, em combinações variantes entre a lógica zonal e a lógica reticular. 

Partindo dos conceitos de Haesbaert (2004), a lógica zonal adota uma concepção 
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contínua do território, mais ou menos homogênea e estática, mantendo sob controle 

áreas e limites; e a lógica reticular é aquela que incorpora o movimento, o controle 

dos fluxos e dos polos de conexão como ponto importante de constituição dos 

territórios, portanto, de redes. Sob este princípio, Fratucci (2008; 2014 p.44) percebe 

que população residente envolvida diretamente ou não com o turismo e o poder 

público local mantém predominantemente a lógica zonal de apropriação sobre o 

espaço, visto que aquele trecho do espaço é o seu lugar de vida. Os visitantes 

sejam eles turistas, excursionistas, ou veranistas, detém uma lógica reticular, pois se 

apropriam apenas e temporariamente dos pontos do espaço que desejam visitar. Os 

agentes do mercado, o chamado ‘trade turístico’, apresentam variações entre as 

lógicas zonal e reticular, conforme seja sua maior ou menor adesão ao local. 

Grandes empresas externas ao destino turístico, por exemplo, são mais flexíveis, e 

sua lógica predominante é reticular. Já o pequeno empresário do trade, cuja vida 

particular se insere no contexto daquele destino turístico adota a lógica zonal. Da 

mesma forma os trabalhadores do setor turístico, ora adotam uma lógica zonal na 

medida em que o espaço de trabalho se mistura ao seu lugar de vida, ora se 

apropriam do espaço reticularmente, quando vislumbram o destino turístico apenas 

o seu espaço de trabalho. Fratucci (2009, p. 397) afirma que:  

 
[...] a categoria território-rede revela-se mais adequada para 
avançarmos nos estudos do sistema articulado pelo turismo, de 
modo complexo, incluindo todos os seus elementos constituintes, 
suas ações, interações e inter-relações, sejam elas complementares, 
concorrentes ou antagônicas. A lógica reticular do território-rede nos 
permite captar a mobilidade e a transformação dos agentes 
produtores do turismo. Como bem nos coloca Haesbaert (2004, p. 
286) a adoção da lógica reticular nos permite captar “a dimensão 
temporal-móvel do território” e a sua combinação com a lógica zonal 
nos leva a perceber mais nitidamente o dinamismo, o movimento, as 
possíveis conexões e a profundidade do espaço apropriado pelo 
turismo (ibidem). Esse procedimento nos afasta da leitura 
bidimensional e estática do espaço do turismo, incorporando às 
nossas observações também a multiplicidade de tempos de cada 
agente social do turismo. 
 

 

Assim, percebe-se que o território-rede estabelecido pelos agentes do 

turismo através de relações com outras funções urbanas ultrapassa os espaços do 

turismo e do turista. Além daquele espaço destinado ao turismo, participam como 

zona periférica as áreas residenciais, áreas comerciais, as áreas de produção agro 

rurais e aquelas em que se situam os fornecedores de insumos, inclusive onde 
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residem boa parte dos trabalhadores que prestam serviços na área turística 

propriamente dita. Esta zona periférica, alerta Fratucci (2009 p.398), raramente é 

contemplada pelas políticas de gestão do desenvolvimento turístico.  A escala 

regional se dá na medida em que há articulação dos agentes sociais com outros 

destinos turísticos e localidades circunvizinhas, compartilhando redes de 

acessibilidade, de comunicações, de transportes e nas relações econômicas 

(FRATUCCI, 2009).   

Para exemplificar esta articulação de destinos turísticos, Fratucci (2009) 

destaca no estado do Rio de Janeiro, a região turística da Costa do Sol, observando 

a sua mudança da lógica zonal para a predominantemente reticular a partir de 1980. 

Até o final daquela década, o turista que viajava para Armação dos Búzios 

raramente saía daquela localidade para visitar outros pontos da região. A 

proximidade geográfica dos destinos turísticos de Armação dos Búzios, Cabo Frio, 

Arraial do Cabo, Rio das Ostras, somada à ação de agentes de mercado e com 

apoio da mídia têm estimulado o fluxo de turistas entre os destinos durante a sua 

estada, ora fazendo um passeio de barco pelo Rio São João em Barra de São João, 

ou compras na Rua dos Biquínis de Cabo Frio, tendo aulas de mergulho em Arraial 

do Cabo, ou um passeio noturno na Rua das Pedras em Armação dos Búzios. 

 
Desse movimento centrífugo nos deslocamentos dos turistas e nas 
ações dos outros agentes produtores do turismo, surgem 
articulações que extrapolam os limites locais e avançam para outros 
destinos, localizados numa mesma região, ampliando a escala do 
território-rede do turismo do local para o regional (FRATUCCI, 2009, 
p.399). 
 

Das articulações entre os territórios-rede do turismo podem emergir uma 

complexidade de relações e articulações regionais entre os diversos agentes, 

caracterizando um território como rede regional. Observam-se na Costa do Sol que, 

além deste fluxo de visitantes entre os destinos, existe também as articulações entre 

os trabalhadores que residem em Tamoios - segundo distrito de Cabo Frio, e do 

próprio município sede e outros - que se deslocam para trabalhar nos serviços 

turísticos de Búzios. Além disso, há uma integração (ou interdependência) em 

relação aos transportes intermunicipais a cargo de uma única empresa (A Salineira) 

e turístico (Auto Viação 1001); bem como econômica, na ordem de abastecimento 

de diferentes insumos. A partir do próximo capítulo tais exemplos serão abordados 

ao analisarmos o processo e os agentes de turistificação em Armação dos Búzios e 
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suas perspectivas quanto ao turismo religioso. Para tanto, consideremos a seguir 

alguns exemplos de turistificação com a participação – direta ou indireta - de 

agentes interessados no turismo religioso.  

 

2.3 ESPAÇOS DO TURISMO RELIGIOSO. 

 

Tentar especificar os atributos da religiosidade como atrativos espaciais para 

o turismo é uma tarefa difícil dada a sua subjetividade. Bittencourt (2003) se refere à 

matriz religiosa brasileira como “[...] uma complexa interação de ideias e símbolos 

religiosos que se amalgamaram num discurso multissecular” (BITTENCOURT, 2003 

p.31), que pode até ser entendido como um produto, inclusive de exportação, na 

medida em que: 

No contexto da globalização, a situação brasileira é emblemática: 
temos o “mago”31 mais lido do planeta; exportamos a Assembleia de 
Deus para Moscou; a Igreja Universal do Reino de Deus para Paris e 
a Umbanda para o cone sul. (BITTENCOURT 2003, p.31; apud 
SILVA, 2008, p. 23). 

Porém, consideremos o contexto do patrimônio cultural material e imaterial 

da religião cristã católica, no qual o turismo tem encontrado as condições de 

desenvolvimento no Brasil. Ressalvemos, entretanto que, conforme relatado em 

entrevista pelo Guia de Turismo Religioso, Ney Gerhard “sem o aspecto da fé, da 

devoção, da busca pelo sagrado não há como falar em Turismo Religioso Católico” 

(GERHARD, entrevista julho 2017) 

As cidades de função religiosa são marcadas pela prática da peregrinação 

ou romaria aos seus lugares sagrados. Nem todas as religiões incluem 

peregrinações como práticas religiosas. O catolicismo, o budismo e o islamismo são 

religiões que incentivam as peregrinações.  De acordo com o simbolismo que 

exercem em sua ordem espiritual podem se configurar cidades-santuário - também 

denominadas como hierópolis - quando as funções urbanas são fortemente 

associadas à ordem sagrada.  

Cidades-santuário “[...] podem ser encontradas em pleno deserto, como no 

caso de Meca, no sopé dos Pirineus, como em Lourdes, e na Baixada Fluminense, 

                                                           
31 “o mago” refere-se ao escritor Paulo Coelho, a quem também se “deve” a popularização do 

Caminho de Santiago de Compostela como rota de peregrinação ao relatar suas experiências em 

suas publicações O Diário de um Mago e O Alquimista .  
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como em Porto das Caixas” (ROSENDAHL, 2009, p.47).  Há, porém, cidades cuja 

função religiosa convive com outras funções. Em Armação dos Búzios, por exemplo, 

encontra-se como principal função a atividade turística e pretende-se averiguar 

como se dá (ou se daria) a função religiosa para a prática de peregrinações.   

Rosendhal (2009) propõe que: 

 
Ao analisar as atividades das cidades de função religiosa é preciso 
considerar dois aspectos: a sua organização espacial interna e o 
papel do agente modelador, no caso os peregrinos, através da 
vivência do espaço sagrado (ROSENDAHL, 2009, p.47).  
 

A autora sugere então uma tipologia de cidades santuário em cinco 

categorias:  

a) Núcleos rurais: Como exemplo do Santuário de Nossa Senhora da Abadia 

do Muquém, no município de Niquelândia no estado de Goiás, em que um 

povoado com aproximadamente 200 habitantes, recebe mais de 60 mil 

pessoas entre os dias 5 a 15 de agosto, impondo a organização do espaço 

para atender aos peregrinos como se fosse um núcleo urbano.  

 

b) Pequenas cidades em área rural: Como o exemplo da pequena cidade de 

Santa Cruz dos Milagres, município do Piauí, com aproximadamente 2000 

habitantes, que recebe em outubro, na festa religiosa, uma média de 30.000 

devotos. Outro caso é do Santuário de São Francisco das Chagas em 

Canindé, no Ceará, em que o fluxo periódico ultrapassa uma centena de 

milhar de romeiros. Ambos os núcleos encontram-se em áreas de difícil 

acesso e pouco povoadas o que “[...] reafirma a ligação entre centros 

religiosos e locais isolados e inóspitos, que exercem atração, em grande 

parte, pela função religiosa que possuem” (ROSENDHAL, 2009 p. 77). 

 

c) Cidades Santuário entre centros metropolitanos: O exemplo da Basílica da 

Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, situada no eixo Rio-São 

Paulo, que apresenta um fluxo permanente de romeiros e diferentes escalas 

de acordo com os eventos que realiza. 

 

d) Cidades santuário nos centros metropolitanos: As hierópolis metropolitanas 

vivenciam uma superposição de tempos sagrados. Entre os vários exemplos 
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cita-se o Convento de Santo Antônio no Rio de Janeiro, Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, em Curitiba, ou São Judas Tadeu, em São Paulo. 

Apresentam fluxo permanente e em pequenas escalas, com uma organização 

singular e repetitiva, em que o espaço sagrado é recriado, geralmente uma 

vez por semana, e com um fluxo mais intenso por ocasião das datas 

comemorativas dos padroeiros. “Missa, quermesse, procissão, romaria são 

práticas religiosas na festa do santo protetor” (ROSENDAHL, 2009, p.78). E 

pode ocorrer ao mesmo tempo a construção de outro espaço sagrado, com 

práticas de outra religião. Um exemplo no Rio de Janeiro ocorre em 15 de 

agosto com as celebrações de Nossa Senhora da Glória. No alto do outeiro 

ocorrem os ritos católicos, enquanto nas alamedas de acesso, devotos do 

candomblé exercem seus rituais devocionais. “O sincretismo religioso é 

vivenciado pelos devotos num tempo sagrado comum” (ROSENDAHL, 2009, 

p.79). 

 

e) Cidades santuário nas periferias metropolitanas: Destaca-se como exemplo 

o Santuário de Jesus Crucificado de Porto das Caixas situado no segundo 

distrito de Itaboraí, considerando-o “ordenado e seguro, numa periferia 

caótica e selvagem como a Baixada Fluminense, na Região Metropolitana no 

Rio de Janeiro” (ROSENDAHL, 2009, p. 79). Segundo a autora, trata-se uma 

produção religiosa popular, com frequência permanente de romeiros aos 

domingos, vindos de Nova Iguaçu, Nilópolis e outros municípios da Baixada, 

que é intensificada no dia 8 de dezembro, por ocasião da festa da padroeira, 

Nossa Senhora da Conceição. 

 

Nesta categorização não se encontra uma tipologia em que se enquadre 

totalmente a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, nem a Igreja de 

Sant’Anna, em Armação dos Búzios/RJ. Apesar de poder ser considerada ainda 

uma “pequena cidade”, Búzios não se caracteriza como “cidade rural”. Trata-se de 

uma cidade litorânea, com aproximadamente 32.000 habitantes, e já habituada ao 

fluxo intenso de visitantes não peregrinos, ou seja, de turistas atraídos pelos 

aspectos do espaço profano. Razão pela qual este trabalho vem a refletir sobre 

como se dá a organização de um espaço sagrado e de seu fluxo frente ao contexto 

profano já vinculado às funções da cidade de Armação dos Búzios. Também não 
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exercem nem a Desatadora, nem Sant’Anna, uma demanda tão significativa que as 

possa classificar como “cidades santuário nas periferias metropolitanas”, nem 

mesmo por ocasião das festividades religiosas. 

Se, por outros critérios, considerarmos a publicação da EMBRATUR, 

“Roteiros da Fé Católica no Brasil” (2000), estaremos limitando o potencial do 

turismo religioso às festas em torno da devoção, visto que o documento se refere 

especificamente aos eventos. Trata-se de um catálogo organizado por regiões do 

país, contendo informações quanto à cidade/UF, ao evento e seus organizadores, 

data, breve histórico, estimativa de público, eventos paralelos, principais pontos 

turísticos, transportes e vias de acesso com as principais distâncias (EMBRATUR, 

2000).  Oliveira (2004, p.31) pondera que “a viagem movida pela fé tem seu clímax 

na realização de uma festa sacro-profana. O turismo de fé é um turismo de festa?” O 

autor estabelece então uma classificação útil aos eventos citados – e já defasados – 

do catálogo da EMBRATUR (2000), identificados como Roteiros Padrão, Roteiros 

Rituais e Roteiros Espetáculo, conforme o quadro abaixo: 

Quadro 1. Eventos cadastrados na publicação ‘Roteiros da Fé Católica no Brasil’ 
(EMBRATUR, 2000) classificados por OLIVEIRA (2004, p.33). 
 

TIPO DE 
ROTEIRO 

EVENTOS – POR ESTADOS DA FEDERAÇÃO 

PADRÃO N.S. da Glória (AC); São José (AP); Boa Morte(BA); Conceição da Praia 
(BA); Santo Antônio (BA); São Francisco de Canindé (CE) ; N.S. das 
Graças (PE), N.S. do Carmo (PE); Sr. Salvador do Mundo (PE); N.S. do 
Carmo (SE); N.S. das Dores (PI); N.S da Glória do Outeiro (RJ); Bom 
Jesus de Matosinhos (RJ); São Francisco da Ordem (PR); N.S. do Pilar 
(PR) ; Dia de N. S. Aparecida (DF); Encontros de Oração Vinde e Vede 
(MT). 

RITUAL N.S. de Nazaré (AC); S. Antônio de Borba (AM); N.S. do Carmo (AM); 
N.S. da Conceição (AM); Procissão Fluvial de São Pedro (AM); Círio de 
Nazaré (PA); N.S.do Carmo (TO); Senhor do Bonfim (TO); Bom Jesus 
dos Navegantes (AL); Bom Jesus da Lapa (BA); Senhor do Bonfim (BA); 
N.S. da Apresentação (RN); S. José de Ribamar (MA); S. Cruz dos 
Milagres (PI), Corpus Christi (ES); São Sebastião (RJ); N.S. da Penha 
(RJ); Divino (RJ); N.S. da Achiropita (SP); N.S. Aparecida (SP); Romaria 
de Fátima (RS); Madre Paulina (SC); Divino Pai Eterno (GO).  

ESPETÁCULO  Çairé (PA); O Homem de Nazaré (RO); Padre Cícero (CE); São João de 
Caruaru (PE) ; São João de Campina Grande (PB); Paixão de Cristo 
(PE); Paixão de Cristo (RN); São João (SE); Semana Santa de Araxá 
(MG); Caminho Santo de Nhá Chica (MG); Semana Santa de BH (MG); 
Paixão de Cristo (RJ); Semana Santa de Paraty (RJ) ; Gramado Aleluia 
(RS); Cavalhadas de Corumbá (GO); Procissão do Fogaréu (GO); Via 
Sacra de Sobradinho (DF); Cavalhada de Pirenópolis (GO); Banho de 
São João (MS). 

  Fonte: OLIVEIRA, 2004, p. 33 
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Tal classificação aplica-se às cidades cuja função religiosa se destaca, 

estabelecidos por Oliveira (2004 p.31) como: 

a) Roteiro Padrão – São os mais comuns no Brasil, posto que se refira ao 

deslocamento do peregrino de seu espaço habitual ao espaço de maior sacralidade. 

Inclui-se desde pequenos centros onde se encontram a devoção aos santos mais 

populares, até as cidades-santuário como o de Nossa Senhora Aparecida, em São 

Paulo. 

b) Roteiro Ritual – seriam roteiros com caráter simbólico-ritual, 

representados por procissões, cortejos e pequenos trajetos no interior ou no entorno 

aos santuários. Segundo Oliveira (2004, p.32), seriam aqueles espaços em que “a 

sacralidade do lugar depende de uma encenação simbólica do movimento do 

peregrino” e considera que, “talvez” esteja no Círio de Nazaré celebrado no mês de 

outubro em Belém do Pará “o mais bem acabado roteiro nacional desse tipo” 

(OLIVEIRA, 2004, p.32).  

c) Roteiro Espetáculo – são roteiros de forte apelo artístico, cultural e 

econômico, “estabelecidos com intenção explicitamente turística”. É o tipo de roteiro 

exaltado pelo autor como sendo o  

[...] tipo de roteiro que favorece a revitalização ambiental e 
patrimonial construída nos dois tipos anteriores. Mas sua vantagem 
mercadológica e estética pode servir para descaracterizar totalmente 
os vínculos religiosos daquela manifestação de fé. Pode, em 
contrapartida, construir vínculos onde essa motivação religiosa 
jamais existiu (OLIVEIRA, 2004, p.32).  

 

A Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós de Armação dos Búzios, 

como veremos adiante, não depende da festa, ou de um evento específico. A 

demanda diferenciada se percebe através de caravanas, de peregrinações 

organizadas eventualmente pelas paróquias, em grande parte do estado do Rio de 

Janeiro, para assistir à missa dominical dedicada à santa. Portanto, se aproxima de 

uma classificação como Roteiro Padrão.  Já a Igreja de Sant’Anna se apresenta 

mais significativa, tanto para visitantes quanto para população local e não católica, 

por ocasião de sua festividade anual aproximando-se de uma classificação como 

Roteiro Ritual. Aspectos que serão abordados mais adiante.  

O autor propõe como exemplo de Roteiro Espetáculo as adaptações 

nacionais dos Caminhos de Santiago de Compostela, entre elas, Passos de 

Anchieta, em que há um percurso de três dias de caminhada entre as cidades de 



91 
 

Anchieta e Vitória no Espírito Santo. Segundo o autor, esses roteiros demonstraram 

a capacidade empreendedora para toda uma região (OLIVEIRA, 2004, p.32). 

Sobre este tipo de roteiro Carlos Alberto Steil e Sandra de Sá Carneiro 

organizaram uma pesquisa que resultou na publicação do livro “Caminhos de 

Santiago no Brasil: interfaces entre turismo e religião” (2011).  A pesquisa teve como 

objetivo perceber como experiências e significados turísticos e religiosos são 

elaborados e se articulam na construção social dessas modernas peregrinações 

(STEIL; CARNEIRO, 2011).  Foram pesquisados 7 rotas no Brasil estruturadas ao 

molde de peregrinações cristãs internacionais, notadamente, a exemplo do Caminho 

de Santiago de Compostela na Espanha. São elas: o Caminho das Missões (Rio 

Grande do Sul); os Passos de Anchieta (no Espírito Santo); o  Caminho do Sol 

(interior do estado de São Paulo); o Caminho da Luz (Zona da Mata de Minas 

Gerais); os Caminhos da Fé (São Paulo); a Peregrinação a Santa Paulina (Santa 

Catarina) ; e a Estrada Real ( ligando os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais). 

Para os pesquisadores, “os Caminhos de Santiago no Brasil são um lócus 

privilegiado onde se pode perceber um novo habitus religioso em oposição ao 

sistema tradicional das devoções populares” (STEIL; CARNEIRO, 2011 p. 18). Este 

novo habitus (BOURDIEU, 2013) ocorre na medida em que cabe a cada ‘peregrino’ 

fazer o seu próprio caminho interior na busca de um self sagrado, desvinculado de 

qualquer sistema religioso. O estudo revelou uma perda de monopólio das 

instituições religiosas – especialmente da Igreja Católica - na criação, no 

gerenciamento e no controle das atividades. Surgem novos e diferentes agentes, 

como ONG’s, agências de viagens, operadoras, associações locais; governos locais; 

entre outros (STEIL; CARNEIRO, 2011).  O papel desses mediadores é assegurar 

os meios externos e materiais para a realização da experiência com o sagrado, o 

que varia de proposta em cada percurso. Steil & Carneiro (2011) consideram que as 

mudanças nas peregrinações teriam ocorrido ao incorporar turismo e lazer como 

mediadores da experiência religiosa. 

Portanto, de imediato já se verificam algumas especificidades que 

diferenciam a produção do espaço turístico pelo Turismo Religioso, quanto às 

práticas da peregrinação no contexto da Igreja Católica e quanto às ‘peregrinações 

místicas’ dos Caminhos de Santiago do Brasil (COSTA; FERREIRA, 2016)32. A 

                                                           
32 COSTA; FERREIRA. Reflexões acerca da produção do espaço turístico pelo turismo religioso. 
ANPTUR, 2016 
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construção de um santuário católico depende de vários processos junto à 

arquidiocese e ao Vaticano.  A devoção católica a um santo está vinculada a um 

fenômeno espiritual e social que é determinante para a escolha de onde será o 

espaço sagrado a ele dedicado. Nas peregrinações católicas a finalidade é chegar 

aos santuários e participar das cerimônias, procissões e/ou festas. São espaços 

sagrados que tendem à concentração de pessoas; a maioria dos visitantes não 

pernoita nos destinos dos santuários33, o que muitas vezes ocorre em trânsito.  

Já a definição de um caminho místico depende da pesquisa e do trabalho de 

integração entre os diferentes agentes interessados (stakeholders) na construção do 

roteiro turístico e suas estratégias de comercialização e operação. Nas 

peregrinações místicas a experiência com o sagrado se dá nos percursos, 

prioritariamente praticados a pé, com duração de 3 dias ou mais.  Ocorre a travessia 

por espaços naturais para chegar a lugares ocupados por instituições religiosas, 

científicas ou esotéricas, mas que não privilegiam a concentração de muitas 

pessoas, e sim o encontro de pequenos grupos para troca de experiências.  

As peregrinações católicas nacionais são organizadas em grande parte entre 

paroquianos, na maioria das vezes apenas com a contratação do transporte, visando 

o baixo custo. Internamente é necessário autorizações do pároco para a 

comercialização de viagens na igreja. Atualmente, guias de turismo e agências tem 

se especializado para o turismo religioso católico e promovem suas viagens nas 

diferentes paróquias e/ou através das redes sociais. Contudo, a produção de uma 

peregrinação a um santuário perpassa por sistemas hierárquicos da paróquia e do 

santuário; há pouca ou nenhuma interferência do governo local. Verifica-se o uso de 

símbolos religiosos de identificação com os santos de devoção e/ ou das paróquias.  

Os valores dogmáticos são ressaltados pela presença de um guia espiritual – padre, 

diácono ou missionário - que conduz cânticos e orações. O aspecto comercial é 

secundário e não é, em grande parte, gerido pela igreja.  

As peregrinações místicas envolvem mediadores como ONGs, agências de 

viagens, operadoras, associação de amigos dos caminhos, que atendem a 

pequenos grupos mediante agendamento e pagamento. As atividades são 

                                                           
33 Em 2014, segundo o Ministério do Turismo cerca de 17,7 milhões de brasileiros viajaram pelo país, 
motivados pela fé. Destes, 10 milhões eram excursionistas, enquanto os outros 7,7 milhões 
permaneceram pelo menos uma noite no local. Ministério do Turismo. (2014). Turismo Religioso 
continua em alta no Brasil Publicado em 12 de janeiro de 2014. Acesso em janeiro 2016. Disponível 
em http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/712-turismo-religioso-continua-em-alta-no-brasil.html 

http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/712-turismo-religioso-continua-em-alta-no-brasil.html


93 
 

organizadas em rede e há compartilhamento das tarefas sobre o que é oferecido 

naquele roteiro, restrito àquele grupo. Valores ecológicos, e a espiritualidade do self 

através do trabalho corporal e da busca pela saúde, são estimulados e vinculados 

ao aspecto comercial. Há tendência ao envolvimento de governos locais na 

estruturação, visto que o percurso atravessa/interliga municípios.  Uma marca dos 

caminhos é o uso de símbolos semelhantes aos do Caminho de Santiago, tais como 

credencial, albergues, sinalização e a experiência dos mentores com a rota do 

caminho de Santiago de Compostela é muito valorizada. 

Tanto nas peregrinações católicas quanto nos ‘caminhos místicos’ 

identificados até então, o processo de turistificação está centrado na estruturação 

dos recursos culturais locais - religiosos ou místicos – e na prestação de serviços, 

mediados por agentes comunitários, públicos e de mercado para estimular a 

demanda de visitantes e turistas, antes inexpressivas.  Em Armação dos Búzios, no 

entanto , ocorre um movimento inverso. Trata-se de um espaço já turistificado em 

função do lazer, que ‘pretende’ supostamente estruturar o turismo religioso. No 

capítulo seguinte veremos como se configurou este espaço social frente ao processo 

de turistificação e como se comportam os agentes quanto às perspectivas para o 

turismo religioso. 
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3   O TURISMO EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO 

SOCIAL E A DINÂMICA DO FENÔMENO TURÍSTICO. 

 

O turismo, tanto como fenômeno social quanto como atividade econômica, é 

extremamente dinâmico e vulnerável a uma série de fatores externos. Já analisamos 

as mudanças pelas quais a sociedade contemporânea vem incorporando novas 

prática de religiosidade e sua associação ao consumo. Também refletimos sobre a 

lógica dos agentes do processo de turistificação e como os espaços sagrados têm 

se inserido, cada vez mais, nos domínios do mercado. Percebe-se que 

[...] novas formas contemporâneas de espacialização social, por meio 
das quais estamos construindo novas formas de sociabilidade, mais 
híbridas e mais flexíveis. (...) estabelece-se uma relação entre 
antigas paisagens e velhos usos e novas formas e funções, 
impulsionando a relação do lugar com o mundo, que o atravessa com 
novos costumes, hábitos, maneiras de falar, mercadorias, modo de 
agir (...). Assim também, a identidade do lugar é constantemente 
recriada, produzindo um espaço social híbrido, onde o velho e o novo 
fundem-se dando lugar a uma nova organização sócio espacial 
(LUCHIARI, 1998:17 apud FRATUCCI, 2000, p. 129). 

 

Este capítulo fará um breve relato sobre as transformações do espaço social 

em diferentes momentos da história de Armação dos Búzios, notadamente marcado 

pela presença estrangeira e pelo poder político e econômico exercido através do 

monopólio de grandes áreas, determinando seus usos e funções. Busca-se 

identificar em quais circunstâncias os espaços católicos surgiram e emergiram 

recentemente como possibilidade para o turismo.  

Seu nome já foi Ponta dos Búzios, Armação das Baleias de Búzios, Santa 

Anna da Armação, Saco Fora, até ser oficialmente denominado Armação dos Búzios 

a partir do Decreto Estadual n. 641 de dezembro de 1938, em substituição ao nome 

de Saco Fora, na condição de 3º. Distrito do município de Cabo Frio.  Somente pela 

Lei Estadual n. 2.498 de 28 de dezembro de 1995 que Armação dos Búzios 

emancipou-se da condição de distrito elevando-se a município.  

Situado administrativamente na região das Baixadas Litorâneas (Figura 3), 

popularmente chamada como Região dos Lagos, dista 165 km da capital do Rio de 

Janeiro. ‘Búzios’ tem o turismo de lazer no segmento Sol e Praia como a principal 

atividade econômica desde os anos 1980, embora sua imagem de ‘paraíso’ para o 
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público externo tenha sido construída gradativamente a partir dos anos 1950. 

Porém, a cidade tornou-se cosmopolita e sofre hoje com a massificação da visitação 

turística, que reproduz a organização desigual e combinada dos territórios 

capitalistas, absorvendo o predomínio dos agentes de mercado e transformando 

suas características diferenciadas pela cultura e modos de produção locais. 

Figura 3. Mapa das Regiões de Governo e Municípios do Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação CEPERJ, 2014. 

Armação dos Búzios apresenta uma formação geográfica particular (Figura 

4), o que favoreceu a conservação de seu ambiente natural e o adiamento no 

processo de urbanização.  

Figura 4. Mapa em detalhe do território de Armação dos Búzios.  

 

Fonte: IBGE, 2015. 
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Sua área de 70,278 Km2 (IBGE, 2015) distribui-se em uma península com 

aproximadamente oito quilômetros de extensão, que se assemelha a um braço 

estendido ao mar cuja extremidade apresenta um relevo recortado que permite a 

formação de várias praias e enseadas em todo o seu entorno. Ao norte do balneário 

encontram-se as praias de mar calmo e águas mais quentes, como as da Tartaruga, 

Azeda e João Fernandes; ao sul, são voltadas ao mar aberto, com águas mais frias 

e agitadas, como as de Tucuns e Geribá e enseadas como a da Ferradura e Forno 

(ver Figura 5). 

Figura 5. Mapa das Praias de Armação dos Búzios  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google. Arte: Claudia S. Diniz  

A população de 27.560 indivíduos aferida no censo de 2010, já estimava 

para 2017 o acréscimo para 32.260 habitantes. Este aumento se deve em grande 

parte por movimentos migratórios de cidades dos estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais e também de estrangeiros, sobretudo de argentinos, que, 

atraídos pelo turismo, optaram por fixar residência.  Em 1994 a presença estrangeira 

foi registrada em uma publicação fotográfica do argentino Marcello Lartigué (1953 – 

2014) com personagens autointitulados ‘buzianos’34 de 48 nacionalidades, atribuindo 

à Búzios a alcunha de “Praia de Babel” (LARTIGUÉ, 1994).  A convivência com 

                                                           
34 Denomina-se ‘Buziano’ como gentilício, ou seja, aos nascidos em Búzios. Porém, dada as 
características de migração que compõe o cenário local adota-se o termo para ‘o que’ ou aquele que 
é de Búzios, ou que adota Búzios ou o ‘estilo Búzios’, apresentado mais adiante neste trabalho.  
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diferentes nacionalidades contribuiu também para a diversificação na cultura e na 

oferta turística que, aos poucos, veio se sobressaindo e até substituindo aspectos 

estéticos, bens, produtos, serviços e hábitos originais da comunidade local. Veremos 

como se deu este processo ao longo do tempo. 

 

3.1.  A OCUPAÇÃO HUMANA DO ESPAÇO  

 

Em sua obra “Búzios: Armação Histórica” (1997), o pesquisador Márcio 

Werneck da Cunha já apontava que: 

 
O embasamento do velho e do novo modelo socioeconômico 
implantado em Armação dos Búzios foi e continua sendo o domínio 
particular de grandes extensões territoriais por alguns indivíduos ou 
companhias, cujos domicílios ou sedes administrativas estavam e 
ainda estão na cidade do Rio de Janeiro, mesmo em São Paulo e até 
no exterior (CUNHA, 1997, p.17). 

 

A história de Armação dos Búzios esteve vinculada por muitos anos ao 

território de Cabo Frio e a sua relação com os estrangeiros antecede em muito à 

atividade turística. No século XVI, a área em que hoje está o município de Búzios 

era ocupada pelos índios Tupinambás, um subgrupo dos Tamoios, que tinham a 

pesca, a caça e o cultivo de mandioca e de milho como suas principais atividades. 

Este território indígena foi avistado pelas primeiras naus portuguesas sob o 

comando de Américo Vespúcio em reconhecimento à costa brasileira entre 1501 e 

1504. Contudo,  

[...] não há registro de qualquer ocorrência europeia na Ponta dos 
Búzios até cerca de 1575, onde os acampamentos de pesca, de 
coleta de moluscos e de caça continuavam a ser usados pelos 
grupos locais Tupinambá. Os navegantes estrangeiros logo 
descobriram que os portos de Búzios (Praia da Armação), de Cabo 
Frio (barra da lagoa de Araruama) e do Arraial do Cabo (Praia do 
Forno) eram os três únicos ancoradouros seguros no trecho da costa 
compreendido entre as baias de Vitória (ES) e da Guanabara (RJ) 
(CUNHA, 1997, p.17).  

 

A ocupação do território ‘buziano’ foi promovida pela colonização portuguesa 

a partir de 1575 (CUNHA, 1997), relacionada à exploração do pau-brasil, às 

tentativas de escravização dos índios da confederação dos Tamoios e à 
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necessidade de proteger a costa da investida de exploradores franceses, 

holandeses e ingleses. Segundo Mansur (2007), estas foram as razões pelas quais 

se teria confiado grandes porções de terras aos primeiros exploradores e à ordem 

religiosa da Companhia de Jesus, através da concessão de sesmarias. No período 

de 1617 a 1759 a Companhia de Jesus assumiu a missão do repovoamento com a 

formação de aldeias com índios de tribos distantes - Tupiniquins (Espirito Santo), 

Tupis (Rio de Janeiro), Guri Mirins e Guru Açús (do médio Paraíba) – como 

estratégia de proteção aos ataques dos Tamoios, impulsionando a ocupação pela 

produção agropecuária (MANSUR, 2007). Em 1617 foram assentadas a Aldeia de 

Sant’Anna de Cabo Frio e a Aldeia de São Pedro do Cabo Frio. Em seguida seria 

fundada a Aldeia da Ponta dos Búzios para impedir o desembarque de outros 

europeus. Mas, segundo o pesquisador Cunha (2016), 

 

[...] não conseguiram assentar um estabelecimento semelhante 
projetado para impedir o desembarque de europeus inimigos em 
Búzios. Esta negligência estratégica do governo português e uma 
cláusula ambígua da sesmaria concedida aos jesuítas na região, 
resultaram na luta pela posse das terras de Campos Novos com os 
beneditos35 e na construção ilegal de um curral de gado e de roças 
pelos índios da Aldeia de São Pedro em Búzios, o que favoreceu a 
presença intermitente de contrabandistas de pau-brasil na península, 
durante todo o século XVII (CUNHA, 2016, [s/p.]). 

 

Os Jesuítas teriam que escolher entre as terras de Búzios ou do Rio Una. 

Desconsiderando tal condição, mantiveram a criação de gado na Ponta dos Búzios. 

Os ‘beneditos’ iniciaram um curral nas margens do Rio Una. Porém, percebendo que 

a Ponta dos Búzios não seria lucrativa, os jesuítas lutaram por se estabelecer nas 

terras do Rio Una. Ali a partir de 1690, os jesuítas construíram a Igreja de Santo 

Inácio na Fazenda Santo Inácio de Campos Novos, que veio a desempenhar um 

importante papel no povoamento da região. Do conflito com os frades de São Bento 

vieram acusações de que os jesuítas teriam armado bandidos para incendiarem a 

fazenda beneditina e suas benfeitorias. Cavalcante (2009, [s/p.]) ressalta que  

 

                                                           
35 O termo “beneditos” empregado por Marcio Werneck Cunha ao se referir aos integrantes da Ordem 

Religiosa de São Bento, são correntemente mencionados como  beneditinos.  Sobre as Missões 
Religiosas no Brasil ver https://www.historiadobrasil.net/brasil_colonial/missoes_religiosas.htm  
Acesso 11.abr.2016  

https://www.historiadobrasil.net/brasil_colonial/missoes_religiosas.htm


99 
 

Dentre as ordens religiosas que atuavam na capitania do Rio de 
Janeiro – beneditinos, carmelitas, franciscanos e inacianos – os 
jesuítas foram os que mais acumularam riquezas, dominaram o 
ensino e receberam privilégios como: administrar as aldeias sob sua 
jurisdição sem a participação do governo, isenção de fiscalização em 
seus navios e direito de acessar qualquer porto brasileiro ou fora do 
império português. Assim eles praticavam o comércio sem impostos, 
em condições favorecidas diante dos demais comerciantes.  
 

Outra atividade da região foi a extração salineira. No período de 1630 a 1801 

a coroa portuguesa exercia o monopólio da produção de sal. Em 1660 a Câmara 

Municipal de Cabo Frio liberou a comercialização do sal natural da lagoa de 

Araruama e incentivou a pesca de arrasto, concedendo o arrendamento temporário 

de várias praias da região para grandes negociantes, que ocuparam na Ponta dos 

Búzios as praias de Geribá e do Marimbondo (atual Praia dos Ossos), apesar da 

reclamação dos jesuítas, visto que estariam doando terras de suas dependências.  

Assim a ocupação do território pelos aldeamentos foi sucedida pela de 

fazendeiros em grandes propriedades para pesca, monocultura e pecuária.  O 

estabelecimento da armação para a extração do óleo de baleia, com ampla 

exploração de mão de obra escrava, também alimentou tráfico negreiro nas praias 

de Búzios. 

A arregimentação forçada da mão-de-obra africana passou a se dar 
em quantidade e frequência ainda superior, desde que as 
autoridades coloniais usurparam o domínio legal da Câmara 
Municipal de Cabo frio sobre a ponta dos Búzios e começaram a 
conceder a posse temporária dessas terras aos arrematantes do 
contrato monopolista de fabricação e exportação do óleo e das 
barbatanas de baleias (CUNHA, 1997, p.20 - 21). 

 

Foi no início do século XVIII, provavelmente no ano de 1720, que Brás de 

Pina - empresário português, senhor de engenho do Brasil colonial e contratador de 

pesca de baleia - montou uma armação36 para caça de baleias na península de 

Búzios, local que ficou conhecido como Praia da Armação, e ali permaneceu por 50 

anos. O óleo das baleias era utilizado para a construção, para a iluminação da 

cidade do Rio de Janeiro e também para exportação. Os ossos dos animais eram 

enterrados na praia ao lado, que ficou conhecida como Praia dos Ossos. Muitos 

foram os entraves para a manutenção da Armação das Baleias de Búzios devido às 

disputas pela posse de terras da península. Ocorreram bloqueios na estrada de 

                                                           
36 As armações são uma modalidade das artes de pesca nas quais as redes são fixas ao fundo, 
geralmente com vista a capturar espécies migratórias nas suas rotas. 
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acesso a Cabo Frio, recusa à venda de mantimentos a preços locais, boatos de 

ataques indígenas, entre outros, que dificultavam o ritmo da produção e a 

construção de benfeitorias na armação. Em meados de 1729 constam como 

edificações levantadas pela mão de obra escrava na Armação o cais, o engenho de 

frigir, os reservatórios de óleo de baleia, armazéns, oficinas, alojamentos e senzalas 

(CUNHA, 1997).  

Conta-se que ali, em 1740, um navio de escravos escapou milagrosamente 

de um naufrágio. Após a tormenta surgiu a imagem de Sant’Anna nas águas da 

antiga Praia do Marimbondo (hoje Praia dos Ossos).  O Visconde Brás de Pina 

mandou erguer a Capela de Sant’Anna na colina entre as praias da Armação e dos 

Ossos, em terras da família de Manoel Joaquim da Silveira, vindo a ser considerada 

a devoção à Sant’Anna a primeira manifestação católica da cidade (LORENZI, 

2012). 

Naquela época o padre desempenhava uma importante função na 

organização social: entre os ofícios religiosos, lhe cabia recepcionar e logo batizar 

os escravos africanos que recebiam um nome cristão; celebrar os raros casamentos 

entre escravos, bem como realizar as cerimonias fúnebres, registrando o óbito, a 

missa de corpo presente e o enterro dos corpos no cemitério atrás da capela.  A 

Festa de Sant’Anna, celebrada em 26 de julho, marcava também a abertura da 

temporada de caça às baleias na Armação dos Búzios. O padre celebrava a missa 

solene na Capela de Sant’Anna abençoando arpões, embarcações e baleeiras em 

súplica por uma safra abundante. Nos três meses seguintes o mar era observado 

por vigias que, ao ver surgir o esguicho típico das baleias, avisavam ao padre para 

soar o sino da torre da capela. O anúncio era replicado por tambores e os baleeiros 

partiam imediatamente em suas embarcações a vela e a remo para caçar as baleias. 

Ao encerrar a temporada de pesca, navios vindos do Rio de Janeiro 

aportavam com os barris de madeira para o acondicionamento do óleo que seria 

distribuído pela província e exportado para Portugal e também traziam as 

mercadorias para a manutenção da armação. Então os homens livres, geralmente 

arpoadores e tripulantes das embarcações eram dispensados do trabalho e os 

escravos, em grande número, se dedicavam às tarefas de conservação dos tanques 

e equipamentos marítimos da fábrica, além do corte e armazenamento de lenha 

necessária para o abastecimento do engenho de frigir a ser aceso no próximo 

inverno. 
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No ano de 1759, foi decretada a expulsão dos jesuítas de Portugal e de seus 

domínios, acusados de atividades revolucionárias na América Portuguesa e 

Espanhola (Cavalcante, 2009). Quando os jesuítas partiram da região de Armação 

dos Búzios cumprindo a determinação do Marquês de Pombal, em tese, os 

indígenas seriam beneficiados com parte das terras que o governo português 

confiscou da Fazenda Campos Novos, que veio a se chamar Fazenda D’El Rey. Já 

os negros foram incluídos na lista de “equipamentos e utensílios” (LUZ, 2012 p.120) 

apreendidos pela fazenda Real. Porém, a fazenda foi posta em leilão público e 

adquirida pelo fazendeiro Manoel Pereira Gonçalves, que iniciou um 

desmembramento das terras em pequenas fazendas, desta forma expulsando os 

indígenas e privilegiando a utilização da mão de obra escrava dos negros (LUZ, 

2012). 

Consta que em 1799 a Armação das Baleias de Búzios estava 

completamente abandonada. (CUNHA, 2017, [s/p.]). O contrabando de escravos fez 

parte da ocupação do território de Búzios, com desembarques realizados 

especialmente nas praias Rasa e das Emerências. Hoje esta praia leva o nome de 

José Gonçalves, um membro da elite responsável pelo tráfico humano mesmo 

depois de proclamada a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Outros impactos 

socioeconômicos vieram com a entrada em vigor das leis do ‘ventre livre’(1871) e 

dos ‘sexagenários’ (1885), atingindo a atividade agrícola remanescente da região de 

Búzios. Depois da assinatura da Lei Áurea (1888) muitos escravos libertos, sem ter 

para onde ir, permaneceram trabalhando nas várias fazendas que resultaram do 

desmembramento da Fazenda Campos Novos em troca de um pedaço de terra para 

morar e manter sua subsistência. Outros, tanto os fugitivos dos navios negreiros 

quanto os ex-escravos arredios ao trabalho forçado, ocuparam as áreas junto às 

praias de José Gonçalves e da Rasa – especialmente no trecho situado ao redor do 

morro do Arpoador, onde a praia se chama Praia da Gorda. Ali praticavam a pesca 

de linha, em pequenos barcos e a agricultura de autoconsumo37 (CUNHA 1997; 

LUZ, 2012).  

As histórias apontam então para a existência de um quilombo 
estabelecido nas imediações do morro do arpoador, mais ao lado da 
praia dos Negros e da Praia Rasa (na parte conhecida como Praia 
Gorda) no limite com a Cidade de Cabo Frio, cujos antigos habitantes 

                                                           
37 Cunha (2002, p.8) considera fantasiosa a suposição de que aquela povoação teve origem  em um 
quilombo formado a partir do naufrágio de um navio negreiro na costa. 
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são reconhecidos como pertencentes ao grupo de ancestrais que 
compõem a grande família da Rasa (LUZ, 2012, p.123). 

 

No início do século XX, a Armação dos Búzios começa a receber 

mercadores ambulantes de origem turca e italiana, além de portugueses que 

comercializavam tecidos, utensílios domésticos e outros objetos. Desta aproximação 

se constituíram famílias mistas entre os pescadores e proprietários de terras nativos 

e os estrangeiros. Surgem pequenos comércios na Armação, em Manguinhos e em 

Saco Fora (hoje, bairro São José), que então era a sede do terceiro distrito do 

município de Cabo Frio. A produção de bananas da Rasa e de Saco Fora e os 

peixes salgados da Armação eram transportados no lombo de burros para serem 

comercializados em Cabo Frio.  Segundo Cunha (1997), durante a etapa inicial do 

período republicano,  

A reconcentração do domínio particular sobre grandes extensões 
territoriais por poucos indivíduos ou companhias, cujos domicílios ou 
sedes estiveram ou ainda estão na cidade do Rio de Janeiro (mesmo 
em São Paulo e até no exterior), geraram e ainda geram 
consequências socioeconômicas importantes (CUNHA, 1997, p.24). 
 

Cunha (1997) refere-se, de modo especial, ao novo dono da Fazenda 

Campos Novos. Por volta do ano de 1915 o imigrante alemão Eugenne Hanold – 

“[...] que era dono da casa bancária carioca com clientela salineira cabo-friense” 

(CUNHA, 2002, p. 10) – adquiriu grandes extensões de terras. A área compreendia 

terrenos entre a Rasa e José Gonçalves e de Geribá a Saco de Fora e a Fazenda 

Campos Novos, além de edificações e terrenos na Praia da Armação. Ele abriu o 

caminho da Fazenda Campos Novos até a Armação dos Búzios. O seu principal 

objetivo era o cultivo da banana, mas também se plantava café, mandioca e 

mantinha a criação de gado leiteiro. Sua propriedade era muito produtiva e 

empregava grande parte dos moradores. Até que em meados de 1940, houve a 

saída repentina de Hanold após um incidente envolvendo o feitor e um trabalhador, 

que gerou grande revolta seguida de incêndio na plantação38. 

A Fazenda Campos Novos também deixou de realizar a tradicional Festa de 

Santo Inácio que reunia os moradores do entorno e do Distrito de Tamoios, 

sinalizando a decadência econômica da propriedade (CUNHA, 2016). A figura do 

fazendeiro foi substituída pela de um capataz, conhecido como “Joaquim 

                                                           
38 Ver o depoimento de sua neta Gilda Sampaio sobre o ocorrido. Disponível em 
http://www.novabuzios.com.br/novosite/pt/historia/historia.asp Acesso em 10.abr.2017. 

http://www.novabuzios.com.br/novosite/pt/historia/historia.asp
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Português”. Ele manteve o sistema de pagamento dos dias trabalhados pela 

ocupação e uso da terra. Aos poucos as grandes plantações de banana e de café 

foram sendo substituídas pela criação de gado, estimulada inclusive pelos governos 

federal e estadual do Rio de Janeiro.  

Em Búzios a vida da população local era muito difícil: a água potável estava 

restrita a alguns poços públicos ou particulares que frequentemente secavam ou 

estavam sujeitos a contaminações. A iluminação pública e das casas se dava por 

lamparinas de óleo de mamona ou querosene. As refeições eram preparadas à 

lenha, sendo a alimentação à base de peixe e frutos do mar, complementada por de 

farinha de mandioca e frutas de época, além de derivados de porco e de aves de 

criações domésticas. Havia também café, sal e aguardente como ítens 

indispensáveis, que podiam ser adquiridos nas pequenas vendas locais. As casas 

eram baixas, adaptadas aos ventos dominantes, construídas de pau-a-pique e 

cobertas por telhas coloniais caiadas de branco, quase todas com terreno para a 

plantação de árvores frutíferas e hortas. Cunha (1997) cita a existência de 

esporádicas retretas da banda de música de Cabo Frio “e a tradicional festa de 

Sant’Anna, apesar do padre só rezar missa ou celebrar outros atos religiosos em 

datas especiais. Logo surgiu o primeiro templo metodista e a seguir o pentecostal” 

(CUNHA, 1997, p.24). 

De acordo com Cunha (2002) entre os anos 1920 e 1950 há poucas 

informações sobre a história de Búzios, o que o fez supor que neste período houve 

poucas alterações no território. Ainda segundo Cunha (1997 p.24), “[...] em 1927 o 

neto do proprietário da fazenda Campos Novos tornou-se o primeiro dono de casa 

de veraneio na Praia da Armação e assim é considerado o turista inicial de Búzios”. 

Outro aspecto relevante diz respeito à representação política que o terceiro distrito 

passou a ter na Câmara Municipal de Cabo Frio com a participação de Antônio 

Alípio da Silva a partir de 1940.  A estrada de acesso à Cabo Frio era muito precária, 

demandava grande esforço para aqueles que buscavam oportunidades de emprego 

nos pesqueiros em Niterói e no Rio de Janeiro. A estrada também era percorrida por 

devoção daqueles que, a cavalo ou caminhando, se deslocavam para a Festa de 

Nossa Senhora da Assunção no município sede.  
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Nas décadas 1950 -1970 a construção da BR-101 39, de modo especial no 

trecho em que atravessa o estado do Rio de Janeiro, a partir de Niterói, facilitou o 

acesso à Cabo Frio e à Armação dos Búzios. Proporcionou com isso uma 

valorização das áreas em seu entorno e, paralelamente, a “indústria do grilo”, ou 

seja, de especuladores que expulsam os moradores de suas terras e áreas de 

cultivo, apresentando falsos argumentos e títulos de propriedade (LUZ, 2012 p. 132). 

Sucederam-se os desmembramentos das grandes propriedades gerando disputas 

entre os herdeiros ‘legítimos’, grileiros e os naturais da terra, sendo crítica a questão 

fundiária em Armação dos Búzios até hoje.  

Búzios permaneceu isolada do processo de industrialização pelo qual 

passou o Brasil, mantendo a agricultura para o autoconsumo e a pesca como 

atividades típicas, dinamizada pela passagem de mercadores. O processo de 

desapropriação das terras da Rasa e Baia Formosa, abriu espaço para ruas e 

loteamentos onde antes havia roças e lavouras. Tratava-se de uma estratégia 

incentivada pelo Estado. De acordo com Luz (2012, p.130)  

 

O processo de transformação de terras agrícolas em 
empreendimentos destinados a especulação imobiliária obedece a 
um expediente operacional observado em quase todas as áreas 
agricultáveis localizadas no Estado do Rio de Janeiro, a partir da 
segunda metade do século XX, que começa com a redução gradativa 
da atividade agrícola e, logo em seguida, inicia-se a expansão da 
pecuária, ou seja, os cultivos dão lugar aos pastos. A criação 
extensiva de gado começa a ser desenvolvida temporariamente até 
que haja condições ideais para o loteamento e venda da área, visto 
que a ação desse rebanho bovino nas roças é devastadora, 
destruindo por completo quaisquer meio de sobrevivência de quem 
delas dependam.  

As terras de Eugenne Honold foram passadas por herança para sua neta 

Gilda Sampaio e seu esposo Paulo Sampaio, e beneficiou também o cunhado deles, 

Joaquim Sampaio, que teria empreendido o primeiro loteamento da localidade por 

volta dos anos 1950 pela Companhia Industrial Odeon (XAVIER, 2006 p. 57; 

CUNHA, 2002). De acordo com o depoimento de Gilda Sampaio para o site Nova 

Búzios (nome atual da antiga Cia Odeon), Joaquim Sampaio conheceu José Bento 

                                                           
39 A BR-101 é a rodovia federal longitudinal que atravessa o Brasil do Rio Grande do Norte ao Rio 
Grande do Sul, oficialmente denominada Rodovia Governador Mário Covas também chamada de 
Translitorânea. O trecho Rio – Vitória foi inaugurado na década de 1950. Desde 2008 , os 320 km da 
BR101/RJ que atravessam o estado do Rio de Janeiro de Niterói à Campos dos Goytacazes nos 
limites com o estado do Espírito Santo é administrado pela Autopista Fluminense.  
http://www.autopistafluminense.com.br/?link=institucional Acesso: 11.abr.2017 

http://www.autopistafluminense.com.br/?link=institucional
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Ribeiro Dantas e juntos começaram a modernizar Búzios.  Porém ela destaca que 

“Joaquim foi o verdadeiro precursor de Búzios e quem atraiu os primeiros veranistas 

que construíram casas de fim-de-semana. Ele - como fez meu avô - comprou ainda 

mais terras. Acreditava no futuro de Búzios” (SAMPAIO, 2017, [s/p]). 

José Bento Ribeiro Dantas, o Dr. Bento, chegou a Búzios atendendo ao 

pedido de seus filhos Joaquim (Bentinho) e Marcos, que praticavam pesca 

submarina nas praias virgens de Búzios. Dr. Bento exerceu a função de 

administrador regional durante o mandato de Antônio Castro na Prefeitura de Cabo 

Frio (1963-1967), dedicando-se a várias obras, muitas delas financiadas por 

recursos próprios.  Ele construiu o primeiro posto de saúde de Búzios, fez o cais e o 

ancoramento à colina da centenária Igreja de Santana que estava ameaçada pelo 

avanço do mar; construiu a estrada que liga a Rasa à RJ 106 (hoje, é um dos 

trechos da RJ 102) e em Manguinhos deu início à construção da Capela de Santa 

Rita de Cássia (BÚZIOS GUIA OFICIAL, [s/d.]). 

Entre os vários convidados de Bento Ribeiro Dantas estava André 

Mouravieff, que compunha a delegação da Organização das Nações Unidas (ONU) 

no Rio de Janeiro e em Búzios foi o primeiro estrangeiro notório a construir 

residência. Ele também instalou o primeiro telefone e a primeira bomba de gasolina 

na aldeia. Também seria ele o anfitrião que em 1964 hospedara em sua residência 

em Manguinhos a atriz francesa Brigitte Bardot, personalidade a quem se atribui a 

revelação de Armação dos Búzios ao mundo (JUSTUS, 1996). Assim a Praia de 

Manguinhos se constituiu como sítio preferencial das primeiras construções de 

veraneio (PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 2017). 

Outro ilustre frequentador da península da década de 1950 foi o presidente 

Juscelino Kubitschek, que se hospedava em um casarão do século XVIII, 

pertencente a seu ministro-chefe da Casa Civil, Osvaldo Penido (BARROS, 2017). 

Sua presença em Búzios foi imortalizada a pedido de Paulo Soares Penido que, 

pelas mãos do artista Hildebrando Lima ergueu uma estátua de JK na Praia da 

Armação em frente ao Sollar, inaugurada em 2006 (GARCIA, 2017).  

Portanto, em meados do século XX, Armação dos Búzios foi redescoberta e 

projetada no cenário internacional através da aquisição de grandes porções de 

terras por empresários, nacionais e internacionais, não residentes. Mas um fato 

inusitado no ano de 1964 viria a ser a grande inflexão que marcaria simbolicamente 

a projeção internacional daquela aldeia de pescadores como destino turístico 



106 
 

internacional. A passagem da atriz francesa Brigitte Bardot daria um novo sentido ao 

lugar. Segundo o pesquisador e morador de Búzios, José Wilson Barbosa40, detentor 

de grande acervo sobre a estada de Brigitte Bardot no balneário, em entrevista ao 

jornalista Marcio Menasce para o Jornal O Globo: 

Ela chegou ao Brasil para passar férias com o namorado marroquino-
brasileiro Bob Zagury em 7 de janeiro de 64. Depois de ficar alguns 
dias sendo perseguida pela imprensa no Rio, Brigitte embarcou num 
furgão e veio em busca de refúgio em Búzios pela primeira vez em 
13 de janeiro, acompanhada por Bob. Aqui, ela ficou hospedada 
numa casa na Praia de Manguinhos, que pertencia a André 
Mouravieff, então representante das Nações Unidas no Brasil e 
amigo de Bob (MENASCE, 2014, [s/p.]). 

A atriz teve sua primeira estada entre dos dias 13 de janeiro e 28 de abril, 

percorrendo Manguinhos e a Praia de João Fernandes. No entanto, quando voltou a 

Búzios, no mesmo ano, permanecendo até 1965, não encontrou a tranquilidade que 

fora buscar. Hospedou-se na casa de Ramon Avellaneda, na atual Rua das Pedras 

e “a imprensa não a deixou em paz” - diz Barbosa (MENSACE, 2014, [s/p.]). 

O vilarejo encontrado por Brigitte Bardot possuía 

[...] uma escola em Manguinhos, onde estudou toda a velha guarda 
de Búzios, 3 armazéns e um sub-cartório. Nesta década já havia sido 
implantada a iluminação elétrica, fornecida por um motor a diesel, 
localizado na Usina, acionado ao anoitecer para funcionar até a meia 
noite, nos sábados e domingos. Dois aparelhos telefônicos com 
manivela e auxílio de telefonista, ligados em extensão, um em 
Manguinhos e outro na praia dos Ossos, e um posto de saúde 
precário, equipado com água a bomba e fogão à lenha [...] o núcleo 
central da cidade, na época, limitava-se à praia dos Ossos, 
coexistindo com outra concentração em Manguinhos (PREFEITURA 
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 2004a, p. 7). 

 

Segundo Justus (1996) a presença da atriz na aldeia “despertou um duplo 

movimento identificatório: o fetiche feminino de ser como Brigitte, famosa, rica, 

internacional e valorizar a vida simples do lugarejo; e o fetiche masculino de ser 

como Zagury, brasileiro, e namorar, em Búzios, uma celebridade francesa” 

                                                           
40 José Wilson Barbosa é também o produtor do documentário “A Búzios de Bardot” para a 

celebração dos 50 anos da estada da atriz no balneário em evento promovido pela Secretaria de 
Turismo no período de 15 de março a 1º. De abril de 2014. MENASCE, Márcio. Há 50 anos Brigitte 
Bardot revelava Búzios para o mundo O GLOBO. Especiais Bairros. 09.fev.2014.Disponivel em . 
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/especiais-bairros/ha-50-anos-brigitte-bardot-revelava-buzios-para-
mundo-11535844 acesso 12.abr.2017 

http://oglobo.globo.com/rio/bairros/especiais-bairros/ha-50-anos-brigitte-bardot-revelava-buzios-para-mundo-11535844
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/especiais-bairros/ha-50-anos-brigitte-bardot-revelava-buzios-para-mundo-11535844
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(JUSTUS, 1996, p. 30). O encanto da atriz pela aldeia de pescadores foi explorado 

pela mídia nacional e internacional. Referiam-se a Búzios como “paraíso natural” 

atribuindo à presença de Brigitte Bardot alta carga simbólica ao lugar, o que atraiu a 

atenção da burguesia nacional e internacional (XAVIER, 2006, p. 60-61). Ainda hoje 

a imagem do destino está vinculada à presença da atriz, marcada pela construção 

de um monumento da escultora Christina Motta, em 1999, na Orla Bardot. 

Recentemente, em março de 2017, Brigite Bardot, aos 82 anos, concedeu 

uma entrevista ao site RFI, reproduzida no jornal Folha On Line a respeito de seu 

engajamento pela causa de proteção aos animais e, perguntada sobre qual a sua 

recordação do Brasil, de modo especial, de Búzios, ela declara: 

 

Guardo recordações únicas. Uma lembrança mágica, magnífica. Na 
época era apenas uma aldeia de pescadores sem água encanada ou 
eletricidade. Vivíamos como Robinson Crusoé em praias selvagens e 
desertas. As ruelas eram cheias de leitões pretos e galinhas. Nós 
vivíamos de pesca, farofa, mangas e muito sol. [...] Foi o lado 
selvagem do lugar me seduziu. Mas o que Búzios se tornou hoje me 
deixa atordoada. É uma pena (MENDES, 2017, [s/p.]). 

 

Dez anos após a visita da atriz, com a inauguração da Ponte – Rio Niterói 

em 1974, o acesso à região foi facilitado gerando o aumento de visitantes ao 

lugarejo. A imagem de Búzios, vinculada a grandes paixões viria novamente aos 

noticiários internacionais em dezembro 1976, porém para um relato trágico: o 

mistério em torno do assassinato de Ângela Diniz41, por seu então namorado “Doca” 

Street (Raul Fernandes do Amaral Street). Foram anos de investigação e de 

inserção de notas na imprensa sobre o caso, com entrevistas com os moradores e 

depoimentos de amigos. Segundo XAVIER (2006) a repercussão na imprensa 

argentina, uruguaia, francesa, norte americana e até em países africanos reforçou o 

imaginário coletivo associando Búzios a um cenário ideal para romances 

arrebatadores e um estilo de vida despojado e natural.  

 
Um lugar de pessoas bonitas, ricas, influentes e famosas. Dessa 
associação, Búzios passa a traduzir um local que fazia jus a adjetivos 
paradisíacos, e a representar símbolo de status social - relacionado 

                                                           
41 Sobre o crime envolvendo a morte de Ângela Diniz, pertencente à ‘alta sociedade’ carioca, ver o 
livro publicado em 1980, A Defesa tem a Palavra (o caso Doca Street e algumas lembranças) de 
Evandro Lins e Silva, com o detalhamento do processo criminal de Doca Street, além de 
repercussões do fato na mídia. O crime mobilizou movimentos sociais contra a violência à mulher sob 
o lema: “Quem ama não mata” (XAVIER, 2006 p. 62) 
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aos veranistas e turistas que lá construíram sua segunda residência 
(XAVIER, 2006, p.62). 
 

Nesse período percebe-se uma mudança nos sistemas locais de produção. 

Moradias de segunda residência elitizadas passam a ser uma opção de ocupação 

para a população local como caseiro, doméstica, jardineiro. De acordo com Cunha 

(1997, p. 29), 

 [...] Depois da burguesia carioca, paulista e mineira, deu-se a 
chegada da classe média carioca e brasileira, de turistas argentinos 
e outros visitantes estrangeiros, entre os quais, alguns escolheram 
morar e abrir negócios na Armação. Mas, igualmente, vieram 
migrantes pobres que promoveram a ocupação irregular de certas 
áreas e deram origem aos bairros populares. 

Justus (1996, p.32) aponta que a década de 1970 foi marcada pela “tomada 

dos argentinos” referindo-se ao grande fluxo de imigração desta nacionalidade, que 

além de fixar residência também se ocupam do comércio local. Para a autora, os 

habitantes de Buenos Aires apreciariam experimentar a dualidade de “ser Europa” e 

“ser América” em Búzios, que também sustentava opostos entre suas raízes locais e 

a tendência “estrangeirista” que se apresentava pelos novos hábitos dos europeus, 

especialmente franceses e suíços.   

Cunha (2002) considera que a atração dos estrangeiros, notadamente dos 

argentinos por Búzios, teria relação com a situação de clandestinidade de muitos 

destes estrangeiros que viam em Búzios uma alternativa mais distante da 

fiscalização. Soma-se a isso o movimento hippie trazido por estrangeiros que, 

atraídos pela natureza exuberante e a sensação de liberdade, dada à escassez de 

policiamento, disseminaram sua máxima de “paz e amor” inserindo seus hábitos 

naturalistas, o nudismo, a vida comunitária, a emancipação sexual, a influência de 

religiões orientais como o budismo e o hinduísmo, se contrapondo ao patriarcalismo, 

ao autoritarismo das instituições governamentais, ao militarismo, à massificação 

cultural e ao capitalismo como sistema explorador. Os encontros diários embalados 

pelo ideário setentista ‘sexo, drogas e rock&roll’ se reproduziram nas ‘noites 

buzianas’, uma das vertentes do turismo local.  
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3.2 DE ALDEIA DE PESCADORES AO BALNEÁRIO INTERNACIONAL: O 

DESTINO DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS  

 

Nos anos 1970 a localidade era divulgada ‘boca-a-boca’, atraindo veranistas.  

O então jovem arquiteto Otavio Raja Gabaglia tinha ‘o sonho’ de transformar Búzios 

na ‘Saint Tropez brasileira’. Como primeiro passo, Gabaglia providenciou a 

colocação de grandes pedras na rua principal da cidade (Figura 6), como medida de 

calçamento que veio a ser conhecida como Rua das Pedras, atualmente uma 

referência como ponto de encontro em Búzios. 

Figura 6. Rua das Pedras – antes e depois do calçamento. 

 
Fonte: Acervo de Bernard de Castejá 

 

O maior desafio seria manter um padrão de construção charmoso e sem 

muitas edificações, sem muitos andares. Como não havia lei que tratasse do tema, 

Gabaglia criou a sua, e interpelava as construções que ameaçassem seus projetos, 

o que lhe rendeu a alcunha de “Xerife”. Essa prática, conhecida pelos moradores 

como “Lei Raja Gabaglia” foi respeitada em Búzios por quase dez anos até que, de 

fato, o então prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, a pedido de Gabaglia, 

decretasse que as construções em Búzios não poderiam ter mais do que dois 

andares. Gabaglia e o também arquiteto Hélio Pellegrino são apontados como 

responsáveis pelo estilo arquitetônico de Búzios. O “Estilo Búzios” se baseia na 

arquitetura com uso de materiais já existentes na região, com ampla aplicação de 
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pedras e madeira, com a concepção de que seriam construções dotadas de “charme 

e conforto”. 

Sobre o “Estilo Búzios”, Xavier (2006) em sua dissertação intitulada “Búzios: 

estética, poder e território” propõe que esta marca se trata da “construção social de 

um padrão estético-arquitetônico que se auto intitula ‘peculiar ao local’”.  Muitas 

construções do município teriam se inspirado na técnica e nos elementos 

construtivos dos pescadores cujas adaptações são atribuídas ao arquiteto Otávio 

Raja Gabaglia como sendo o “inventor do Estilo Búzios” (XAVIER, 2006, p.136). 

 Assim, o “Estilo Búzios” evoca a articulação entre a simplicidade e a 

sofisticação, e sintetiza os sentidos associados ao lugar, como imagem imaterial, 

promovida como o “charme de Búzios”.  Xavier (2006) aponta esta estética como 

uma codificação, um instrumento de “distinção social” (BOURDIEU, 2007). Como 

ideologia materializada entre os proprietários de edificações em Búzios, torna-se 

ícone de uma classe e de seus valores, promove uma tentativa de homogeneização 

estética local, “[...] ao acionar o discurso identitário fortemente apoiado noutras 

intervenções no espaço físico da cidade” (XAVIER, 2006, p.142). 

À luz de Bourdieu (2007), a distinção social se dá pelos gostos e hábitos 

praticados pelos sujeitos sociais e tais práticas são traduzidas em uma classificação 

social objetiva pela posição que estes sujeitos ocupam na sociedade.  Percebe-se, 

em Búzios, como - a partir da Rua das Pedras e do ‘Estilo Búzios’ - se sucederam as 

determinações de uma classe dominante no processo de transformação da aldeia de 

pescadores em balneário sofisticado, atribuindo a este território funções e objetos 

associados à atividade turística. De acordo com Santos (2004, p.247),  

 

[...] as ações hegemônicas se estabelecem e se realizam por 
intermédio de objetos hegemônicos, privilegiando certas áreas. 
Então, como num sistema de sistemas, o resto do espaço e o resto 
das ações são chamados a colaborar. 
 

Xavier (2006) comenta que uma das estratégias utilizadas pelo “Xerife” para 

a “internalização dessa lógica formalista” foi a doação de projetos de arquitetura 

para a população que não poderia pagar, sugerindo materiais mais acessíveis. E 

assim teria sido a adesão ao “estilo búzios” também para a população local. São 

poucos os relatos dos nativos na seletiva história de Búzios; eles estão espalhados 

em blogs e posts, recortes de jornais nem sempre dotados de credibilidade para o 
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trabalho acadêmico. O fato é que a população teve que se adaptar ao destino 

traçado pelos “de fora” para a sua cidade.  

Cunha (1997) ressalta que, apesar das restrições edificantes impostas pela 

administração municipal entre 1977 e 1982, a priorização do loteamento extensivo 

para a construção de casas de veraneio não teve o cuidado na preservação do 

patrimônio natural, o que agravou os serviços públicos já precários, como o 

fornecimento de eletricidade, agua e telefone.  Também o ambiente marinho teria 

sofrido danos com a intensificação da atividade pesqueira tradicional e da caça 

submarina. “O surto desenvolvimentista teria sido acompanhado pelo 

estabelecimento de charmosas pousadas, restaurantes, bares, casas noturnas e 

boutiques” (CUNHA, 1997, p. 26). 

Até meados dos anos 1980, Búzios dispunha de espaços pequenos, que 

aumentavam a sensação de exclusividade. Não era o tamanho do empreendimento 

que atraía os visitantes, a maioria veranistas, seus amigos e convidados ilustres, 

mas o privilégio que era estar ali. Em 1983 a Rua das Pedras abriu uma das portas 

que viria a ser uma das maiores atrações da localidade. Desde os anos 1990 o Chez 

Michou ocupa um grande espaço na Rua das Pedras, ponto de encontro por onde 

passaram Ayrton Senna, Pelé, Xuxa, Luiza Brunet, Robert Plant e músicos do 

Queen. Foi, também, palco de eventos como o Festival Chez Michou in Concert, que 

se transformou no Búzios Jazz e Blues, adotados no calendário da cidade, atraindo 

músicos do mundo todo para o balneário (FISCHBERG, 2017). 

Entre os anos 1980 e 1990, Armação dos Búzios vivenciou o aumento da 

demanda por novos investimentos em empreendimentos de grande porte, tornando-

se um “ponto privilegiado de apropriação de excedente econômico nas escalas 

nacional e internacional” (XAVIER, 2006 p. 67) e na desapropriação dos recursos 

locais, dada a presença efetiva do investidor estrangeiro. Os “Sampaio”, herdeiros 

das terras de Eugenne Hanold, retomaram o processo de loteamento através da 

Companhia Industrial Odeon – ECIA ODEON. Para a implantação do loteamento da 

praia de João Fernandes a empresa precisou passar pela compra do direito de 

posseiros e a vitória judicial sobre os antigos ocupantes destas terras (XAVIER, 

2006 p. 73).  

Um dos grandes investidores do início dos anos 1980 foi o imigrante franco- 

argelino Umberto Modiano. Modiano foi um dos maiores exportadores de café do 

Brasil até ter problemas com a empresa Ouro Fino S/A e com o governo pelo 
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Instituto Brasileiro do Café (IBC), movendo mais de vinte ações judiciais pelas 

sucessivas intervenções do Estado em seus negócios. As ações resultaram em 

indenizações milionárias, entre elas as terras da Rasa concedidas através do Banco 

Central (REVISTA VEJA, 1991, p. 67).  Claudio Modiano, seu filho, foi autor do 

projeto do complexo turístico da família, na região da Rasa, em Búzios, inaugurando 

uma fase de grandes investimentos na região (XAVIER, 2006, p.67 -68).   

A grandiosidade destes investimentos contrasta principalmente ao contexto 

sociopolítico e econômico do país das décadas 1980-1990. De acordo com Gilberto 

Marangoni (IPEA, 2012), ao final dos anos 1980, os baixos valores salariais e a 

crescente concentração de riqueza, levou cerca de um terço da população brasileira 

a iniciar os anos 1990 na linha de pobreza. Foi em um conturbado cenário 

sociopolítico e econômico que Búzios emerge de sua aura de ‘refúgio’ como aldeia 

de pescadores, para ‘vitrine’ do turismo nacional e internacional, atraindo 

empreendimentos grandiosos que romperiam notadamente com as suas 

perspectivas locais.  

 Umberto Modiano investiu por conta própria aproximadamente U$ 10 

milhões (à época) em grandes e inovadores empreendimentos, que incluíam o Hotel 

Nas Rocas (um resort com 70 bangalôs na Ilha Rasa) um condomínio-marina 

(Marina Porto Búzios), um aeroporto para jatos particulares, um clube náutico e 

campos de pólo, golfe e tênis (JORNAL DO BRASIL, 1989). Em entrevista ao jornal 

O Peru Molhado no ano de 1991, Umberto Modiano expressou sua visão sobre a 

expansão dos empreendimentos através de elevados investimentos estrangeiros 

para apropriação de recursos territoriais de Búzios, tornando-o transnacional e numa 

intensidade contrastante à lógica das trocas locais: 

Búzios se dará muito bem, especialmente pelo investimento 
estrangeiro. Já houve provas como o Saint Tropez e o Le Club. 
Também os italianos de João Fernandes. O pouco que estou 
vendendo de terrenos e casas é praticamente em sua totalidade para 
estrangeiros. E nós somos essa glória de microclima e bom astral 
que não só atrai os tupiniquins como o estrangeiro, que fica 
fascinado (MODIANO, 1991 apud XAVIER, 2006, p.73). 
 

Além dos grandes empreendimentos físicos no território, Umberto Modiano 

investiu também na construção da imagem de Armação dos Búzios nos meios de 

comunicação. Estrategicamente, o Hotel Nas Rocas e a Marina Porto Búzios foram 

utilizados várias vezes como sets de filmagens de novelas e minisséries de canais 

abertos de TV e filmes publicitários. Modiano também foi o principal patrono do 
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Jornal O Peru Molhado, que começou a circular em 1981, em troca da propaganda 

de seus empreendimentos e das belezas da península42 (JUSTUS, 1996 p.64), além 

de ser um dos principais canais de comunicação para o movimento de emancipação 

político-administrativa que surgia em Búzios. Dessa forma observa-se como as 

relações de poder se estabelecem pelos meios de comunicação, e permitem a 

acumulação não só do poder material, mas também simbólico por parte de seus 

agentes (BOURDIEU, 1989).  

O Peru Molhado foi fundado pelo fotógrafo argentino Marcelo Lartigué e seu 

sócio o jornalista português Anibal Fernando Henriques Martinho em 1981. “O Perú” 

teve edições em inglês e em espanhol, totalizando 1.239 edições em 34 anos ao 

preço de R$ 1,00 nas bancas de jornal, embora a maior parte das publicações fosse 

distribuída gratuitamente nas pousadas, restaurantes e comerciantes locais, muitos 

deles seus anunciantes e colaboradores. “O Peru” era apontado como “o maior 

jornal de Búzios” e o mais irreverente do estado do Rio de Janeiro. Apesar de tudo, 

trata-se de um veículo importante para fins de pesquisa quanto ao cotidiano da 

cidade. Sobreviveu a várias crises, porém, em 1º de Abril de 2015 circulou a sua 

ultima edição, devido em grande parte ao falecimento de Marcelo Lartigué em 2014. 

Outros dois veículos de comunicação locais dos finais dos anos 1980 e início dos 

anos 1990 que também foram relevantes para a imagem e para a campanha de 

emancipação do município foram a rádio Búzios FM e a TV Búzios, iniciativas da 

família Uchoa. Na década seguinte surgiram outros meios de comunicação, como: 

os jornais “O Buziano”, “O Pescador”, o “Siri na Lata” e o “Jornal Armação dos 

Búzios”, a revista “Búzios Mais”, o jornal “Ênfase” (2004), com duas rádios FM - a 

“Rádio Popular de Búzios” e a “Nativa Búzios” -, além de uma estação AM (XAVIER 

2006). Vários destes veículos já não se encontram em atividade. 

Nos anos de 1990, Búzios recebeu também um novo equipamento cultural, o 

Grand Cine Bardot. No espaço havia um cinema, uma livraria e um café. Muitas 

cadeiras foram nomeadas por pessoas que contribuíram para a sua implantação.  A 

                                                           
42 Xavier (2006 p. 73-74) aponta que se pode estabelecer mais uma aproximação com Bourdieu 
(1989, p. 11), na medida em que as relações de comunicação são indissociáveis das “relações de 
poder que dependem, na forma e conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes 
(ou pelas instituições) envolvidos nessas relações e que [...] podem permitir acumular poder 
simbólico”.  
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partir desta iniciativa, a cidade passou contar em seu calendário de eventos com o 

“Búzios Cine Fest”. Por muito tempo este foi o único cinema da cidade.43 

Do outro lado da península, desde 1986, Carlos César de Oliveira Sampaio 

(o “Boy Sampaio”) iniciou um processo de desmembramento de terras. Criou um 

novo loteamento, denominado Nova Geribá, na praia das Emerências, no bairro de 

Tucuns destinado não só a lotes residenciais, mas também a condomínios para 

villages e hotéis (MARTINEZ, 2012). Após 20 anos de disputas e recursos que 

visavam preservar as Dunas de Tucuns, mais uma vez foi o poder do capital que 

prevaleceu. Foi autorizada a construção de mais um megaempreendimento, o 

Breezes Búzios Resort & Spa (atual Búzios Beach Resort). O arquiteto João Uchôa, 

que defendia a ecologia como produtor da TV Búzios/EcoTv nos anos 1990), foi 

coordenador dos projetos ambientais e sociais do empreendimento, defendeu o 

resort como “uma semente” para se repensar a responsabilidade social e a 

sustentabilidade na cidade.   

Outro grande investimento voltado ao turismo foi o Porto Veleiro. Além de 

promover o embarque e desembarque de passeios de escuna, também recebeu a 

primeira temporada de cruzeiros marítimos no Brasil após a quebra de monopólio da 

Companhia de Navegação Loyd Brasileiro (extinta em 1997), e a liberação da lei de 

cabotagem, ou seja, da navegação intercalada na costa brasileira. Cercado de 

polêmicas quanto à sua operação e expansão em disputas com a prefeitura 

municipal, em junho de 2017 o Porto Veleiro interrompeu suas atividades, deixando 

desempregados – direta ou indiretamente – mais de 300 pessoas. O impacto foi 

sentido em todo o comércio da Praça e Praia dos Ossos.  

Para este estudo que trata das perspectivas para o turismo religioso em 

Búzios é relevante destacar (e contrastar) que o grande porte desses 

empreendimentos está associado à expectativa de atrair um público, turista ou 

veranista, de alto poder econômico e cada vez mais elitizado. Configura-se uma 

polarização social na localidade, “[...] um distanciamento espacial, econômico e 

social marcado pela implantação desses empreendimentos em relação às condições 

pretéritas do lugar” (XAVIER, 2006 p.72). Milton Santos (2004) nos ajuda a 

                                                           
43 Em 2013 a Prefeitura em parceria com a Prolagos inaugurou o Cine Teatro da Rasa, com o 
“objetivo de se tornar um novo espaço para lazer e fomento da cultura nacional, com acesso a 
sessões de cinema e apresentações teatrais a baixo custo”. O espaço conta com 119 poltronas de 
couro, quatro delas destinadas a pessoas com mobilidade reduzida.   
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compreender esse distanciamento ao analisar “o espaço como um conjunto de fixos 

e fluxos”: 

 
Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que 
modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as 
condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada 
lugar. Os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e 
atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua significação 
e o seu valor, ao mesmo tempo em que, também se modificam 
(SANTOS, 2004, p. 61). 

 

Verifica-se em Búzios o quanto à implantação destes empreendimentos, a 

partir dos anos 1980, como novos fixos, geraram um tipo novo de fluxo, exclusivo e 

excludente, que rompeu com o entorno e passou a reproduzir uma estratégia dos 

fluxos dominantes.  Também se percebe que, tendo sido criados à época da 

eminente emancipação e pelos ‘novos donos do lugar’, os empreendimentos 

estiveram à margem das legislações ambientais e de ordenamento municipal que 

lhes fora impostos posteriormente, inviabilizando muitos deles. Aplica-se esta 

análise ao exemplo do complexo turístico da Rasa e ao Porto Veleiro. Na Rasa, os 

espaços antes destinados à pesca e à agricultura de autoconsumo, ou destinada ao 

pequeno comércio e a serviços praticados por residentes, sendo alguns originários 

de comunidades quilombolas, abandonaram seus espaços e suas tradições devido 

aos “novos fixos”. O condomínio Marina Porto Búzios e o Hotel Nas Rocas passaram 

a atrair uma demanda diferenciada da realidade local, modificando todo o seu 

entorno. Além do mais, devido às distancias estimulou uma ocupação para 

residências de empregados destes empreendimentos em suas proximidades.  

Da mesma forma ocorreu com o Porto Veleiro, na Praia da Armação, junto à 

centenária Igreja de Santana. Ao ser destinado para o desembarque contínuo dos 

dois a quatro mil passageiros de transatlânticos, influenciou diretamente nos fixos e 

nos fluxos do centro histórico de Búzios e no cotidiano dos pescadores que ali 

aportavam suas pequenas embarcações e comercializavam sua produção. Muitas 

vezes, a chegada dos navios produziram ondas que danificaram as embarcações 

pesqueiras atreladas às estacas do cais. A abertura para o desembarque de 

transatlânticos privilegiou mais uma vez as atividades em atendimento aos turistas, 

aos “de fora”, exigindo também uma mudança na ocupação profissional e física dos 

residentes que viviam da pesca.  
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3.3 EMANCIPAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE 

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. 

Como visto, na década de 1990, Armação dos Búzios já era um destino 

turístico internacional, atraindo celebridades, absorvendo características ecléticas e 

excêntricas, mas ainda não era dona de seu destino. Sua população fixa e flutuante 

aumentava ano a ano e o crescimento desordenado carecia de infraestrutura básica, 

de acesso, de abastecimento de água, tratamento de resíduos, entre outros. Era 

preciso libertar-se da condição de 3º. Distrito de Cabo Frio. A expectativa era que 

com a ‘independência’ o valor dos impostos arrecadados em Búzios acabasse com a 

falta de água, contribuísse para o tratamento de esgoto e da rede de coleta de 

águas pluviais, calçamento de ruas, melhorias no transito e na segurança pública, e 

no investimento em unidades de saúde e educação. Também teria que sanar outro 

problema crônico: a sonegação de impostos. 

Segundo Guimarães (2015), o movimento pró-emancipação foi apresentado 

pela primeira vez à Câmara de Cabo Frio em 1985 por famílias tradicionais de 

Búzios. Ativistas políticos como Toninho Português, Marcos Canhedo e Manuel 

Gomes, o arquiteto e vereador Otávio Raja Gabaglia, entre outros, incentivaram 

movimentos populares pró-emancipação. Teve início uma campanha financiada em 

grande parte pelo empresário Umberto Modiano junto aos meios de comunicação, 

especialmente ao jornal O Peru Molhado e a rádio e a TV Búzios. O primeiro 

plebiscito foi realizado em 30 de junho de 1991 para consulta popular sobre a 

emancipação. Porém, Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio também entrou com 

pedido de emancipação, o que levou o Supremo Tribunal em Brasília a negar os 

pedidos de ambos em 1994. No ano de 1995, os ativistas intensificaram a campanha 

junto à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Deputada Estadual Solange 

Amaral (PV) elaborou o projeto do segundo plebiscito, aspirando candidatar-se à 

prefeitura no novo município. 

Guimarães (2015 p. 168) revela que há um símbolo dessa luta. É “o Anjo do 

Sim” (Figura 7), a imagem de um anjo de mármore com suas mãos levantadas e 

com uma urna aos seus pés onde está escrito “sim” em relevo, situada na escada de 

acesso à histórica Igreja de Sant’Anna, tendo a Praia dos Ossos ao fundo. Em 

entrevista ao Jornal A Raza em 2013, o Padre Ricardo White, que chegou a Búzios 

nos anos 1990, revela:  



117 
 

A cidade estava fervendo com o processo de emancipação, eu não 
podia me posicionar publicamente, embora eu fosse a favor. Eu 
queria colocar símbolos religiosos que aqui não tinha, eu coloquei 
uma cruz na praça em frete a igreja de Santa Rita, que depois 
tiraram para fazer aquela rotatória. Então eu fui comprar o anjo, e 
quando eu fui comprar esse anjo, eu me deparei com essa urna, 
imediatamente eu me lembrei da história da emancipação. Então eu 
mandei gravar a palavra ‘sim’ na urna, pedindo aos céus a 
emancipação, mas eu não falei nada para ninguém. Quando 
aconteceu a emancipação, na primeira Missa de Ação de Graças, eu 
falei sobre essa história e todo mundo foi lá ver o sim que estava 
escrito, que até então ninguém sabia. (JORNAL A RAZA, 2013, [s/p]) 
 
 
 

Figura 7. O Anjo da Emancipação; O Anjo do SIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto da autora, 2016. 

 

Enfim, em 1995, o então prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio e o deputado 

Alair Correa e líder na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – e em 

nome do governador Marcelo Alencar - determinaram a data do plebiscito que levou 

à emancipação de Armação dos Búzios. 

 
Se no plebiscito do dia 12 de novembro de 1995 a metade mais um 
dos 7.138 eleitores disserem “sim”, Búzios se livra da tutela de Cabo 
Frio. Será como separar a lagosta da farofa – com toda a carga de 
preconceito que anima os bairrismos para muita gente (REVISTA 
VEJA RIO, 1995, grifo nosso).  

 

Está no grifo uma das pretensões do movimento emancipatório pelas elites. 

De acordo com o Jornal Folha de São Paulo (1995), no total compareceram à 
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votação 4.451 eleitores: 4.277, equivalente a 96% dos votantes votou SIM; 118 

(2,65%) pessoas votaram ‘Não’ e 56 (1,26%) votaram em branco. Assim Armação 

dos Búzios foi elevada à categoria de município pela Lei Estadual no. 2.498 de 28 de 

dezembro de 1995, constituído apenas do distrito sede e assim permanecendo até a 

última divisão territorial datada de 2015 (IBGE, 2017). 

O então vereador e morador de Búzios, Mirinho Braga (Delmires de Oliveira 

Braga – PDT, ‘nascido e criado’ em Búzios) assumiu a prefeitura do novo município, 

desde o mandato tampão de 12 de novembro de 1995 a dezembro de 1996, como 

também nos dois períodos seguintes mediante eleição direta – de janeiro 1997 a 

dezembro de 2000 e de janeiro de 2001 a dezembro de 2004. No período de 2005 a 

2008, foi eleito prefeito o morador e vereador Toninho Branco (Antônio Carlos 

Pereira da Cunha – PMDB).  Mirinho Braga assumiu novamente a gestão da 

prefeitura de 2009 a 2012. Para a gestão de 2013 a 2016, foi eleito o Dr. André 

Granado Nogueira da Gama, médico cardiologista natural do município de São 

Gonçalo que reside em Búzios e já atuara na secretaria de saúde do município. Nas 

eleições de 2016 Dr. André obteve novamente a maioria dos votos. Com isso vem-

se destacar que, apesar das influências externas e de celebridades, para a gestão 

do município os eleitores priorizaram os candidatos nativos (à exceção de Dr. André, 

natural do Rio de Janeiro/RJ) e apostaram na continuidade de seus mandados com 

a esperança do beneficiamento da população local.  

A princípio, o estabelecimento da prefeitura favoreceu sim à circulação de 

dinheiro na cidade, especialmente pelo repasse dos royalties referentes à 

exploração de petróleo off shore e pelos muitos empregos gerados nos órgãos 

públicos. Porém a aplicação dos recursos e a oferta de cargos têm sido 

questionadas junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro em relação à gestão não 

só do atual prefeito André Granado, como de seus antecessores, Toninho Branco 

(JORNAL O DIA, 2016), e também Mirinho Braga em sua última gestão 2009-2012. 

(IPBÚZIOS, 2016). 

Com a emancipação verificou-se o aumento da população residente em 

Búzios marcada, ainda mais, por processos de migração do que por natividade. 

Segundo Barbosa (2003), na década de 1970 a população de Búzios era de 4.108 

(CIDE, 2001) e em 2000, já registrava o número de 18.204 habitantes (IBGE, 2002).  

E a estimativa do IBGE (2015) para o ano de 2016 com certeza já terá sido 

ultrapassada.  
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Tabela 2: Aumento populacional em Búzios 1970 -2017 
Ano  População de Búzios 

1970   4.108   (CIDE, 2001) 

2000 18.204   (IBGE,2002) 

2010 27.560   (IBGE, 2010) 

2017 32.260   ( estimativa IBGE) 

Fonte: Adaptado pela autora com dados de Barbosa (2003, p.28) e IBGE (2017) 
 

Com relação a este crescimento populacional a pesquisa de Barbosa (2003) 

assinala que praticamente a metade dos migrantes que chegou à cidade entre 1996 

(ano da emancipação) e 2000 (ano do censo utilizado como referência pela autora, 

o primeiro realizado no novo município), resultou em 4.759 novos residentes, o 

equivalente a mais de um quarto da população de Armação dos Búzios à época. 

Dentre os migrantes, a grande maioria, correspondendo a 70,9% (2.872 pessoas), 

foram egressos de localidades do próprio Estado do Rio de Janeiro, seguido por 

nordestinos (8,9%), Minas Gerais (5,9%) e São Paulo (5,2%). Entre os 4,7% de 

estrangeiros que vieram residir em Búzios naquele período, registram-se que 3,8% 

(155 pessoas) são argentinos.  

Diferente dos veranistas que viam em Búzios um lugar de ocupação sazonal 

para o lazer até os anos 1980, a nova demanda para residências em Búzios visava 

se fixar e exercer atividades econômicas. De acordo com Barbosa (2003) e Justus 

(1996) observa-se uma mudança de perfil entre os que chegaram depois da 

emancipação, pois já não teriam buscado fixar-se em Búzios por se tratar de uma 

aldeia rústica, mas atraídos pela “aldeia global” que combina belas paisagens com o 

conforto e a imagem cosmopolita. Pessoas basicamente urbanas que buscavam 

‘mudar de vida’ e se estabelecer como donos de seu próprio negócio em uma 

cidade mais tranquila. Apesar de ter objetivos diferentes dos pescadores nativos ou 

de alguns aventureiros, como residentes, todos são afetados por problemas comuns 

(BARBOSA, 2003). Os problemas se concentram na infraestrutura de acesso, no 

saneamento básico, no tratamento das águas pluviais, nos sistemas educacionais e 

de assistência à saúde e à segurança. Embora não se possa negar que houve 

investimentos nestas áreas, de fato, essas mudanças não acompanharam nem a 

geografia nem a velocidade do adensamento populacional. Também não se previu o 

quanto esta desatenção poderia vir a influenciar no principal setor econômico do 

município. Por ocasião da emancipação, Justus (1996, p.158) já alertava: 

Búzios prepara-se para um novo momento de sua história: a 
condição de município. Um novo turismo se impõe a essa peculiar 
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cidade turística. Na projeção para o futuro, os buzianos falam em não 
perder a marca, que não se perca o estilo, e assim o futuro está em 
liame com o passado. A cidade só consolidará seu estilo no futuro, 
se conseguir fortalecer os laços com a sua memória social, com a 
sua identidade social, com seu passado. A transitoriedade é um fato, 
a metamorfose é uma evidência. Como algo que tem dois lados, 
como uma moeda, sustentando suas antíteses, sendo natural e 
diversa. Ainda que se atualizando, através de uma outra linguagem, 
conseguir manter seus pares antitéticos.  
 

E aí surge a pergunta: qual memória social? Qual identidade social? Onde 

estão estes registros? Na pesquisa bibliográfica, com exceção ao trabalho do 

historiador Marcio Werneck Cunha cuja pesquisa dos anos 1995 -1997 encontra-se 

em fragmentos que estão sendo preparadas para publicação de homenagem 

póstuma, as demais publicações com título “Búzios” se limitam a guias de viagens e 

turismo e às belas (luxuosas e caras) coleções de fotos e de histórias de 

personalidades que passaram pelo balneário. A saber: “Búzios Praia de Babel” 

(LARTIGUÉ, 1994); “Armação dos Búzios” (WERNECK, M.; CHAVES, C.,2002); 

“Búzios Brasil – Inesquecível, Unforgettable, Inolvidable” (GUIMARÃES, A.,2015); 

“Costa do Peró: história, glamour e charme” (AMARAL, R. 2013) , este último 

inclusive visando a valorização da Costa do Peró como uma extensão de Búzios 

para fins de valorização imobiliária.  

Por ocasião da elaboração do documento-base para o Plano Diretor do 

Município de Armação dos Búzios, já constava expressamente que há dificuldades 

em disseminação da cultura, pois há “falta de identidade cultural potencializada pela 

descaracterização das tradições buzianas; falta de calendário anual, divulgação e 

apoio aos eventos culturais; falta de apoio ao artesanato/produção cultural local” 

(PREFEITURA, 2003, p. 142). 

Cabe então mencionar aspectos interessantes relacionados à percepção da 

cultura ‘buziana’ pelos estudantes do curso Tectur – curso técnico em guia de 

turismo oferecido no Colégio Estadual João Oliveira Botas em Búzios a partir da 

pesquisa realizada por OLIVEIRA; ANDRADE (2007), para os quais, frente ao 

cosmopolitismo vivenciado em Búzios.  

 
Pode-se perceber que, apesar desse encontro de culturas, a 
valorização da cultura está presente no discurso dos alunos do 
Tectur/Cejob, mas de maneira ainda frágil e geralmente associada a 
pequenos ganhos econômicos, o que se justifica pela falta de uma 
identificação real do que é e do que não é expressão cultural local, 
fruto das raízes de Búzios [...] Os depoimentos dos alunos acerca da 
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história de Búzios são descontínuos e repetem a divulgação que tem 
sido feita da cidade: a visita de Brigitte Bardot como marco de sua 
“descoberta” (OLIVEIRA; ANDRADE , 2007, p. 90) 
 

Entre os objetivos, a pesquisa visava atender à necessidade de criação de 

novos produtos turísticos para amenizar os efeitos da baixa temporada em Búzios. O 

resultado da pesquisa com moradores aponta, entre os aspectos que dificultam a 

criação de novos produtos, a “falta de mentalidade turística”, “a falta de sinalização 

turística” e “a falta de levar o conhecimento turístico aos jovens” (OLIVEIRA, 2007, 

p.97).  Entre as soluções indicadas pelos pesquisados apontam a preocupação em 

trazer “turistas com perfis diferenciados, que respeitem o meio ambiente e a 

diferença cultural” (OLIVEIRA, 2007, p.97). Os estudantes propõem que “[...] os 

programas devem ser centrados na beleza natural da cidade, mas abranger as 

regiões circunvizinhas”, de onde sugerem que “[...] o foco deverá ser a Serra das 

Emerências onde vários produtos podem ser criados, inclusive equitação para toda a 

temporada” (OLIVEIRA, 2007, p.97). Sugerem também shows, festas, festas 

gastronômicas com comidas típicas de Búzios, festas folclóricas, festivais de 

músicas sacras, de música popular e gospel; feiras de livros, exposições de arte e 

do artesanato próprio da cidade (e identificaram diferentes contribuições). 

 Quanto aos esportes deram destaque aos que privilegiem o mar, 

mencionando também a canoagem, jet sky, vela. Sugerem o incremento na 

realização de convenções e eventos de negócios e a criação de um parque infantil.  

Os alunos também afirmaram que “Búzios é uma cidade cara: as boates, o comércio 

da Rua das Pedras. Há necessidade de planejar programas mais baratos, 

vinculados à ecologia, para os buzianos, para aqueles que vivem nos arredores e 

para os turistas brasileiros com menos posses e que respeitam o meio ambiente” 

(OLIVEIRA; ANDRADE, 2007, p. 97)44  

Não há menção sobre a possibilidade do turismo religioso ou do uso turístico 

dos espaços católicos, nem mesmo as festas ditas mais tradicionais como 

Sant’Anna e São Pedro - a menos que tenham sido compreendidas como “festas 

folclóricas” – como atrativos potenciais para o turismo na baixa temporada. A 

pesquisa prosseguiu perguntando “qual a Búzios onde morariam nos próximos 

cinco, dez, vinte anos” buscando identificar suas perspectivas para o futuro.  Como 

                                                           
44 Oliveira & Andrade/ Valorização da cultura para pequenos negócios em turismo: um estudo de 

caso. ORGANIZAÇÃO & ESTRATÉGIA, v. 3, n. 1, p. 85-106, janeiro a abril de 2007 
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resposta vem à expectativa de estarem trabalhando, com saúde, educação, 

saneamento para todos. Desejam que a violência urbana não chegue à Búzios e têm 

consciência que sem emprego as pessoas começam a praticar atos de violência; 

que é preciso melhorar o atendimento ao público; ter um planejamento turístico 

sustentável; investir na preservação da natureza, na capacitação, nas vias 

alternativas de transporte e na profissionalização do turismo (OLIVEIRA; ANDRADE, 

2007) 

Ao trazer o resultado desta pesquisa reiteramos a compreensão de que a 

cultura só é vista quando expressa sob a forma de produto cultural, quando 

vinculada a bens ou experiências de consumo. A religiosidade não é percebida 

como traço cultural, nem em suas práticas, nem em seus espaços, nem nas políticas 

públicas. Talvez, em seus eventos. O que se percebe estar ressaltado hoje na 

composição da cultura buziana é a busca ‘pela raiz’, onde rebusca-se a etnicidade 

através da contribuição dos remanescentes de povos quilombolas, mesmo assim, 

vinculada a produtos e roteiros culturais para uso turístico.  

Recentemente (agosto/2017) outra pesquisa sociocultural realizada 520 

jovens estudantes do Colégio Municipal Paulo Freire, considerado pelo jornal Prensa 

de Babel como “um microcosmo de Búzios”, foi realizada pelo Professor Chicão 

(José Francisco de Moura), professor do município, mestre e doutor em história 

social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) além de produtor 

cultural (PRENSA DE BABEL, 2017, [s/p.]).45 O primeiro dado que se destaca diz 

respeito à naturalidade dos estudantes: apenas 39% nasceram ou em Búzios ou em 

Cabo Frio. Os pais dos alunos também são majoritariamente “de fora”, apenas 15% 

dos alunos tem pais nascidos nestes dois municípios. As famílias vieram em grande 

parte da cidade do Rio de Janeiro (27%), 12% vieram de estados do Nordeste e 8% 

de Minas Gerais, havendo inclusive presença de argentinos, uruguaios e norte-

americanos entre os alunos do colégio. Dos alunos entrevistados, 49% se declaram 

evangélicos, 30% alegam não ter religião e apenas 19% se afirmam católicos 

(PRENSA DE BABEL, 2017 [s/p.]). Portanto, além de se reforçar a composição da 

população por movimentos migratórios, a expressividade da religião católica e, 

                                                           
45 O acesso à publicação da pesquisa pelo Jornal Prensa de Babel está disponível em 

http://prensadebabel.com.br/index.php/2017/08/20/pesquisa-socio-cultural-com-alunos-do-paulo-
freire-em-buzios-revela-surpresas/   . Acesso em 11.out.2017. 

http://prensadebabel.com.br/index.php/2017/08/20/pesquisa-socio-cultural-com-alunos-do-paulo-freire-em-buzios-revela-surpresas/
http://prensadebabel.com.br/index.php/2017/08/20/pesquisa-socio-cultural-com-alunos-do-paulo-freire-em-buzios-revela-surpresas/
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consequentemente dos seus espaços enquanto espaços sagrados são muito 

reduzidos.  

Dados referentes à economia local são ainda escassos ou imprecisos. O site 

da prefeitura aponta como atividades econômicas o turismo e a pesca, porém 

verifica-se que a pesca foi reduzida significativamente, enquanto que o turismo se 

destaca como principal atividade econômica local, tanto na percepção das pessoas 

que frequentam a cidade quanto na literatura a respeito do município. O comércio e 

a prestação de serviços têm se diversificado e se descentralizado, mas ainda em 

alto grau de informalidade. Acredita-se que a construção civil e o setor imobiliário 

possam ter grande impacto econômico e na geração de empregos enquanto que a 

agricultura é pouco representativa (BARBOSA, 2003).  Observando as informações 

do IBGE (2017) com base em dados de 2014, o município apresentava um PIB per 

capta de R$ 130.762,36 que o situava em 4ª. posição entre os maiores do Estado do 

Rio de Janeiro. Sobre informações de 2015, consta que apenas 47,9% da população 

se declara ocupada profissionalmente, com média de 2,1 salários mínimos, e que 

70,6% do orçamento do município é proveniente de fontes externas. Disto se supõe 

que o município em si produz pouco e que há grande concentração de renda.  

O município cresce em sua porção continental, pois a península dá sinais de 

esgotamento em sua capacidade de manter espaços saudáveis de habitação, 

convivência e circulação. Bairros periféricos como Cem Braças, São José e José 

Gonçalves no sentido Cabo Frio e Baia Formosa, Rasa, Vila Verde, no sentido 

Tamoios, tem recebido inúmeras construções e continuam sendo alvo de invasões e 

grileiros46 demandando atenção urgente dos órgãos públicos quanto ao 

ordenamento e a urbanização.  

Soma-se a este aumento entre os habitantes, o crescimento também da 

população flutuante durante os meses da alta temporada, notadamente no verão, 

mas também nos finais de semana prolongados por feriados. Quando se trata do 

turista, há uma expectativa em relação ao seu poder de consumo, associado ao 

valor das diárias pagas em meios de hospedagem formais, ao aluguel de 

automóveis, ao uso de equipamentos e serviços turísticos durante sua permanência 

na cidade. Na atual conjuntura, também já não se pode associar poder aquisitivo a 

                                                           
46 CLIQUE DIÁRIO. Justiça de Búzios combate movimentos de invasão que podem levar a destruição 
de ecossistema raro no município. 03.04.2017. http://cliquediario.com.br/index.php/2017/04/03/justica-
de-buzios-combate-movimentos-de-invasao-que-podem-levar-a-destruicao-de-eco-sistema-raro-no-
municipio/  acesso abril 2017. 

http://cliquediario.com.br/index.php/2017/04/03/justica-de-buzios-combate-movimentos-de-invasao-que-podem-levar-a-destruicao-de-eco-sistema-raro-no-municipio/
http://cliquediario.com.br/index.php/2017/04/03/justica-de-buzios-combate-movimentos-de-invasao-que-podem-levar-a-destruicao-de-eco-sistema-raro-no-municipio/
http://cliquediario.com.br/index.php/2017/04/03/justica-de-buzios-combate-movimentos-de-invasao-que-podem-levar-a-destruicao-de-eco-sistema-raro-no-municipio/


124 
 

nível sociocultural. Mas a massificação do turismo em Búzios tem atraído outros 

tipos de visitantes e de hóspedes, e provocado uma proliferação não só de casas, 

como de quitinetes para o aluguel por temporada e excursões diuturnas47.    

O trânsito interno já é intenso, mesmo fora dos finais de semana e feriados e 

os problemas relacionados à infraestrutura urbana – saneamento, captação de 

águas pluviais, coleta de lixo, inclusive segurança hoje já se assemelham aos 

problemas das periferias da capital do Rio de Janeiro. Esses aspectos não 

combinam com os altos preços cobrados por pousadas, bares e restaurantes. A 

‘elite’ que persiste em Búzios tem-se utilizado de helicópteros e lanchas. Pouco 

frequenta a Rua das Pedras. Restringe-se a redutos privilegiados, em que seletos 

grupos ainda podem encontrar seus pares para celebrar o ‘glamour’ que o poder 

aquisitivo lhe proporciona.  

Considerando todos estes aspectos, em outubro de 2016 foi realizada uma 

audiência pública sobre o trâmite na Câmara Municipal da regulamentação do 

Projeto de Lei “Novo Centro” da Área de Especial Interesse Urbanístico, propondo a 

“transferência” do centro de Búzios para a área da Baia Formosa, deixando a 

península mais disponível para o uso turístico (PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS 

BÚZIOS, 2016).  Pelo cenário exposto, confere-se que: 

 

O turismo, que a princípio vive da apropriação do estético, isto é, do 
conhecimento sensível, fundamenta-se, como qualquer atividade 
econômica capitalista, na exploração da força de trabalho por parte 
do capital. Contudo, talvez mais do que qualquer outro setor, parece 
estar totalmente desvinculado dessa relação social. [...] A 
mercadoria-paisagem é socialmente produzida como a matéria-prima 
do turismo. O que o turismo faz, portanto, é promover a “venda” da 
natureza, das construções históricas, das manifestações folclóricas 
(OURIQUES, 2005, p.49).  

 

Consta que a Secretaria Municipal de Turismo é o órgão da administração 

pública municipal que tem como objetivo “organizar e estruturar a atividade turística, 

estabelecendo parcerias entre o governo municipal e os demais setores da 

sociedade, no desenvolvimento da Política Municipal de Turismo de Búzios” 

(TRENTIN; MORAES, 2014, p.10).  Estando a frente da prefeitura municipal por 12 

dos atuais 22 anos de existência do município de Búzios, Mirinho Braga se 

                                                           
47 Desde Janeiro de 2014 a Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico do município 

mantém um cadastro de veículos de turismo e a cobrança de taxas de acordo com a Lei 999/2013 
como uma medida de inibição e controle de ônibus de excursões. 
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encarregou de algumas ações consideradas prioritárias, entre elas a infraestrutura e 

o turismo. Na Secretaria de Turismo ele nomeou Isac Tilinguer, durante todo o 

período de sua gestão. Ele era defensor de um turismo mais elitizado para Búzios, e 

sua postura, por vezes polêmica, se manifesta, conforme explicitado no trecho do 

Jornal “O Buziano” (2008, [s/p.]) em que o secretário afirma que “A grande 

dificuldade foi manter a cidade com turismo de qualidade para que não virasse 

Baixada Fluminense”. Em outro trecho, reproduzido pelo “Jornal Prensa de Babel”, 

em 2016, tem-se a sua visão sobre as medidas a serem tomadas contra o descaso 

com a atividade turística na cidade: 

Turismo é uma questão de planejamento, investimento e 
hospitalidade (envolvimento da população na recepção ao turista). O 
melhor ponto de partida é a formatação de um Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Turístico, liderado pela iniciativa privada com a 
participação da prefeitura. É claro que este plano depois de aprovado 
seja executado mediante o acompanhamento de uma diretoria 
executiva. Talvez até criar uma OCIP para esta finalidade. Seria uma 
forma de garantir que as ações propostas não sejam interrompidas 
cada vez que houver uma troca de administração municipal. Um 
plano para os próximos 10 anos, com ações de curto, médio e longo 
prazo, com avaliações anuais (ALCANTARA, 2016 s/p.48). 

Destaca-se esta gestão, pois se trata de uma situação rara: a manutenção 

do mesmo secretário de turismo por três mandatos municipais. Estando a 

coordenação do turismo a cargo do executivo por meio desta secretaria, mesmo 

com experiência e decorridos estes referidos 12 anos, não foi consolidado o Plano 

Diretor de Turismo (PDT). Há referências ao setor, inclusive quanto à elaboração do 

PDT como ação49 a ser tomada no Plano Diretor Municipal, publicado pela Lei 

Complementar no. 13 de 22 de maio de 2006.  Desta gestão destacam-se as ações 

de marketing e a intensa participação da Secretaria de Turismo nas grandes feiras 

nacionais e internacionais para a promoção do “Destino Búzios” e a efetividade na 

comunicação com o trade e consumidores por diferentes canais. A cidade que 

ocupava a 35ª posição no ranking dos melhores destinos turísticos do segmento de 

                                                           
48 ALCANTARA, J.C, 2016. José Carlos Alcântara é consultor empresarial e Assessor da Presidência 

da ACRJ Associação Comercial do Rio de Janeiro e colunista do blog Prensa de Babel, de onde foi 
extraído o texto com o depoimento de Isac Tilinguer: “o timoneiro do turismo - o homem que 
revolucionou o turismo de Búzios diz que a cidade se encontra no fundo do poço”. Edição de 27 de 
setembro a 3 de outubro 2008. :  http://prensadebabel.com.br/index.php/2016/11/15/isac-morreu-na-
praia/  15.nov.2016 
49 Medida n. XV entre programas e ações mencionados na Seção I do Turismo, Capitulo II – da 
Política de Desenvolvimento Econômico , p. 39 do Plano Diretor de Turismo de Armação dos Búzios , 
2006, disponível em http://www.buzios.rj.gov.br/legislacao.aspx  

http://prensadebabel.com.br/index.php/2016/11/15/isac-morreu-na-praia/
http://prensadebabel.com.br/index.php/2016/11/15/isac-morreu-na-praia/
http://www.buzios.rj.gov.br/legislacao.aspx
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paria e sol antes da emancipação, passou para a 5ª posição, reafirmada em 2015, 

segundo o anuário EMBRATUR50: 

Búzios, a quinta colocada entre as cidades que mais receberam 
visitantes a lazer no país no ano passado. Argentinos (67,7%) e 
chilenos (15,9%) são as duas nacionalidades mais frequentes na 
cidade. A limpeza e a segurança pública da cidade foram os serviços 
turísticos com melhor avaliação, revela o estudo (MINISTÉRIO DO 
TURISMO, 2015, [s/d]). 

 

Por ocasião da adesão do Município de Armação dos Búzios ao Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) visando atender à metodologia do 

programa, foi criado em âmbito municipal por meio da Lei n.º 145 de 26 de maio de 

1999 o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e o Fundo Municipal de Turismo 

(Fumtur), sendo que Armação dos Búzios não implementou o Fumtur 

(BÚZIOS.COM, 2014). O Comtur foi instituído como “órgão consultivo e deliberativo 

com finalidade de assessorar, orientar, incentivar e formular a política de turismo no 

Município de Armação dos Búzios” (Lei n.º 145 de 26/05/1999: 1), cujas finalidades 

foram elencadas na Figura 7.  

QUADRO 2 - Competências do Conselho Municipal de Turismo em Armação 
dos Búzios 

➢ Elaborar, analisar, propor planos de trabalho que visem o desenvolvimento 
do turismo sustentável no município de Armação dos Búzios;  

 

➢ Contribuir com os Poderes Executivo e Legislativo, no planejamento das 
ações que possam afetar direta ou indiretamente a atividade turística no 
Município; 

➢ Promover intercâmbio e convênios com as instituições públicas e privadas, 
nacionais e estrangeiras, com a finalidade de implementar as medidas e 
ações que são objeto do CONSELHO;  

 
➢ Coordenar, incentivar e promover o turismo do município de Armação dos 

Búzios;  
 

➢ Apreciar, opinar e propor política de incentivos fiscais a serem concedidos 
pelo Poder Executivo, em caráter temporário ou permanente, a 
empreendimentos destinados a exploração da atividade turística do 
Município; 

➢ Colaborar, acompanhar e traçar as diretrizes para a elaboração do Plano 
Diretor de Turismo 

➢ Agir como órgão de referência consultiva para a atividade turística junto ao 
município;  

➢ Agir e cobrar ações para que o município esteja sempre adequado às normas 
traçadas pelo Programa Nacional de Turismo – PNT, visando sua 
participação efetiva e ter acesso às linhas de crédito e programas 

                                                           
50 EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo, uma autarquia especial do Ministério do Turismo . 
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➢ Promover a conscientização da comunidade sobre a importância do turismo 
como fonte de renda, emprego e melhoria do bem estar social;  

➢ Integrar os diversos segmentos prestadores de serviço, visando uma melhor 
qualidade e envolvimento nas ações;  

➢ Estudar de forma sistemática e permanente o mercado turístico do município, 
a fim de contar com os dados necessários para um adequado controle 
técnico.  
 

Fonte: Adaptado de TRENTIN; MORAES (2014, p.10) sobre a Lei n.º 145 de 26/05/1999.   

O Comtur foi instituído considerando a participação dos atores sociais e as 

características do destino e, apesar de previsto no instrumento legal, o Comtur não 

chegou a se consolidar e a atuar como órgão consultivo e deliberativo durante o 

período em que vigorou a política de municipalização do turismo, ou seja, até 

dezembro de 2002 (TRENTIN; MORAES, 2014), nem em momento posterior 

conforme a pesquisa de Trentin (2016, p. 653).  

A partir do ano de 2004 em que o Programa de Regionalização do Turismo 

— Roteiros do Brasil apresenta-se como uma nova política pública estruturante do 

Ministério do Turismo, todo o território nacional foi subdivido em regiões turísticas. 

Armação dos Búzios passou a compor a Região turística da Costa do Sol que, ao 

todo, engloba 13 municípios: Armação dos Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, 

Maricá, Rio das Ostras, Macaé, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Casimiro de 

Abreu, São Pedro da Aldeia, Quissamã e Carapebus (Figura 8). 

Figura 8. Mapa das Regiões Turísticas do Estado do Rio de Janeiro  

 

Fonte: Turisrio – Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. 
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A metodologia do MTur buscou unir os destinos por meio da formação de 

roteiros turísticos que integravam os diversos municípios de uma mesma região. 

Para tanto, deveria ser criada uma instância de governança intermunicipal. 

Paralelamente foi realizado um estudo de competitividade do produto turístico 

nacional. Foram identificados os destinos, entre as capitais e não capitais, 

considerados capazes de “induzir o desenvolvimento regional” (BARBOZA, 2008, p. 

18) e que passariam a ser priorizados para fins de investimentos por parte do MTur. 

Para isso, os municípios seriam avaliados anualmente de modo a verificar o 

comportamento do conjunto de indicadores que compõem o índice da 

competitividade do destino Brasil. 

Em 2008 Armação dos Búzios constava como um dos 65 municípios 

indutores do turismo no Brasil e a sua avaliação apontou como as cinco dimensões 

mais bem avaliadas “o marketing, os atrativos turísticos, as políticas públicas, os 

aspectos ambientais e a capacidade empresarial” (TRENTIN; MORAES, 2014 p. 12). 

Já a economia local e a cooperação regional ficaram entre as dimensões mais 

frágeis, além do monitoramento, que foi a dimensão mais precária para todos os 

destinos no Brasil, capitais e não capitais (TRENTIN; MORAES, 2014). 

A cooperação regional que foi apontada como uma fragilidade em Armação 

dos Búzios51 refere-se justamente à “governança, programa de cooperação regional, 

planejamento, roteirização, promoção e apoio à comercialização” (TRENTIN; 

MORAES, 2014, p.12), indicando que há necessidade de dar maior atenção à 

articulação regional para obter os resultados desejados. Para tanto, consta a criação 

em 2008 do Conselho de Turismo da Região da Costa do Sol (CONDETUR), 

visando reunir representantes das esferas pública, privada e civil dos treze 

municípios que compõe a região. Mas parece que não houve efetividade. Conforme 

matéria publicada em 2012, o ex-presidente do CONDETUR, Octavio Martins, 

declara em entrevista à Repórter Renata Cristiane52:    

                                                           
51 A macrodimensão “Políticas Públicas” do estudo de competitividade contempla  três dimensões, 
contabilizando 15 variáveis, a saber:  a) políticas públicas: estrutura municipal para apoio ao turismo, 
grau de cooperação com o governo estadual e federal, existência de planejamento e de cooperação 
público-privada;  b) cooperação regional: governança, programa de cooperação regional, 
planejamento, roteirização, promoção e apoio à comercialização;  c) monitoramento: pesquisa de 
demanda e de oferta, sistema de estatísticas do turismo, medição dos impactos da atividade turística, 
e setor especifico de estudos e pesquisa no destino. 
52 CRISTIANE, R. Conselho de Turismo – Condetur da Costa do Sol elege nova diretoria. Publicado 
em 19.dez.2012. Disponível em http://rc24h.com.br/noticias/ver/4546/conselho-de-turismo---condetur-
da-costa-do-sol---elege-nova-diretoria.  Acesso em 11.jul.2017. 

http://rc24h.com.br/noticias/ver/4546/conselho-de-turismo---condetur-da-costa-do-sol---elege-nova-diretoria
http://rc24h.com.br/noticias/ver/4546/conselho-de-turismo---condetur-da-costa-do-sol---elege-nova-diretoria
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Preparamos um projeto técnico, passamos por todas as etapas, mas, 
quando chegamos à parte jurídica, não fomos contemplados? [...] O 
Ministério precisa definir o que deseja do interior do estado que é a 
porta de entrada dos visitantes de todo mundo (CRISTIANE, 2012, 
[s/p].). 
 

Em março de 2012 o CONDETUR encaminhou ao então Secretário Estadual 

de Turismo do Rio de Janeiro, Ronald Ázaro, algumas reivindicações de 

infraestrutura básica e turística de cada um dos municípios da região. Ao assumir a 

presidência do CONDETUR, Marco Navega comenta que, apesar de saber que 

poderia ter sido feito mais pela região que é porta de entrada de muitos estrangeiros 

no Brasil, é importante destacar como “vitória” do CONDETUR a liberação por parte 

do PRODETUR53 de R$ 67 milhões para os municípios de Búzios e Cabo Frio, que 

receberá o Centro de Convenções. (CRISTIANE, 2012, [s/p].). O Conselho de 

Turismo da Costa do Sol, no Estado do Rio de Janeiro, se apresenta como: 

 

[...] uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como principal 
objetivo, manter intercambio constante com entidades de turismo 
municipais, estaduais, federais e internacionais, visando, formular 
diretrizes, propor projetos, apoiar eventos, propor calendários 
regionais, opinar sobre planejamento dos municípios, estimular o 
sistema de controle de qualidade e serviços e produtos turísticos da 
região, colaborar e propor planos estratégicos de desenvolvimento 
do turismo e planos de marketing regional, entre outras atribuições 
que, ressaltam a importância do turismo na região, da Costa do Sol 
do RJ (PROGRAMA TRADETUR, 2012, [s/p.]).  

 
A diretoria de 2012 do CONDETUR foi composta por: Marco Navega, 

presidente (Macaé CVB); José Marcio, 1º vice presidente (Setur Búzios); Dulphe de 

Barros, 2º vice presidente (setor privado – Cabo Frio); Marco Simas (Setur Arraial do 

Cabo) , 1º secretário; Janice Kunrath, Suplente (setor privado / Búzios) ; Carla 

Ennes, Tesoureira (Rio das Ostras CVB) ; Thomas Weber (Sindsol / Búzios), 

Suplente; Cristiano Marques, Diretor Técnico (Búzios CVB); Armando Ehrenfreund 

(setor privado – Parvati /Búzios), Suplente; e os Conselheiros Fiscais são: Leonardo 

Anderson (Macaé CVB), Paula Meireles (setor privado – Pousada Latitude 22 / Rio 

                                                           
53 Os Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) buscam organizar as 
intervenções públicas para o desenvolvimento da atividade turística, através de prévios processos de 
planejamento das regiões turísticas. A partir do planejamento das áreas turísticas prioritárias são 
propostas intervenções públicas a serem implantadas de forma que o turismo venha a constituir uma 
verdadeira alternativa econômica geradora de emprego e renda principalmente para a população 
local.  Fonte: MINISTÉRIO DO TURISMO.  Prodetur. 02.jun.2015. Disponível em. 
http://www.turismo.gov.br/programas/5066-prodetur.html. Acesso 11.nov.2015. 

http://www.turismo.gov.br/programas/5066-prodetur.html
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das Ostras) e Beatriz Martins (setor privado /Búzios) (PROGRAMA TRADETUR, 

2012, [s/p.]).     

Observa-se a predominância de membros de Armação dos Búzios, na 

composição da diretoria do CONDETUR entre membros dos municípios e Macaé, 

Rio das Ostras, Cabo Frio e Arraial do Cabo, porém sem representantes dos outros 

nove municípios que compõe a Costa do Sol. Todos são representantes do setor 

público ou da iniciativa privada. Não foram encontradas notícias recentes sobre as 

atividades do CONDETUR. Neste contexto, Trentin; Moraes (2014) acrescentam que 

a governança no PRT ficou muito restrita a atuação por meio de conselhos, limitando 

as possibilidades de inovação nos processos de decisão coletivos e na mediação de 

conflitos. Portanto, “[...] há necessidade empreender esforços para melhor 

compreensão dos conceitos e também, acompanhar as inovações junto aos 

processos de tomada de decisão no turismo” (TRENTIN; MORAES, 2014, p.14).  

De acordo com as autoras há ainda uma forte influência do PNMT em 

Armação dos Búzios. A organização dos atores sociais está centrada na escala 

municipal e na formação de redes locais que estejam diretamente relacionados ao 

turismo. Além disso, “[...] na ausência uma rede consolidada de atores diretamente 

envolvidos com e no turismo, outras redes cuja atuação apresenta interface com o 

turismo, se formaram” (TRENTIN; MORAES, 2014, p.12). As autoras destacam em 

Armação dos Búzios a relevante atuação do Fórum de Entidades Civis (FECAB - 

formalizado por regimento interno em 2006), ao congregar as entidades civis do 

município, que visam solucionar conflitos oriundos de temas gerais, dentre eles, o 

turismo. As entidades que representam o setor estão organizadas em associações e 

sindicatos além do Búzios Convention & Visitors Bureau, configurando uma rede de 

atores bem diversificada54. Porém “a iniciativa privada é forte e exerce influência 

                                                           
54 Não foi possível até o momento obter nominalmente todos os membros da atual FECAB, que foi 
presidida pela ONG Ativa Búzios. Por ocasião da pesquisa de Karen Barbosa (2003), esta 
diversidade já se manifestava. A exemplo das entidades por ela selecionadas já contavam a 
representação de: ACB - Associação Comercial de Búzios;  Associação dos Quiosques da Praia de 
Geribá;  Associação de Arquitetos e Engenheiros de Búzios; Associação das Pousadas da Búzios;·  
Associação de Hotéis; ASENAB - Associação de Esportes Náuticos de Armação dos Búzios;·  Piratas 
de Búzios; Movimento Viva Búzios de Cooperação Popular e Preservação Ambiental;  Movimento 
Ecológico de José Gonçalves; Associação de Moradores do Bairro de José Gonçalves; Associação 
de Moradores da Praia dos Ossos; AMACANTO - Associação de Amigos e Moradores do Canto 
Esquerdo de Geribá; Associação de Pesca de Manguinhos;·  Colônia de Pesca Z23; Associação de 
Maricultura (BARBOSA, 2003 p. 35). De acordo com o IBGE (2010) estão registradas 255 
organizações sem fins lucrativos no município Fonte:  
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=330023&idtema=101&search=rio-de-

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=330023&idtema=101&search=rio-de-janeiro|armacao-dos-buzios|fundacoes-privadas-e-associacoes-sem-fins-lucrativos-no-brasil-2010-
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significativa nas decisões relacionadas à condução do turismo” que mantém 

relações também com a Associação Comercial e Empresarial local (TRENTIN, 2016 

p.653).  

Um exemplo de atuação desta participação do FECAB pôde ser verificado 

por ocasião da elaboração do Plano Verão 2013/2014, quando a Prefeitura de 

Búzios promoveu encontros com das Secretarias de Turismo e Ordem Pública com 

representantes do Fórum das Entidades Civis (FECAB), da Associação Comercial, 

da Associação de Hotéis de Búzios (AHB), e da Associação de Pousadas de Búzios 

(APB). O principal objetivo era gerar propostas para minimizar os transtornos na 

cidade, causados pelo aumento populacional na alta temporada. Entre as questões 

levadas pelos ‘moradores’ estavam: o controle de entrada e parada dos ônibus de 

turismo, ônibus intermunicipais e vans no município; o trabalho dos ‘flanelinhas’ e a 

necessidade de melhorias na sinalização.  Na ocasião, o Secretário de Turismo José 

Márcio dos Santos, aproveitou para ressaltar as ações que o governo municipal 

vinha realizando em prol dos moradores e do turismo, como: o ordenamento do 

turismo náutico e do city tour, a revitalização do Píer do Centro, a colocação de 

placas de sinalização turística e de trânsito, e os programas de capacitação para a 

população por meio de cursos do Pronatec e ConheSer Búzios (PREFEITURA DE 

BÚZIOS, 2013 [s/p.]). 

Em Búzios o Convention & Visitors Bureaux (associação que busca ampliar 

negócios e consumo na cidade a partir do turismo) foi fundado em 1997, mas em 

2009, em parceria com a Secretaria de Turismo de Búzios intensificou sua atividade, 

congregando mais de 80 associados mantenedores entre a inciativa privada e os 

prestadores de serviços do trade turístico local (BUZIOSCVB.COM, 2016, p.1).  

 Trentin; Moraes (2014) propõem uma estrutura em que relacionam as 

instituições que dialogam direta e indiretamente com o turismo em Armação dos 

Búzios, conforme o quadro 3:  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
janeiro|armacao-dos-buzios|fundacoes-privadas-e-associacoes-sem-fins-lucrativos-no-brasil-2010-  
Acesso 12.dez.2015.  

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=330023&idtema=101&search=rio-de-janeiro|armacao-dos-buzios|fundacoes-privadas-e-associacoes-sem-fins-lucrativos-no-brasil-2010-
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Quadro 3 - Instituições que dialogam sobre turismo em Armação dos Búzios. 

Instituições que 
apresentam interface com 

o turismo 
 

FECAB 
Fórum das Entidades Civis 

de Armação dos Búzios 

Instituições diretamente 
vinculadas ao turismo 

 

Associação Comercial e 
Empresarial de Búzios 

 

Instituição que dialoga sobre 
turismo 

 

Associação das Pousadas de 
Búzios 

 
Conselho de Segurança 

 
Búzios Convention & Visitors 

Bureau 
 

Associação dos 
Pescadores 

 

Sindicato de Hotéis, 
restaurantes, bares e 
similares de Búzios 

 
Conselho de Meio 

Ambiente 
 

Sindicato dos empregados no 
comercio hoteleiros e em 

Búzios 
 

ITCP – Incubadora 
Tecnológica de 

Cooperativas Populares/ 
COPPE/UFRJ 

 

Associação de hotéis de 
Búzios 

Associação de Moradores 
 

Associação dos guias de 
turismo 

 

Fonte: Trentin; Moraes, 2014, p.13. 

Para Trentin (2016), independentemente de ser o COMTUR, uma instituição 

de cooperação com participação pública e privada, ou o FECAB, que se caracteriza 

como um fórum composto por entidades civis locais é fundamental que haja “ [...] um 

espaço de diálogo, negociação e tomada de decisão reforçando o papel das 

instituições de cooperação que congregam poder público, iniciativa privada e terceiro 

setor e comunidade” (TRENTIN, 2016, p. 655). 

Em 2008, Lei Orgânica do Município de Armação dos Búzios foi atualizada. 

Consta do Capítulo VII – Política para o Setor de Turismo e em seu Art. 250 retoma 

o Fundo Municipal de Turismo entre as medidas desenvolvimentistas:  

Art. 250 - O Município promoverá e incentivará o turismo como fator 
fundamental ao desenvolvimento econômico e social, bem como de 
divulgação, valorização e preservação do patrimônio cultural e 
natural da Cidade, assegurando sempre o respeito ao meio ambiente 
às paisagens notáveis e à cultura local.  

Medidas Desenvolvimentistas  

Art. 251 - Para assegurar o desenvolvimento da vocação turística do 
Município, o Poder Público: I - promoverá:  
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a) a criação de infraestrutura básica necessária à prática do turismo, 
apoiando e realizando investimentos na produção, criação e 
qualificação de empreendimentos, equipamentos, instalações e 
serviços turísticos;  

b) o levantamento da demanda turística, a definição das principais 
correntes turísticas para o Estado do Rio de Janeiro e a promoção 
turística do Município;  

c) o fomento ao intercâmbio permanente com outras regiões do País 
e do exterior;  

d) a adoção de medidas específicas para o desenvolvimento dos 
recursos humanos para o turismo;  

e) a proteção e a preservação do patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico;  

f) a organização de calendário anual de eventos de interesse 
turístico;  

g) a conscientização da vocação turística da Cidade.  

II - adotará, nos termos da lei, política especial de incentivo fiscal às 
empresas do setor hoteleiro e de outros serviços turísticos 
estabelecidas no Município.  

III – destinará ao Fundo Municipal de Turismo, anualmente, no 
mínimo 6% (seis por cento) do somatório da receita tributária e das 
transferências previstas no §5º, do art. 153, e nos arts. 158 e 159, da 
Constituição Federal (CF). (Inciso novo, inserido através da Emenda 
Aditiva nº 11, de 20/5/2008 na LEI ORGANICA MUNICIPIO DE 
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, p.62-63)  

 Em 2014, o Secretário de Turismo, José Marcio Moreira dos Santos reativou 

o COMTUR e fora eleito como Presidente; como vice-presidente o representante da 

APB – Associação de Pousadas de Búzios, Murilo Ferreira Lemos e como 

secretário, o representante da Câmara Municipal, Rafael Ferreira Domingues. O 

Conselho tem a finalidade de, “por meio de assessoria, opinar, sugerir, indicar e 

propor medidas que objetivem o incremento e o desenvolvimento da atividade 

turística no município” (PREFEITURA DE BÚZIOS, 2014). Conforme publicação do 

Diário Oficial, edição 646, de 11 a 17 de julho de 2014 os nomeados a membros do 

Conselho Municipal de Turismo são distribuídos conforme o quadro abaixo (Quadro 

4): 
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Quadro 4- Membros do Conselho Municipal de Turismo de Armação dos 
Búzios 

Representantes vinculados a órgãos 

governamentais 

Representantes da sociedade civil 

Da Secretaria Municipal de Turismo 

- José Márcio Moreira dos Santos – Titular 

- Anderson Akel dos Santos Cruz – Suplente 

Do Búzios Convention & Vistors Bureau 

- Luís Guedes de Freitas Medeiros – Titular 

- Cristiano Marques de Oliveira – Suplente 

Do Gabinete do Prefeito 

- Diego das Neves Bezerra – Titular 

- Alberto Frederico da Veiga Jordão Cordeiro – 

Suplente 

Da Associação Comercial e Empresarial 

de Búzios – ACEB 

- Armando Enrenfreund – Titular 

- Jacques J. Sitbon – Suplente 

Da Secretaria Municipal de Ordem Pública e 

Defesa Civil 

- Paulo Maurício Valentim Garcia – Titular 

- Leonardo Vaz – Suplente 

Da Associação de Pousadas de Búzios – 

APB 

- Murilo Ferreira Lemos – Titular 

- Flávio Pereira Neves – Suplente 

Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Pesca 

- Roberto Campolina Marques Júnior - Titular 

- Wallace Alegre da Silva - Suplente 

Da Associação Bem Querer – ASBEMQ 

- Maria Conceição Mattos Ferreira – Titular 

- Antônio Carlos Almeida PAP – Suplente 

Da Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano 

- Alberto Kerdman Block – Titular 

- Leonardo Hilsenrath Kotaki – Suplente 

Da Associação de Guias de Turismo de 

Búzios – AGUITAB 

- Telma Gomes da Silva – Titular 

- Noelia Rosa Alba Leiva – Suplente 

Da Câmara Municipal de Armação dos 

Búzios 

- Rafael Ferreira Domingues – Titular 

- Alessandra Amantea – Suplente 

Da Associação de Hotéis de Armação dos 

Búzios – AHB 

- Sérgio Rebora – Titular 

- Thomas Weber - Suplente 

  

Fonte: PREFEITURA DE BÚZIOS, 2014. 

Desse modo, verifica-se a ausência de representantes do FECAB enquanto 

entidade coletiva e o predomínio do poder público e de representantes empresariais 

diretamente ligados à atividade turística na composição do COMTUR. Através de 

entrevistas semiestruturadas a pesquisa de Trentin (2016) constata que sem o poder 

público e o trade haveria limitações sérias para o desenvolvimento da atividade 

turística. A participação dos atores sociais que, em grande parte, são da iniciativa 

privada, faz com que sua atuação recaia sobre demandas pontuais que perpassam 

ao turismo em Armação dos Búzios. Embora haja consenso favorável ao turismo, há 

ressalvas à forma como o crescimento do turismo na cidade está ocorrendo, 

gerando preocupação quanto à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

Cabe refletir sobre o papel de coordenação do estado na condução das políticas 

públicas por meio de um governo mais relacional e participativo, acolhendo atores 

não governamentais para, conjuntamente, gerar soluções inovadoras para 

problemas coletivos (TRENTIN, 2016).  
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 Em relação à criação do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e 

Cultural CONPAHC - em Búzios, através do Projeto de lei 78/2015, o ex-secretário 

de Turismo, exercendo a função de vereador, propôs emendas ao projeto quanto à 

composição do conselho de modo a incluir representantes dos quilombolas, da 

colônia de pescadores e dos artesãos. “É de suma importância a participação de 

entidades que remetem às raízes de nossa população nesse conselho”, justifica o 

vereador José Márcio (CÂMARA DE BÚZIOS, 2015, [s/p.]). Originalmente o projeto 

previa 12 membros para o CONPAHC, sendo seis representantes do governo 

municipal - secretário de cultura ou titular responsável pela cultura e patrimônio 

histórico e cultural e um integrante de cada segmento: Planejamento Municipal, da 

Educação, da Procuradoria do município, do Meio Ambiente, do Urbanismo – e seis 

representantes de organizações não governamentais prevendo integrantes “do setor 

da história e memória, do setor ambiental, do setor de museus, do setor de turismo, 

da Ordem dos Advogados do Brasil e um profissional da arquitetura” (CÂMARA DE 

BÚZIOS, 2015, [s/p.]).  

Em julho de 2016 a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico conquistou 

o seu espaço ao inaugurar a Escola de Artes José Zanine Caldas, conhecido como 

Espaço Zanine, uma referência ao “Mestre da Madeira”, um projeto veio se 

desenvolvendo desde 2001. Por ocasião da inauguração, em depoimento a TV 

Búzios, a artista plástica Flory Menezes a quem coube a organização da primeira 

exposição com 50 artistas buzianos, chama a atenção para o fato de que trata-se de 

um espaço necessário para valorizar a cultura à arte, visto que Búzios já tem 

ressaltado a cultura relacionada ao mar, aos esportes e à gastronomia. Com objetivo 

de ser um espaço público de encontros, aprendizado e exposições, em agosto 

passou a ser também a sede da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico.  

Também foi no ano de 2016 que a secretaria abriu um edital para a seleção 

de novos conselheiros, visando renovar o Conselho de Cultura e Patrimônio do 

município.  Houve críticas ao processo de eleição dos conselheiros, considerado 

pouco transparente, alegando-se que era uma ação “do mesmo grupo de sempre”. 

Mas também se argumentou que seria melhor assim do que não haver conselho 

algum no âmbito da cultura, pois “a cultura de Búzios não tem donos” (SILVA, 2015, 

[s/p.]). Nesta revisão de atribuições e segmentos de atuação para as políticas 

culturais, o campo religioso cristão não é contemplado. Fala-se sobre cultura popular 

apenas em “centros comunitários, cultura dos povos indígenas, comunidades 
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tradicionais (pescadores) e de matriz africana e da cultura quilombola” (SILVA, 2015, 

[s/p.]).  

Mesmo marcado por descontinuidade política, ações pontuais e 

concentração nas mesmas pessoas ou grupos, observa-se que há ‘algo novo’ no 

turismo em Búzios em relação aos anos 1980. Há mais eventos relacionados aos 

esportes e às artes. A cidade tem investido no segmento de Turismo de Negócios & 

Eventos e também na imagem de destino romântico. Outras potencialidades 

poderão surgir a partir do levantamento realizado pelo IOT-RJ - Inventário da Oferta 

Turística do Estado do Rio de Janeiro, realizado pela Faculdade de Turismo e 

Hotelaria da Universidade Federal Fluminense (FTH/UFF) como parte do Programa 

Regional do Desenvolvimento de Turismo PRODETUR, financiado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Uma equipe de quinze pesquisadores 

percorreu a região da Costa do Sol de 1º. a 30 de junho, estando em Búzios entre os 

dias 23 e 30 de junho de 2016, identificando e registrando a oferta turística local. Até 

o momento os dados não foram publicados pela Turisrio, órgão da Secretaria 

Estadual de Turismo do Rio de Janeiro.  

 

3.4 AGENTES SOCIAIS DO TURISMO EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS: AGENTES 

DO TURISMO RELIGIOSO? 

Até aqui se buscou compreender em que medida e de que forma encontram-

se representados os atores que integram o sistema turístico de Armação dos Búzios, 

ou seja, os agentes do processo de turistificação da cidade. Não foram identificados, 

nem na revisão bibliográfica nem no campo, associações, programas ou projetos 

que se interessem ou se manifestem a respeito das perspectivas para o turismo 

religioso em Armação dos Búzios. Embora alguns entrevistados tenham sinalizado 

que “já teve em algum momento” não souberam informar através de quem ou como 

ter acesso ao projeto. Entre as possibilidades coube verificar se o pároco ou 

membros da Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita participam do FECAB, ou se há 

uma Pastoral de Turismo, agência, associação ou atores que se encarreguem de 

promover os espaços e eventos católicos junto aos órgãos e à demanda turística. 

Não foram encontradas instituições, mas pessoas, que de forma peculiar, atuam 

para manter acesa essa ideia e compartilhar suas devoções.  
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A partir da imprensa local e das redes sociais foram identificados como 

principais agentes para o turismo religioso o Padre Ricardo White e a Sra. Isis 

Penido, fundadores da Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e o ‘nativo’, 

ex-secretário e técnico em turismo Sr. Romano Lorenzi, devoto de Sant’Anna.  

Padre Ricardo White esteve à frente da comunidade católica desde sua 

chegada em 1989 à Búzios para passar férias, permanecendo como pároco por 25 

anos. Formado em Comunicação Social, atuando em diferentes meios de 

comunicação, e se dedicando à evangelização pela música, como compositor e 

cantor com sete coleções independentes lançadas, ele edificou a paróquia que hoje 

conta com 11 capelas.  Junto com Isis Penido foi responsável pela implantação da 

capela e pela propagação da devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. 

Atualmente ele se dedica à comunidade de aliança Vox Lumen por ele fundada no 

bairro da Rasa em 2002 e prossegue, entre outras atividades, fazendo shows pelo 

Brasil e evangelizando com programas na Rádio Cathedral FM (Rio de Janeiro) e 

Rádio Ondas FM (Cabo Frio) além de manter a Rádio Vox Lumen na web.55.   

Isis Penido é uma célebre frequentadora de Búzios. Mineira de nascença 

mora em São Conrado na cidade do Rio de Janeiro. É advogada, foi catequista, é 

vice-presidente da Ordem Religiosa Pequena Cruzada, e exerce a presidência da 

Associação Brasileira dos Portadores de Glaucoma no Rio de Janeiro. Por sua ação 

beneficente, recebeu em 2013 a Medalha Juscelino Kubitschek, de quem ela é 

afilhada. Na década de 1950, Juscelino Kubitschek frequentava em Búzios uma 

suíte do casarão do século 18, que pertencia a seu ministro-chefe da Casa Civil, 

Osvaldo Penido, onde hoje funciona o restaurante Sollar do Peixe Vivo na Orla 

Bardot56.  

O Sr. Romano Lorenzi é “buziano”, nascido de mãe buziana e de pai 

argentino, segundo ele, fruto de um dos primeiros casamentos entre nativos e 

estrangeiros realizados na Igreja de Sant’Anna. Ele se formou em nível técnico como 

guia de turismo na primeira turma oferecida no Colégio Estadual João Oliveira 

Botas, situado na Praia da Armação. Seu avô teria doado terrenos da família para a 

expansão da capela de Sant’Anna, onde ele exerceu a função de coroinha durante a 

                                                           
55 A biografia do Padre Ricardo White, suas realizações e entrevista serão detalhados adiante nesta 

pesquisa. Sua obra pode ser consultada em   https://www.padrericardowhyte.com/biography  
56Fonte:http://marceloborgongino.blogspot.com.br/2013/09/isis-penido-recebe-medalha-
presidente.html  e REVISTA VEJA RIO, 2013.  A praia do presidente JK. 
http://vejario.abril.com.br/blog/maresia-fluminense/a-praia-do-presidente-jk/   Acesso : 05.jun.2017 
 

https://www.padrericardowhyte.com/biography
http://marceloborgongino.blogspot.com.br/2013/09/isis-penido-recebe-medalha-presidente.html
http://marceloborgongino.blogspot.com.br/2013/09/isis-penido-recebe-medalha-presidente.html
http://vejario.abril.com.br/blog/maresia-fluminense/a-praia-do-presidente-jk/
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infância. Ele assumiu a Secretaria de Turismo e também a Secretaria de Cultura e 

Lazer durante a gestão do Prefeito Toninho Branco (2005 – 2008). Sua colaboração 

para esta pesquisa foi preciosa por reunir em um interlocutor o olhar de um técnico, 

que exerceu função pública na gestão do turismo e por suas perspectivas como 

nativo – tanto na condição de ‘nascido e criado’ na cidade, como por ser membro 

ativo da comunidade católica local, assumindo a liderança dos Festeiros de 

Sant’Anna do ano de 2017. 

Na Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos 

Búzios a funcionária Marcela Palermo (SecTur2)57, também colaborou para a 

pesquisa. Como paroquiana, ela tentou instalar a Pastoral de Turismo na Paróquia 

de Búzios em 2015, juntamente com uma profissional de hotelaria, que compôs o 

CONDETUR, em 2012. Esta profissional, entretanto, não respondeu às solicitações 

para participar da pesquisa. Como ação da Pastoral do Turismo, Marcela Palermo 

elaborou um roteiro denominado “Divina Inspiração” (Figura 9). Elaborou um mapa 

de Búzios com a localização das igrejas da paróquia e seus horários de missa e 

datas comemorativas para o ano de 2015. Pretendia captar anunciantes para ser 

possível viabilizar sua impressão e a distribuição gratuita em pousadas, hotéis, 

restaurantes, atrativos e centros de informação turística. Pode-se dizer que foi uma 

ótima iniciativa. Porém, as ações foram interrompidas por falta de clareza sobre a 

Pastoral do Turismo e de apoio paroquial. Um dos entraves foi de que as capelas, à 

exceção da igreja Matriz, não mantém expediente capaz de acolher visitantes. 

Algumas nem teriam condições físicas ou estéticas para serem consideradas 

atrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Doravante no texto serão adotados codinomes aos funcionários públicos que contribuíram para a 

pesquisa.  Foram entrevistados 3 funcionários da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico. Marcela Palermo foi entrevistada como paroquiana, mas por pertencer ao quadro desta 
secretaria ficará identificada como SecTur 2. Foi solicitada entrevista com gestores públicos da 
cultura, do turismo e da comissão de turismo na câmara de vereadores do município, mas não deram 
retorno.  
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Figura 9. Roteiro Divina Inspiração. 

 

Fonte: Elaborado por Marcela Palermo para a Pastoral do Turismo de Búzios em 2015 

 

Por ocasião da pesquisa de campo em Janeiro/2017, em entrevista com o 

pároco atual de Armação dos Búzios, Padre Cosme Neves, este apresentou em 

rápida vista, o Anuário para 2017 da Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita, 

documento de sua iniciativa, onde relaciona um brevíssimo histórico da paróquia, 

lista todas as pastorais atuantes, suas funções, contatos e o calendário de eventos. 

Entre as várias pastorais e ações sociais – Pastoral do Batismo, Pastoral de Noivos, 

Pastoral de Idosos, Pastoral da Sobriedade, Pastoral da Saúde, coordenação dos 

Alcoólicos Anônimos, atendimentos jurídico e psicológico à comunidade. Não consta 

do anuário a Pastoral do Turismo como ação efetiva. Padre Cosme recomendou o 

contato com duas paroquianas que seriam pessoas mais indicadas para tratar sobre 

turismo religioso relacionado à Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós: Janice 

Kunrath e Sandra Mônica. Ele não passou os contatos, pediu que os obtivesse com 

seu secretário, que também alegou não ter, mas que seria fácil o acesso pelas redes 

sociais (Facebook).  Como janeiro é período de férias também para as pastorais, 

não foi possível, naquela ocasião, encontrá-las em atividade. Janice Kunrath 
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trabalhava no Geribá Tênis Park, fez parte do CONDETUR como 1ª. secretária na 

gestão que assumiu em 2012 e havia grande expectativa quanto à sua colaboração 

para a pesquisa. Porém, apesar de atender ao seu pedido de retornar o contato 

após suas férias em agosto 2017, ela não demonstrou interesse em responder às 

questões apresentadas. Sandra Mônica é psicóloga e auxilia no acolhimento durante 

as missas dominicais da Desatadora dos Nós. Foi tentado o contato pelas redes 

sociais e por telefone, mas não houve retorno.  

Apesar de não falar abertamente em Pastoral do Turismo, ao tocar neste 

assunto apontando atividades ‘extramuros’ como canais de evangelização, o Padre 

Cosme citou algumas iniciativas, como a “Cristoteca” – luau que ocorreu em 

novembro de 2016 na Praia de Geribá, como abertura para um retiro de jovens e 

uma missa que ele rezou na Praça Santos Dummont no centro de Búzios.  Em 

atenção aos turistas e visitantes, há sempre os votos de boas-vindas durante as 

missas.  O padre procura ficar à porta da igreja para cumprimentar a todos e 

também já celebrou um casamento em francês-português para atender ao casal e 

aos seus familiares na cerimônia. Com isso, quis demonstrar sua hospitalidade com 

os visitantes e que isso seria o que é possível para ele fazer em relação ao turismo 

no momento.  

No retorno ao campo em julho/2017 pude presenciar sua atenção em 

perguntar se haviam visitantes durante o início da missa de sábado (29 de julho) às 

20hs na Igreja de Sant’Anna. Em resposta à questão “de onde vocês são?”, um 

casal com duas filhas se apresentou como sendo de Buenos Aires, outro casal de 

Córdoba, duas pessoas de Niterói, uma de São Gonçalo... Como que por gracejo o 

padre perguntou: “E da Rasa, tem alguém?” Sim, havia uma mulher vinda da Rasa 

para a missa no Morro de Sant’Anna, na Praia dos Ossos, em um sábado à noite. 

Interpreta-se que o bairro da Rasa é tão distante do centro da península que causa 

estranhamento alguém de lá estar ali naquele momento, quase como um 

‘estrangeiro’ na condição de ‘refugiado’.   

Com relação à Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós, o pároco se 

mostra cético: o movimento de peregrinos e caravanas caiu muito, segundo ele, 

“deixou de ser novidade”. Considera que outras informações sobre a capela sejam 

mais bem esclarecidas na Comunidade Vox Lumen como Padre Ricardo White, a 

quem ele atribui a promoção desta devoção. Já na Comunidade Vox Lumen, 

Emanuelle Paixão reitera que todas as informações sobre agendamento de visita à 
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Capela da Desatadora devem ser obtidas na secretaria da paróquia. Recomenda 

procurar por um dos membros da Pascom (Pastoral de Comunicação), o Lucas, que 

está trabalhando na secretaria paroquial, e forneceu o telefone de contato.  Um 

impasse como este já desanimaria quem pretendesse organizar uma caravana à 

Capela. No site da paróquia consta apenas um link para a Capela de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós, onde há um banner com os dizeres: “Traga a sua caravana”, 

sem mais orientações. Não há, por exemplo, informações sobre a taxa cobrada aos 

ônibus de turismo e sobre como obter a gratuidade, caso seja emitido um oficio 

convite pela Paróquia de Búzios à secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio 

Histórico da cidade.  

 
Figura 10. Banner Virtual de convite à caravanas para a Capela de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós 

 

 

Fonte: Site da Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Armação dos Búzios. 

 

Referente à “caravana”, o Pároco atual também declarou que não levava a 

sério as peregrinações como experiência de evangelização, até ter realizado uma à 

Terra Santa em Jerusalém. Agora ele se prepara para ser guia religioso na 

peregrinação de membros da paróquia à Itália e Roma, prevista para outubro de 

2017.  Cabe citar a iniciativa da paróquia em organizar peregrinações para o ano de 

2017, sob a liderança religiosa do Pároco e a divulgação através da Pastoral de 

Comunicação (Pascom), e do Sr. Romano Lorenzi. Em primeiro de julho 
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organizaram uma caravana para o Santuário de Aparecida em Aparecida do 

Norte/SP (Figura 12). Em 13 de outubro de 2017 será realizada a peregrinação para 

a Itália (Roma, Cássia, Assis) e Portugal (Fátima e Lisboa), por meio da Agência 

Qualitá Turismo (Figura 11).  

 
 

Figura 11. Banner Virtual: Convite      Figura 12: Convite à ‘excursão’ para a 
reunião sobre a Peregrinação                excursão ao Santuário de Aparecida 
da paróquia a Portugal e Itália.  
                 

                                                                                     
       
Fonte: Imagens da PASCOM, 2017. 

 

A Agência Qualitá se apresenta como uma operadora de turismo religioso 

especializada em turismo emissivo. No mercado brasileiro desde 1996, foi fundada 

no Rio de Janeiro com o objetivo de “oferecer um serviço de qualidade, com muito 

critério e cuidado na escolha dos guias profissionais, hotéis, restaurantes, ônibus [...] 

para que cada peregrino se sinta acolhido e seguro, e possa verdadeiramente 

experimentar, em cada Santuário, um crescimento espiritual” (QUALITÁ TURISMO, 

2017, [s/p]). Entre os roteiros oferecidos pela operadora estão os principais destinos 

sagrados internacionais – Terra Santa, Itália, Portugal, França, constando apenas 

dois destinos nacionais por ocasião de eventos especiais: Círio de Nazaré em 

outubro 2017, na cidade de Belém/PA e Natal Luz, em janeiro de 2018, na cidade de 
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Gramado/RS, embora se possa considerar este um roteiro mais comercial do que 

religioso.  

Observa-se assim que, em relação ao turismo religioso, há um esforço 

pessoal de certos indivíduos para a promoção dos espaços e eventos católicos 

locais e que a comunidade católica tem se mobilizado também como emissora, 

talvez mais do que como receptora, de peregrinações. Pelo exposto, verifica-se que 

não há formalização de agentes para a turistificação que representem a Paróquia de 

Sant’Anna e Santa Rita nos Conselhos Municipais de Turismo e de Cultura, nem no 

FECAB. Na própria paróquia, a Pastoral do Turismo não encontrou apoio suficiente 

para se estabelecer. As lideranças da Paróquia por sua vez também não contratam 

serviços de agências de turismo locais para receptivo e nem para a realização de 

suas peregrinações e despertaram recentemente para as possibilidades de atuação 

nesta área.   

O capítulo seguinte pretende refletir sobre os espaços católicos no 

município, a inclusão da Igreja de Sant’Anna e a Capela de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós no Plano Diretor do Município para uso turístico, e o potencial 

para o ‘turismo religioso’, a partir dos dados coletados na pesquisa de campo. 
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4. ESPAÇOS SAGRADOS CATÓLICOS EM BÚZIOS: ATRATIVOS TURISTICOS?  

 

A religiosidade no mundo contemporâneo se transformou em uma 

experiência cada vez mais mediada por recursos seculares, como as mídias e o 

turismo. Os espaços sagrados, que exerciam uma centralidade histórica nas vilas e 

cidades têm se adaptado a novos usos culturais. Mesmo instituições tradicionais, 

como a Igreja Católica, se voltam, hoje, para uma percepção de interação com o 

turismo, como meio de evangelização.  O discurso sobre as virtudes dessa atividade 

se generalizou, com relação ao aspecto econômico, prioritariamente, mas, também, 

junto aos agentes do poder público.  Entretanto, as atribuições dos leigos e 

paroquianos, seja pela instalação da Pastoral do Turismo ou em ações pontuais 

como a organização e promoção dos eventos relacionados à devoção cristã, ocorre 

de forma essencialmente voluntária, ou seja, não remunerada.  O processo de 

turistificação de Armação dos Búzios, por seu lado, não considerou a presença e 

ação efetiva de organizações religiosas católicas até 2001, quando a demanda de 

peregrinos deslocou-se para a Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e esse 

processo passa a ser interpretado como “um bom negócio”.  Considerando todas 

estas questões, nos dedicamos nesta etapa à análise dos espaços católicos em 

Armação dos Búzios como atrativos para o turismo religioso, bem como à atuação e 

expectativas de seus agentes e idealizadores, mas também, daqueles que, de algum 

modo sofrem as interferências desse fenômeno.  

A partir do Plano Diretor do Município de Armação dos Búzios (2006) quanto 

ao patrimônio cultural material e imaterial e o turismo, a pesquisa se concentra 

principalmente na Igreja de Sant’Anna e a Capela de Nossa Senhora Desatadora 

dos Nós, por serem os principais pontos de interesse mencionados no plano diretor 

e receptores de um fluxo de visitantes. Como a discussão central é a perspectiva de 

suas comunidades quanto ao turismo religioso, nesta etapa foram utilizados dados 

secundários, coletados na literatura pesquisada e dados primários, captados em 

observações e entrevistas de base etnográfica por meio de trabalho de campo. Esta 

pesquisa foi empreendida no próprio município, mas também com agentes externos 

à localidade, de modo a ser possível nos aproximarmos de uma análise sobre como 

Armação dos Búzios é percebida como potencial destino para o turismo religioso. 
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4.1. RELIGIÃO E CULTURA EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

 

Até que ponto a religião é compreendida como traço cultural da ‘comunidade 

buziana’? Deve-se levar em conta que na população de 27.560 indivíduos 

respondentes do Censo de 2010, a comunidade religiosa mais numerosa de Búzios 

é a que se denomina cristã evangélica (10.902 pessoas ou 39,55%), seguida da 

comunidade católica (8.525 ou 30,93%) e da religião espírita (586 ou 2,12%), não 

constando do censo outras denominações religiosas ou mesmo ateus ou não 

respondentes, mas que corresponderiam a significativos 27,4% da população. A 

população estimada para 2017 seria de 32.260 indivíduos. Será que foram mantidas 

tais proporções?  

Vimos que na pesquisa de Oliveira & Andrade (2007) junto aos alunos do 

Colégio João Oliveira Botas, que forma guias de turismo, não houve à época 

menção sobre a possibilidade do turismo religioso ou do uso turístico dos espaços 

católicos. E que na pesquisa sociocultural entre os 520 jovens estudantes 

(agosto/2017) do Colégio Municipal Paulo Freire, 49% se declaram evangélicos, 

30% alegam não ter religião e apenas 19% se afirmam católicos (PRENSA DE 

BABEL, 2017 [s/p.]). Trata-se de uma informação importante, na medida em que 

não se percebe futuro para a manutenção das tradições católicas a menos que haja 

um grande empenho da comunidade religiosa.   

Sob este aspecto, independente das proporções e coerente com a sua 

diversidade cultural, Armação dos Búzios através da Lei Municipal no. 781/10 

celebra no dia 14 de julho o Dia Municipal da Liberdade de Pensamento e do 

Combate à Intolerância Religiosa. Em 2015 foi realizada a II Feira Inter Religiosa da 

cidade intitulada “Búzios pela Paz”. O evento foi organizado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, através do COPPIR- Coordenação de 

Promoção da Igualdade Racial. A Feira reuniu na Praça Santos Dumont, 

representantes “das Igrejas Católica, Messiânica, Budista e Protestante, 

Kardecismo, religiões de matriz africana como Candomblé e Umbanda, Hinduísmo, 

e Hare Krishna, além de representantes do Centro Cultural Cem Braças, da 

Associação de Mulheres Negras e Afrodescendentes da Rasa (SOMUNEAR), do 

Quilombo de Baia Formosa, e COMPIR - Conselho Municipal de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial. O objetivo do evento foi  convocar a sociedade para 

palestras e debates sobre a liberdade de pensamento e os direitos fundamentais à 
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liberdade de crença, e ao livre exercício de cultos religiosos (PREFEITURA DE 

BÚZIOS, 2015, [s/p.]), compreendendo que a diversidade cultural “quando 

identificada, mapeada e utilizada no convívio entre as populações pode gerar maior 

interação das comunidades, autoestima elevada ao reconhecer as próprias raízes, 

dentre outros” (TATSCH, 2004, p. 14). 

Não foram encontradas notícias sobre a edição deste evento em 2016 nem 

previsão para 2017. Reiterando a ideia de ‘território do livre pensamento’, em 

outubro de 2015, através da Prefeitura de Búzios, o Jornal O Globo publicou uma 

matéria intitulada “Búzios é uma cidade religiosamente plural” que, para divulgar a 

presença de um dos líderes do budismo do Siri Lanka na cidade, ressaltou também 

as demais crenças. Mencionou a presença histórica da Igreja Católica demarcada 

pela Igreja de Sant’Anna e outras igrejas com missas e “atividades comuns da 

cidade”, além da Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós, “que recebe romeiros 

de todo o mundo” (PREFEITURA DE BÚZIOS, 2015). 

Referiu-se também às diferentes denominações evangélicas, e, de modo 

especial a Igreja Metodista dos Ossos edificada em 1936 e a também histórica 

Assembleia de Deus, situada na Rua das Pedras. Para os praticantes do Budismo 

há dois centros de meditação em Búzios, O Kuru Jamtse Sa, na Av. José Bento 

Ribeiro Dantas e o Buddha Dharma na Rua das Pedras.   

 
Búzios é marcada pela pluralidade e tolerância entre as religiões. 
São muitas as comunidades de terreiro no município, onde se pode 
encontrar as diferentes manifestações das religiões de matriz 
africana, que em datas especiais realizam suas celebrações ao ar 
livre, muitas vezes a beira mar. Judeus e Mulçumanos são recebidos 
de braços abertos na cidade e aqui podem andar lado a lado, como 
se o sol e o mar desfizesse as contradições e rixas históricas, ficam 
lá no Oriente Médio, não aqui (PREFEITURA DE BÚZIOS, 2015) 

 

Portanto, o que se observa é que ou bem se promove um evento composto 

pelas várias denominações religiosas em espaço público, como a Feira Inter 

Religiosa na Praça Santos Dumont ou bem se promove os espaços religiosos 

privados para suas práticas religiosas específicas. Porém, quando se trata de 

espaços católicos percebe-se a possibilidade de atração não só do católico 

praticante, mas também do turista convencional, como um espaço de visitação 

disponível fora de suas funções religiosas. Assim, a perspectiva do uso turístico dos 

espaços católicos de Búzios – segundo o Plano Diretor Municipal sobre a Igreja de 

Sant’Anna e da Capela Desatadora dos Nós - não está mesmo relacionada ao 
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interesse de reforçar a religiosidade como valor cultural da/para a comunidade local, 

mas especificamente pelo potencial de atratividade que tem para uma demanda 

turística, para católicos e não católicos ‘de fora’, como novos consumidores do 

segmento turístico. Como visto no primeiro capítulo, a constância do crescimento da 

economia em municípios onde ocorre o turismo religioso no Brasil indica o turismo 

religioso como ‘um bom negócio’ e as festas católicas como potenciais ‘espetáculos’.  

Neste sentido encontramos uma entrevista do ano de 2006 no site do Jornal 

Folha de São Paulo em que o sociólogo Edin Sued Abumanssur, professor do 

departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC – SP já apontava que a 

relação entre os fiéis e suas igrejas têm se pautado hoje por questões comerciais: os 

fiéis buscam uma graça, um milagre a ser alcançado e as igrejas adotaram um 

discurso mercadológico para vender o seu ‘produto’: 

 
[...] Igrejas tradicionais vendem o sentido da vida, tem uma teologia 
mais estruturada no sentido da existência. As neopentecostais 
vendem soluções para necessidades pontuais. São bens simbólicos, 
mas são produtos diferentes. Desemprego, desilusão amorosa, 
casamento etc. Igrejas tradicionais não se arriscam nesse universo. 
O discurso aponta para um futuro distante (ABUMANSSUR, 2006, 
[s/p]). 

 
O autor ressalta que esta postura é menos percebida em religiões orientais 

como o budismo, ou mesmo no candomblé, e muito claras nas religiões 

pentecostais. Atribui essa postura mercadológica no campo da religião ao processo 

da modernidade, destacando que:  

 
A reforma protestante, que levou o poder na mão do leigo foi 
contribuir neste sentido. Isso vem se acentuando de lá pra cá e 
mesmo a católica está atenta àquilo que o leigo pensa e deseja. 
Igrejas evangélicas conquistam terreno em cima dos desejos dos 
fiéis. São, digamos assim, democráticas. Elas se pautam pela 
necessidade do povo. [...] Conversão é um cálculo de custo-
benefício. A gente não explicaria o crescimento das neopentecostais 
pela ingenuidade. [...] Quando o pastor faz a promessa, o cliente se 
posiciona (ABUMANSSUR, 2006, [s/p]). 

 

             O autor considera que se trata do padrão de relacionamento de um povo 

com a sua devoção, uma relação clientelista e individualizada, a exemplo das 

romarias a Aparecida do Norte para pedir ou agradecer por graças alcançadas, ou à 

intimidade com que devotos se dirigem a santo Antônio: ‘se não arranjar namorada 

para mim, te coloco de cabeça para baixo’. Abumanssur (2006) indica que há 
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sessão de descarrego, benze roupa, em rituais semelhantes na Universal, no 

Candomblé e na Umbanda. “Elas atuam no mesmo campo religioso. Por isso 

Universal bate tanto neles, porque disputam seus fiéis”. (ABUMANSSUR, 2006, 

[s/p]). 

Assim, as considerações de Abumanssur (2006) vêm reforçar que a relação 

clientelista estaria inserida no contexto atual das religiões institucionalizadas pelos 

seus próprios praticantes.  A religiosidade passa a ser tratada como potencial 

produto cultural na e para a sociedade de consumo. 

  

              

4.2 O PLANO DIRETOR DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E OS ‘ESPAÇOS 

SAGRADOS’ PARA O TURISMO. 

 

A questão das perspectivas para o turismo religioso em Armação dos Búzios 

surgiu frente à menção no seu Plano Diretor Municipal (Lei Complementar no. 13 de 

22 de maio de 2006), de alguns espaços sagrados católicos - e não católicos - como 

patrimônio histórico-cultural e arquitetônico.  Nele são citados apenas dois espaços 

católicos como potenciais para o uso turístico, sem, no entanto, especificar de que 

forma, ou seja, se com algum incentivo, seja fiscal, operacional ou de estrutura para 

abertura como espaço cultural, ou sobre a adoção dos eventos no calendário oficial 

e o reconhecimento das festas tradicionais como bens imateriais. 

 Na Seção VII do Plano Diretor, referente ao Patrimônio Histórico e Cultural 

do Município, está indicada a preservação de determinados bens patrimoniais “por 

serem testemunhos mais antigos da história do lugar e importantes ao resguardo da 

identidade e da memória da população local, e, ainda, pelas características 

arquitetônicas” (PREFEITURA DE BÚZIOS, 2006, p. 38). Desse rol constam 17 

imóveis dos quais os abaixo relacionados referem-se a espaços religiosos: 

I - Igreja e Cemitério de Santana, na Praia dos Ossos;  
VI - Igreja Metodista da Baía Formosa, na Rodovia RJ-102;  
VII - Igreja Metodista de Manguinhos, na Avenida José Bento Ribeiro 
Dantas, em Manguinhos;  
VIII - Igreja Metodista dos Ossos, na Avenida José Bento Ribeiro 
Dantas, em João Fernandes; 
IX - Assembleia de Deus da Rua das Pedras, na Rua das Pedras, 
Centro;  
X - Assembleia de Deus na Praça da Rasa, na Rua Justiniano de 
Sousa, na Rasa; 
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XI - Igreja Católica na Praça da Rasa, na Rua Justiniano de Sousa, 
na Rasa;  
XVI - comunidades remanescentes de quilombos, devidamente 
identificadas e cadastradas pelos órgãos e entidades de defesa e 
proteção do patrimônio histórico cultural;  
XVIII - outros itens e sítios de relevante valor histórico e cultural 
existentes ou que vierem a ser localizados no território do Município. 
(PREFEITURA DE BÚZIOS, 2006, p. 38 – 39). 

 
Em seguida, o parágrafo 1º da Seção VII do Plano Diretor do Município, 

prevê no item V “instrumentos relativos à proteção dos bens de natureza imaterial”, 

porém não os especifica nem os associa obrigatoriamente aos bens imóveis ou aos 

critérios que os identificaria (PREFEITURA DE BÚZIOS, 2006, p. 38 – 39).  

Com a finalidade de analisar as perspectivas para o turismo religioso católico 

em Armação dos Búzios observa-se que nesta listagem, que tem como critério de 

seleção o valor histórico e arquitetônico, apenas dois imóveis são relacionados com 

a Igreja Católica. A Igreja de Sant’ Anna, com o cemitério anexo (1740) e a Igreja de 

Santo Antônio, na Rasa (1970). Não é mencionada a Igreja de Santa Rita de Cássia, 

de 1968, elevada à matriz da única paróquia de Búzios em 1997, e onde foi erguida 

a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós em 2001, despertando a 

possibilidade do ‘turismo religioso’ na Armação.  Por outro lado, outros cinco imóveis 

estão associados a espaços religiosos não católicos: três imóveis pertencentes à 

Igreja Metodista (em Baía Formosa e em Manguinhos e nos Ossos); e dois 

pertencentes à Assembleia de Deus (na Rua das Pedras e na Praça da Rasa). Não 

há neste instrumento menção do uso turístico desses espaços não católicos, e sim 

para seu tombamento “por seu valor histórico e/ou arquitetônico”, tendo como 

finalidade o uso religioso.  

 Durante a pesquisa de campo (julho/2017) 58, em visita à Secretaria de 

Turismo Cultura e Patrimônio Histórico indagou-se aos funcionários se haveria 

alguma atualização do plano diretor no sentido da patrimonialização destes bens. A 

resposta foi negativa. De acordo com uma funcionária da Secretaria de Turismo 

Cultura e Patrimônio Histórico (SecTur 3), os processos estariam parados em função 

de uma série de requisitos técnicos que variam desde medidas e análises histórico-

arquitetônicas, como de vontade política para prosseguimento dos trâmites junto ao 

                                                           
58 A pesquisa de campo ocorreu nos meses de outubro 2015; janeiro, julho e outubro de 2016 e 

janeiro e julho de 2017 em períodos de 10 a 20 dias de permanência no município. As entrevistas 
foram semiestruturadas, ocorrendo oralmente durante a visita visando atender aos objetivos 
específicos da pesquisa. Por questões éticas os nomes de funcionários públicos não serão revelados.   
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Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) e ao Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O turismo religioso não é um segmento 

trabalhado na Secretaria de Turismo, nem a religião um tema presente nos projetos 

da Secretaria de Cultura. Atribui-se a isso certo preconceito e cautela ao lidar com a 

religiosidade em Búzios. Uma funcionária pública que se apresentou como 

umbandista (SecTur 3) foi categórica afirmando que aproximadamente 70% da 

população de Búzios é evangélica. Disse que há um templo para culto em cada 

parte da cidade.  Porém os espíritas têm apenas três centros. Em um deles, 

inclusive, o Pai de Santo era argentino. Por declarar-se umbandista, sua filha sofre 

preconceito na escola, embora ela como mãe não a force à prática de nenhuma 

religião. Relatou que já frequentou, e que, de vez em quando, vai à igreja católica, 

ou ao culto evangélico, mas onde se sente bem é na umbanda, e está cada vez 

mais difícil encontrar espaço para esta prática. Mesmo as comunidades quilombolas 

que buscam afirmação como comunidades tradicionais, e como potenciais 

protagonistas da Rota da Escravatura em Búzios59 encontraram dificuldades por 

serem seus membros em grande maioria evangélicos e não praticantes de religiões 

afrodescendentes. Outra funcionária60, que é católica, propôs a confecção de fitinhas 

coloridas, como as do Senhor do Bonfim, de Salvador, na Bahia, com a 

denominação de Nossa Senhora Desatadora dos Nós para serem distribuídas nas 

feiras de turismo. A proposta não foi aceita como recurso promocional na Secretaria 

de Turismo, mas as fitinhas foram confeccionadas por paroquianos e estão à venda 

na loja de artigos religiosos da Igreja Matriz61.   

Em relação aos incentivos e benefícios fiscais e financeiros, embora a 

matéria não se direcione ao aspecto cultural das entidades, consta que 

recentemente (28.03.2017) foi encaminhado o Projeto de Lei 0020/2017 à Câmara 

                                                           
59  A Rota da Escravatura em Armação dos Búzios, através da Secretaria de Cultura e Patrimônio 

Histórico, foi inaugurada em 20 de novembro de 2014 com um monumento na Praça Quilombola na 
Praia da Gorda, Rasa. É o começo do Museu a Céu Aberto que contará com monumento em José 
Gonçalves e marcos na Praia da Armação, com destaque para a Casa do Sino, passando pela Igreja 
de Sant’Anna, Praia dos Ossos, Ponta do Pai Vitório, tendo como destino final a Fazenda Campos 
Novos.  A criação do Museu a Céu Aberto coloca Búzios no calendário de visitação da cultura afro-
brasileira, considerado o primeiro do Brasil a constar do "Inventário dos Lugares de Memória do 
Tráfico Atlântico de Escravos e da História dos Africanos Escravizados no Brasil", um dos projetos 
que a UNESCO desenvolve ao redor do mundo para o resgate e preservação do patrimônio histórico-
cultural. Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. Prefeitura de Búzios 
inaugura estátua em homenagem à cultura afro-brasileira. 19.nov.2014. Disponível em 
http://www.buzios.rj.gov.br/detalhenoticia.aspx?id=5c582fd6-e30d-44cf-9207-2017e661396b  Acesso 
em 10.set.2017.  
60  Funcionária SecTur 3, entrevista Julho/2017. 
61 Funcionária SecTur 2, entrevista Julho, 2017. 

http://www.buzios.rj.gov.br/detalhenoticia.aspx?id=5c582fd6-e30d-44cf-9207-2017e661396b
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Municipal de Búzios com vistas a isentar de “qualquer tipo de taxa municipal os 

templos religiosos com finalidades filantrópicas e sociais”  (CÂMARA DE BÚZIOS, 

2017, [s/p.]). Para isso, o responsável deve proceder a um pedido junto à Secretaria 

de Fazenda Municipal apresentando o registro de fundação e constituição a entidade 

perante o Cartório de Registro de Pessoa Jurídica e o credenciamento de Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), perante a Receita Federal. Segundo uma das 

autoras, a vereadora Gladys Nunes, o projeto visa abranger todas as denominações 

religiosas, porém com a condição de comprovar, por lei específica sua utilidade 

pública. Durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, a vereadora 

Joice Costa pondera que os templos religiosos já são isentos de impostos pela 

Constituição Federal e, que pelo Código Tributário do município também estão 

isentos da Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento de 

Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadores de Serviços (TFLIF). O 

projeto está tramitando na Comissão de Finanças e Orçamento. Notadamente, uma 

medida que favoreceria, de modo especial, ao “empresariamento” neopentecostal 

que tem grande representatividade na cidade.  

 O Plano Diretor do município (2006) na Seção I – Do Turismo, no Art.97, 

estabelece que “A vocação turística do município será consolidada através da 

adoção das seguintes ações e programas” (p.40): 

I - cadastramento e diagnóstico da potencialidade de exploração dos 
atrativos turísticos do Município, com destaque para: Igreja de Sant’ 
Ana, Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, casarios 
coloniais, Orla Bardot, Rua das Pedras, Praça Santos Dumont, Feira 
de Artesanato, Praça dos Ossos, galerias e ateliês de arte, Mirantes 
de João Fernandes e Praia Brava, Ponta da Lagoinha, Serra das 
Emerências, APA da Azeda e Azedinha, Reserva de Tauá, Ponta das 
Poças, Ilhas Rasa, Feia e Âncora;  
II - desenvolvimento e divulgação de novos produtos turísticos para 
ampliação da atratividade do Município, incluindo: a) lançamento de 
produtos relacionados a pesca esportiva, mergulho, esportes 
náuticos, gastronomia, enologia, pesquisa, patrimônio histórico e 
cultural, religioso, esportivo, ecoturismo e terceira idade; b) 
divulgação dos valores naturais, culturais e sociais; c) divulgação de 
produtos específicos para estímulo de turismo de incentivo, negócios, 
lua de mel, entre outros, visando os períodos de baixa temporada e a 
consequente diminuição da sazonalidade; d) agregar aos produtos 
turísticos existentes novos roteiros ou atividades;  
[...]  
VI - estabelecimento de calendário turístico diversificado, com 
atrações durante o ano todo, objetivando reduzir a sazonalidade do 
setor e tornar Búzios um centro de acontecimentos, com alto grau de 
diferenciação turística: a) inserção de novos eventos no calendário 
turístico; b) captação de parceria com empresas para patrocínio e 
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apoio nos meses de baixa temporada; VII - elaboração de calendário 
de eventos para os esportes náuticos, de forma a integrá-lo ao 
calendário turístico anual;  
[...] 
XV - Elaboração e implementação de Plano Diretor de Turismo. 
(PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 2006 p. 39 – 41). 

 

Nesta seção observa-se como primeiro tópico o “cadastramento e 

diagnóstico da potencialidade de exploração dos atrativos turísticos do Município, 

com destaque para: Igreja de Sant’ Ana, Capela de Nossa Senhora Desatadora dos 

Nós” (PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 2006 p. 39) que, dentre os 

outros atrativos potenciais, são os únicos espaços religiosos católicos nominados 

para a atividade turística. Não consta a Igreja de Santo Antônio citada como a igreja 

católica da Praça da Rasa indicada para o tombamento “por seu valor histórico ou 

arquitetônico” na Seção VII referente ao Patrimônio Histórico e Cultural do Município 

no mesmo documento.  Muito menos há citação de uso turístico para as igrejas 

metodistas ou para as da Assembleia de Deus igualmente arroladas para o tombo.  

Também não é feita referência à inclusão dos eventos tradicionais da igreja 

católica no calendário turístico anual, como foi feito em relação aos esportes 

náuticos. Muitos feriados no calendário nacional advêm de datas comemorativas 

cristãs católicas, como Semana Santa, Corpus Christi, Natal. Em âmbito municipal 

destaca-se a Festa de Sant’Anna, padroeira dos buzianos (26 de julho); a Festa de 

São Pedro, padroeiro dos pescadores (29 de junho), a celebração de aniversário da 

Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, mencionada como atrativo e que é 

celebrada em 8 de setembro ou a festa da Igreja Matriz de Santa Rita, comemorada 

a 22 de maio, além do popular São José, celebrado em 19 de março,  São José 

Operário em 1º. de maio, ou Santo Antônio,  em 13 de junho.  

Para a divulgação dos eventos locais o site oficial as Secretaria de Turismo, 

Cultura e Patrimônio é uma referência que precisa estar atualizada. Logo após a 

pesquisa de campo em janeiro 2017, de acordo com o Jornal Diário da Costa do Sol 

de 7 de março de 2017, Sr. Romano Lorenzi esteve reunido com o atual presidente 

do Búzios Convention & Visitors Bureau, Thomas Weber, tendo como pauta o 

“resgate do turismo religioso como ‘um bom negócio’ para a cidade” (DIARIO DA 

COSTA DO SOL, 2017 p. 8) , ocasião em que o Sr. Lorenzi lembra que este tipo de 

turismo precisa de parcerias entre as igrejas e o setor público para funcionar.  
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É preciso unidade entre o comércio local, administração pública e 
Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia. A Paróquia precisa 
entender que as nossas festas de padroeiros precisam de uma ‘nova 
roupagem’, e essa roupagem é muito importante para dar beleza a 
essas manifestações de fé do povo buziano. (DIARIO DA COSTA 
DO SOL, 2017, p. 8 62) 

 

A partir desta declaração, percebe-se uma intenção dos agentes locais em 

extrapolar os sistemas religiosos e alcançar o que Oliveira (2005, p. 329) denomina 

de “religiosidade turística” ao reconhecer dois requisitos básicos apontados pelo 

autor como necessários à mobilização dos turistas em centros de visitação cristãos: 

“(1) o acolhimento de diferentes veículos de fé (não padronizados nem previstos 

pelo clero), tornando a religiosidade popular mais importante que os cânones da 

religião; (2) a oferta de atrativos culturais dentro de um referencial urbano, como se 

a materialidade dos lugares precisasse de um atributo turístico para ser bem 

qualificada” (OLIVEIRA, 2005, p. 329).  

 
Uma visão tradicional, embora deturpada pelo simplismo, vincula o 
atrativo turístico a uma ‘vocação funcionalista’. É aquela ideia de que 
tal lugar deve desenvolver tal atividade porque aquela é a sua 
vocação. Isso só tem sentido na manipulação técnica dos 
totalitarismos que sempre buscam perpetuar a apropriação desigual 
das localidades. Entendemos o turismo religioso, para além de sua 
segmentação imediata, como um processo antivocacional, 
basicamente porque são as pessoas e os grupos sociais que contem 
dons e vocações; nunca os lugares (OLIVEIRA, 2005, p. 329).  
 

Oliveira (2005) considera ainda que há uma dicotomia entre técnica e 

religiosidade: tanto no senso comum como no campo científico a religiosidade tende 

a ser desqualificada, tratada como uma “ignorância cultural” ou como “processos 

místico-esotéricos”, ou ainda sujeita ao elitismo que separa forças míticas de bases 

materiais, “a velha ruptura entre o material e o espiritual” (OLIVEIRA, 2005, p. 330). 

Tal esclarecimento vem ao encontro do que se observa quanto à produção dos 

espaços e eventos católicos em Armação dos Búzios. Feitos por e para a 

comunidade local, mediante suas condições e devoções, a proposta de uma “nova 

roupagem” corresponderia à produção de “imagens alegóricas e comerciais 

atribuídas à religião contemporânea” que Oliveira (2005, p.329) identifica nas 

                                                           
62 Disponível em http://prensadebabel.com.br/index.php/2017/03/07/buzios-convention-bureau-quer-

diversificar-e-diminuir-sazonalidade-atraindo-turismo-de-fe/. Acesso 17.jun.2017. 

http://prensadebabel.com.br/index.php/2017/03/07/buzios-convention-bureau-quer-diversificar-e-diminuir-sazonalidade-atraindo-turismo-de-fe/
http://prensadebabel.com.br/index.php/2017/03/07/buzios-convention-bureau-quer-diversificar-e-diminuir-sazonalidade-atraindo-turismo-de-fe/
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origens da “religiosidade turística”, distanciando-se assim das ações mais 

dogmáticas.   

Posteriormente a este encontro entre o Sr. Thomas Weber do Búzios 

Convention & Visitors Bureau (BCVB) e o Sr. Romano Lorenzi foi publicado no site 

oficial da Prefeitura o calendário de eventos de Armação dos Búzios, constando as 

datas comemorativas dos santos católicos no município.  Compreendendo o período 

de maio a dezembro de 2017, anunciada como a “melhor temporada” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 2017) o calendário revela uma 

pluralidade de eventos públicos e privados, entre os segmentos de negócios, 

esportivos, culturais e religiosos. Sobre os eventos de temática religiosa, constam 

neste período as seguintes datas e eventos (Quadro 5): 

Quadro 5: Eventos de cunho religioso previstos no Calendário de Eventos de 

Armação dos Búzios 2017. 
DATA EVENTO LOCAL 

22/05 DIA DE SANTA RITA DE CÁSSIA  
26 a 28/05 ENCONTRO EVANGÉLICO Hotel Atlântico  
08 a 10/06 CONEMAD RJ - EVANGÉLICO Hotel Atlântico 
13/06 DIA DE SANTO ANTÔNIO  
15/06 CORPUS CHRISTI  
24/06 DIA DE SÃO JOÃO  
29/06 DIA DE SÃO PEDRO (PESCADOR)  
24 a 29/07 CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL - EVANGÉLICO Hotel Atlântico 
26/07 DIA DE SANT’ANNA (PADROEIRA DE BÚZIOS)  
08/09 DIA DE N. SRA. DESATADORA DOS NÓS  
15 a 17/09 IGREJA PLENA (Evangélica?) Ferradura Resort 
22 a 24 /09 ACADEMIA DA FÉ COMUNIDADE CRISTÃ (Evangélica) Ferradura Resort 
12/10 DIA DE N. SRA. APARECIDA  
20 a 22/10 EVANGELÍSTICO  (Evangélico) Ferradura Resort 
27 a 29/10 ENCONTRO DE CASAIS DA PRIMEIRA IGREJA 

BATISTA IRAJÁ (Evangélico) 
Ferradura Resort 

01/11 DIA DE TODOS OS SANTOS  
02/11 DIA DE FINADOS  
17 A 19/11 ENCONTRO EVANGÉLICO Hotel Atlântico 
24 a 26/11 ENCONTRO CATÓLICO Hotel Atlântico 
25/12 NATAL  

Fonte: Elaborada pela autora, adaptado do Calendário de Eventos de Armação dos Búzios 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 2017).  
 

Conforme o exposto, o que se observa é que dos 20 eventos identificados 

pela temática religiosa, o calendário contempla 11 datas católicas, mas não 

específica os eventos, seus locais de ocorrência ou encarregados pela organização.  

Apenas um evento identificado como ‘encontro católico’ está previsto para acontecer 

com pernoite no Hotel Atlântico, de 24 a 26 de novembro. Os 8 eventos de 

denominações evangélicas são identificados e situados em sua realização em 

espaços privados, notadamente os Hotéis Atlântico e Ferradura Resort. Desse 
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modo, percebe-se uma maior aproximação dos evangélicos com o ‘turismo religioso’, 

na medida em que equipamentos turísticos estão sendo previamente reservados e 

utilizados para suas realizações.  

 Em relação à Igreja Católica constam apenas as datas comemorativas, sem 

nenhuma indicação quanto ao espaço a ser utilizado – se público ou privado – se 

ocorrerá cerimônia ou festa com uso da igreja matriz ou nas capelas, ou se será 

utilizada a praça, a praia, as ruas. Não há informações também sobre a quem 

recorrer por conta da organização desses eventos. As dificuldades em definir tais 

realizações se devem em parte ao fato da produção das festas católicas 

dependerem do trabalho voluntário dos paroquianos, ocorrendo mediante a adesão 

de comerciantes e parcerias nem sempre assíduos e captados às vésperas de sua 

realização. Por mais que as cerimônias rituais tenham datas fixas, a dimensão da 

festividade popular é variável. Tradicionalmente as datas em homenagem aos 

santos católicos incluem uma missa solene e a procissão no espaço público. No 

caso da Festa de Sant’Anna e de São Pedro a tradição inclui a procissão a pé e 

também de barcos, além da possibilidade de shows, cavalgadas, torneios de futebol, 

corridas, danças e típicas, manifestações de artes e artesanato local, atividades que 

ocorrem com frequência em espaços e vias públicas. Abaixo seguem alguns dos 

banners publicados por ocasião das festividades católicas pela Pascom – Pastoral 

de Comunicação - em sua página no Facebook no ano de 2017 que comprovam as 

diferentes atividades e espaços utilizados em datas além daquelas previstas como 

fixas no calendário municipal.  

Figura 13. Cartaz da Festa                            Figura 14. Cartaz da Festa de  
de Santa Rita 2017                                         São Pedro 2017 
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Figura 15. Cartaz da Celebração                     Figura 16. Cartaz da Festa do  
de Corpus Christi 2017                                     Imaculado Coração de Maria  
 

                                  
                                                    
Fonte: Imagens disponibilizadas na página do Facebook da Pascom (2017)  

 

Para efeito de comparação de como é variável a produção da festividade 

popular toma-se o exemplo da Festa de Sant’Anna, nos anos de 2015, 2016 e 2017. 

 
Figura 17. Cartaz Festa Sant’Anna 2015         Figura 18. Cartaz Festa de Sant’Anna2016 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     
 
 
 

Fonte: Imagens da página Padroeira de Búzios, 2017. 
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Figura 19. Cartaz Festa de Sant’Anna 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Fonte: Imagens da página Padroeira de Búzios, 2017. 
 

A antecipação da informação se faz necessária para evitar transtornos na 

cidade. Por exemplo: Por ocasião da montagem do tradicional tapete de sal para a 

celebração de Corpus Christi em 2017, feriado nacional, ocasião em que a cidade 

fica repleta de visitantes e turistas, a prefeitura anunciou, apenas no dia do evento, 

em sua página no Facebook, a interdição da via principal de acesso ao município.  

Figura 20. Tapete de sal produzido pela comunidade católica para a celebração de 
Corpus Christi 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pascom Búzios (2017). 
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É necessário reforçar, que o calendário de eventos não é apenas uma 

ferramenta de divulgação. Ele é, sobretudo, um instrumento de planejamento que 

deve ser considerado seriamente pelo destino, na medida em que possibilita a 

previsão dos recursos públicos e privados necessários a cada realização.  Previne 

aos comerciantes locais sobre a necessidade de preparar seus estoques e/ou 

administrar seus serviços; abre um panorama das datas de maior e de menor 

intensidade de eventos, de modo a definir novas inserções; evita a concorrência 

entre eventos que poderiam ser complementares; gera a ocupação na cidade em 

datas diferentes da alta temporada e feriados prolongados e permite a avaliação 

para o equilibro de realizações promovidas pelo setor público para a demanda local 

daqueles produzidos para a demanda turística. Devem ser amplamente divulgados 

para permitir a captação de parceiras público-privadas reduzindo os custos 

municipais e aumentando a arrecadação de impostos. Sendo assim, ele possibilita 

ao público em geral a se planejar para estar na cidade em determinada data e aos 

prestadores de serviços a participar de licitações e concorrências de forma 

adequada, enfim.  

Esta atribuição da secretaria de turismo de relacionar e publicar, pelo 

menos, as datas comemorativas, e os eventos fixos e previstos anualmente auxilia a 

imagem do destino como sede para a captação de novos eventos de diferentes 

setores e, de modo especial, de negócios e entretenimento, evitando a sobreposição 

de eventos. Ainda que a tecnologia favoreça a busca de informações do destino por 

outros canais, é uma atribuição da secretaria municipal divulgar o calendário 

anualmente, alimentando as outras fontes de informações (inclusive com dados 

estatísticos) da secretaria estadual (Turisrio) e do Ministério do Turismo, através dos 

quais, tantas vezes, há editais abertos com recursos para incentivo de eventos 

voltados a captação de demandas específicas e que não são aproveitados por falta 

de comunicação63.  

No entanto, dificilmente se percebe o enquadramento de eventos religiosos 

como manifestações culturais, à exceção das grandes produções como o Círio de 

                                                           
63 Em 2017 o Ministério do Turismo lançou o edital através da Portaria do MTur n. 16 de 25 de janeiro 

de 2017 em que apoia cachês de artistas e bandas musicais previamente cadastrados no ministério; 
a divulgação do evento em rádio, televisão, jornal e revista; e a locação de gerador, banheiro químico, 
tenda e palco.Fonte: MINISTÉRIO DO TURISMO. Últimas notícias: Turismo abre inscrições para 
apoiar eventos. Por: Geraldo Gurgel. 13.02.2017. Disponível em http://www.turismo.gov.br/ultimas-
noticias/7517-turismo-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-apoiar-eventos.html  . Acesso em março 
2017. 

http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/7517-turismo-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-apoiar-eventos.html
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/7517-turismo-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-apoiar-eventos.html
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Nazaré (Belém do Pará) ou a encenação da Paixão de Cristo em Pernambuco, cuja 

dimensão do espetáculo deu origem à cidade cenográfica de Nova Jerusalém. Em 

relação aos eventos decorrentes das celebrações religiosas – de modo especial, 

católicas, como atrativos turísticos, Oliveira (2005, p.329), observa que: 

Enquanto a produção seletiva e fragmentária de lugares turísticos 
valoriza apenas objetos, situações e fenômenos estereotipados, uma 
ação política mais coletiva, calcada nessa religiosidade turística, 
tende a superar a dependência das comunidades diante de uma 
padronização global para o que seja belo e tenha valor de troca. Por 
oposição – e criativo trocadilho – é a constante troca de valores e 
padrões de beleza que denuncia o espaço, verdadeiramente infinito, 
para transformação turística das localidades e regiões, emitindo e 
recebendo visitantes, conforme a intensificação de seu dinamismo 
social.  

Portanto, não se defende aqui que festas religiosas sejam produzidas como 

espetáculos padronizados e voltados para a demanda externa para que ocorra o 

‘turismo religioso’. Ao contrário, vêm-se ressaltar que grande ou pequena, com 

shows ou ‘apenas’ a procissão, nas condições da comunidade religiosa local é que a 

festa se torna ‘diferente’ para aqueles que vêm ‘de fora’.  

 Percebe-se assim o quão controverso é tratar dos bens materiais e 

imateriais de cunho religioso no espaço público (coletivo e laico), a depender 

também do poder público, associando-os à produção cultural como recurso de gerar 

um produto capaz de atrair a demanda turística, ou seja, novos consumidores. Em 

seu artigo “Festas Religiosas, fluxos identitários e hibridismos na esfera pública”, 

José Rogério Lopes aponta que:  

 

A necessária interdisciplinaridade das análises sobre o tema em 
foco, que deve considerar o campo de interlocução que se 
estabelece atualmente entre a antropologia da religião, os estudos 
culturais, a história e as políticas culturais, coloca no centro dessas 
proposições o debate sobre a tensão entre autonomia e 
heteronomia64 na definição da relevância social das escolhas 
religiosas e patrimoniais, e das memórias coletivas que tais escolhas 
legitimam e reproduzem, nas coleções contemporâneas (LOPES, 
2012, p. 155). 

  

O autor recorre a Csordas (2008) para ressaltar a necessidade de:  

                                                           
64 Significado: dependência, submissão; sujeição a uma lei exterior ou à vontade de outrem; ausência 
de autonomia. Heteronomia é a condição de submissão de valores e tradições, é a obediência 
passiva aos costumes por conformismo ou por temor à reprovação da sociedade ou dos deuses. 
Fonte:  https://www.significados.com.br/heteronomia/  Acesso 20.jun.2017  

https://www.significados.com.br/heteronomia/
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[...] distinguir de forma mais clara entre uma política pessoal de 
identidade coletiva, na qual atores individuais com compromissos 
claros lutam para afirmar uma identidade compartilhada, e uma 
política coletiva de identidade pessoal na qual cada ator em um 
grupo de atores com compromissos ambíguos luta para obter uma 
identidade individual (CSORDAS, 2008, p.22 apud LOPES, 2012, p. 
153). 

 

Traz-se à tona este debate, pois, entre os agentes políticos e de mercado 

em Armação dos Búzios verifica-se a histórica proeminência de alguns elementos 

que se revezam em posições de poder em diferentes instâncias exercendo forte 

influência quanto à valorização espacial e cultural nos processos de turistificação. O 

poder político e econômico seleciona os produtos e pretensamente as demandas 

locais. A personificação do poder inibe a voz de outros representantes da população. 

Muitas causas se tornam palanques para outros objetivos.  Apesar dos Conselhos 

de Cultura, do Conselho de Turismo, do FECAB, em tais assentos não se verifica a 

voz da comunidade religiosa católica no que diz respeito ao uso de seus espaços e 

tradições como potenciais atrativos a uma demanda externa. Mesmo entre os 

paroquianos, há aqueles que se destacam em defesa de sua devoção, ação ou 

objetivos, não necessariamente versando sobre a paróquia como um todo.  

Por ocasião da pesquisa de campo, ao participar da missa de domingo 22 de 

janeiro 2017 na Igreja Matriz de Santa Rita, durante a homilia o pároco chama a 

atenção de toda a comunidade para o evangelho de São Paulo que adverte aos 

discípulos que a igreja é de um só Cristo e não do apóstolo X ou Y. O pároco fez 

então uma comparação com a paróquia: - “A paróquia é única, composta por 14 

capelas; as ações de uma capela devem ser abraçadas pelas outras; as ações de 

uma pastoral devem ser apoiadas pelas outras. O que se vê, e em qualquer 

paróquia, é que há paroquianos que, por que tal ação ou evento não é de ‘sua’ 

capela ou pastoral, então não há por que se comprometer. Falta o compromisso com 

o todo” (PADRE COSME, 2017). 

É importante observar, então, como se configura este “todo” na tentativa de 

identificar como é percebido (ou não) o potencial turístico da Igreja de Sant’Anna e 

da Capela de Nossa Senhora em detrimento das outras capelas, conforme apontado 

pelo Plano Diretor do Município de Armação dos Búzios (2006) e de outros agentes 

locais.  
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4. 3. OS ESPAÇOS SAGRADOS CATÓLICOS EM BÚZIOS  

 

Como foi visto anteriormente com relação à ocupação do espaço, a 

presença da Igreja Católica no território que viria a se constituir como o município de 

Armação dos Búzios pode ser contada desde a chegada dos jesuítas portugueses 

no século XVI, com a missão de proteção do território através da implantação de 

aldeias e da ‘catequização’ dos indígenas. Eles se estabeleceram na Fazenda 

Campos Novos (situada hoje no distrito de Tamoios, em Cabo Frio), mas estiveram 

criando gado e cultivando roças no entorno da Lagoa de Geribá e incentivaram o 

direito à ocupação daquelas terras pelos indígenas. O marco da devoção católica 

destes primeiros tempos no atual território de Búzios é a Igreja de Sant’Anna do ano 

de 1743. Outras capelas, possivelmente, existiram dentre as propriedades rurais ali 

estabelecidas, mas sobre elas não foram encontradas mais informações65. 

Provavelmente devido à vinculação deste território como distrito de Cabo Frio, até 

sua emancipação, e também, devido à hierarquia da Igreja Católica, estando a atual 

Paróquia de Sant’ Anna e Santa Rita de Cássia de Búzios vinculada à Arquidiocese 

de Niterói, muitos registros desta comunidade religiosa estejam dispersos. Embora o 

foco deste estudo seja a Igreja de Sant’Anna e a Capela de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós datada de 2001, é interessante observar a distribuição dos 

espaços religiosos católicos, suas comunidades e edificações, buscando 

informações na memória da população mais idosa de Armação dos Búzios, dada a 

ausência de publicações a este respeito.  

A Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia teve sua fundação 

declarada em 1997 (Figura 21). É a única paróquia no município de Armação dos 

Búzios, atualmente composta por 11 capelas, resultado do trabalho dos paroquianos 

e do Padre Ricardo White, que por vinte e cinco anos esteve à frente da comunidade 

católica de Búzios (1989-2014). Abaixo segue um quadro com as edificações (Figura 

22).  

 

                                                           
65 Consta da tradição dos cristãos portugueses e de suas colônias a construção de capelas em 
grandes fazendas, hábito que se adaptou às residências sob forma de um quarto para oratório, e 
ainda se encontram, embora reduzidos, em pequenos altares nas casas dos católicos. 
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Figura. 21. Brasão Paroquial da Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site oficial da Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Armação dos Búzios (2017) 

Quadro 6. Edificações católicas em Armação dos Búzios 

Edificações católicas  Fundação e Festividades Endereço e contatos 

1.Capela de Sant’Anna 

 

26/07/1740 – restaurada em 
1996, recebeu iluminação 
cênica em seu contorno. 
Celebra-se Sant’Anna em 26 
de Julho, com cerimonia e 
festa popular em Búzios há 
mais de 200 anos.  
 

Praia dos Ossos, s/n. 
Bairro dos Ossos  
Missas aos sábados 
às 20h 

2.Igreja de São José 

 
 

19/03/1936 – Considerada a 
segunda devoção mais 
antiga de Búzios. A capela 
original foi erguida pelo Sr. 
“Zé”. Continha um simples 
presbitério até 2000, mas 
perdeu sua originalidade 
após várias intervenções. A 
igreja conta boa estrutura 
para ações comunitárias e 
também com uma cantina.  
 

 

Estrada de Búzios s/n.  
Bairro São José  

Missas aos 
domingos às 8h 
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3.Igreja Matriz Santa Rita de 
Cássia 

  
 

Fundada em 1968 Foi 
erguida Matriz da Paróquia 
de Búzios em 1997. 
A Festa à Santa Rita de 
Cássia é celebrada em 22 
de maio, com duração de 
dois ou três dias, 
dependendo do dia da 
semana. Em seu terreno foi 
erguida em 2001 a Capela 
de Nossa Senhora 
Desatadora dos Nós. 

Av. José Bento 
Ribeiro Dantas, 3333. 
Manguinhos  
Tel: 22- 2623-6530  

Missas: Terça à sexta 

- 18h30  

Domingos - 10h, 12h 
(Missa devocional a 
N. S. Desatadora dos 
Nós) e 20h 
 

4.Igreja de Santo Antônio  

 

13/06/1970 – Construída 
mediante a doação atribuída 
à família dos Gonçalves, 
segundo Sr. Romano 
Lorenzi. É citada no Plano 
Diretor Municipal como 
potencial para o 
tombamento devido a seu 
valor histórico e 
arquitetônico.  

Praça Humberto 
Modiano, s/n. Bairro 
da Rasa. 
Missa aos sábados 
às 18h  

5.Capela de Nossa Senhora 
Aparecida  

 

12/10/1990 - Não constam 
dados adicionais sobre esta 
capela. 
 

 

 

 

Praça Nossa Senhora 

Aparecida, s/n. Cem 

Braças  

Missas às sextas-

feiras às 19:30h 

6. Capela Nossa Senhora 
Três Vezes Admirável de 
Schenstatt  

 
 
 

18/05/1999.  É a primeira 
Capela dedicada à esta 
devoção no Estado do Rio 
de Janeiro, fundada pelo 
Padre Ricardo White na 
Comunidade Vox Lumen de 
Cristo. Ali há também uma 
capela interna dedicada à 
Nossa Senhora Desatadora 
dos Nós. Não constam 
dados adicionais sobre esta 
capela.  

R. do Sol, 12   
Bairro de Maria 

Joaquina 
(Comunidade Vox 

Lumen)  
 

7. Capela Imaculado 
Coração de Maria  

 

08/06/2000 

Não constam dados 

adicionais sobre esta capela.  

 

R. Imaculado Coração 
de Maria, 18  
Bairro de José 
Gonçalves 
 
Missas ao segundo 
sábado do mês às 
16h 
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8.Nossa Senhora 
Desatadora dos Nós  

 
 

08/09/2001 

Dia 08 de setembro é 

celebrada e também a 

fundação da Capela da 

Desatadora em Armação 

dos Búzios que será 

detalhada adiante.  

Av. José Bento 
Ribeiro Dantas, 3.333 
Bairro de Maguinhos 
Missa aos domingos 

às 12:00h 

9. Capela Nossa Senhora 
Imaculada Conceição 

 

15/12/2001. Não constam 
dados adicionais sobre esta 
capela.  
 

Rua Monte Verde, 05  
Bairro (Alto da) Boa 
Vista 
Missa à terceira 
quarta-feira do mês, 
às 20h.  

10. Capela São Padre Pio de 
Pietrelcina 

 

23/09/2003 – A Igreja 
celebra São Padre Pio de 

Pietrelcina em 23 de 
setembro.  

 

Rua 16, s/n.  
Bairro Vila Verde  

Segunda quarta feira 
mês às 19:30h 

11.Capela São João Maria 
Vianney  

 

Data de fundação: 

04/08/2008 

A Festa de São João Maria 

Vianney, o Cura D’Ars, 

padroeiro dos sacerdotes,  é 

celebrada a todo 4 de 

agosto. Não constam dados 

adicionais sobre esta capela.  

  
 

R. Laranjeiras, s/n. 
Baia Formosa  

 
Missa à primeira 

quarta-feira do mês, 
às 19:30h  

Fonte: Elaboração própria a partir das informações e imagens do site da Paróquia de 
Sant’Anna e Santa Rita. 

 

Pelo site da paróquia observamos primeiro, a ausência de informações 

históricas e de ações sobre as capelas. Também é possível perceber que há 

capelas em que as missas são celebradas apenas uma vez ao mês, como na 

Capela São João Maria Vianney (1ª. quarta-feira), Capela São Padre Pio de 
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Pietrelcina (2ª. quarta-feira), Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição (3ª. 

quarta-feira); Capela Imaculado Coração de Maria (2º. Sábado). Outras têm missa 

semanal como na Capela Nossa Senhora Aparecida (sextas-feiras às 19h30); Igreja 

de Santo Antônio (sábados 18h30), Igreja de Sant’Anna (sábados 20hs) e Igreja de 

São José (Domingos 8:00hs), além das missas da matriz, e um único padre, que 

também é o pároco. Portanto, permanece frágil a assistência constante aos católicos 

do município. Segue o mapa de localização de cada uma das igrejas/capelas 

católicas no território municipal (Figura 23).   

 

Figura 22. Mapa de distribuição das capelas da Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita 
em Armação dos Búzios.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Mapa de Claudia Ortiz, adaptado pela autora para sinalizar os espaços católicos em Armação 

dos Búzios: 1. Capela de Sant’Anna (1740); 2. Igreja de São José (1936); 3. Igreja Matriz de Santa 

Rita (1968); 4. Igreja de Santo Antônio (1970); 5. Capela Nossa Senhora Aparecida (1990); 6. Capela 

Nossa Senhora Três Vezes Admirável de Schenstatt (1999); 7. Capela Imaculado Coração de Maria 

(2000); 8. Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós (2001); 9. Capela Nossa Senhora Imaculada 

Conceição (2001); 10. Capela São Padre Pio (2003);11. Capela São João Maria Vianney (2008).  

 

Ao elaborar este mapa constata-se a concentração das capelas/igrejas 

católicas no continente, área menos valorizada turisticamente, em bairros 

‘operários’, ocupados, em grande parte por migrantes que vieram se estabelecer em 

Búzios. À exceção da Igreja de São José (1936), da Igreja de Santo Antônio (1970), 

da Igreja Matriz de Santa Rita (1968) e da Igreja Sant’Anna (1740), todas as outras 

capelas foram edificadas após a chegada do Padre Ricardo White (1990).  Apenas a 

Igreja de Sant’Anna está no Centro ‘histórico’ e a Matriz de Santa Rita no nobre 

bairro de Manguinhos, na entrada da Praia de Geribá. Ao participar da missa 
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semanal nas igrejas locais é possível perceber a frequência assídua de moradores 

nas Igrejas de São José e de Santo Antônio, tanto pela forma como se 

cumprimentam, como pelo comportamento de acolhida aos ‘estranhos’. Em 

Sant’Anna, além da frequência da comunidade local, as missas são visitadas por 

turistas que atravessam da praia da Armação para a Praia dos Ossos nas noites de 

sábado, ou que estão hospedados nas proximidades. Em Manguinhos, na Igreja 

Matriz, percebe-se a frequência maior de veranistas e turistas nas missas das 10 e 

das 20hs de domingo, em especial nas do meio-dia em que, além do horário 

apropriado à rotina hedonista do balneário, a celebração é dedicada a Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós.  

Atualmente o Pároco é o Padre Cosme Neves, que e assumiu a comunidade 

em janeiro de 2016, após a passagem do Padre Zito (José Alves), que substituiu a 

função do Padre Ricardo White em 20 de abril de 2014.  Padre Ricardo White é 

conhecido nacional e internacionalmente por sua missão evangelizadora, 

especialmente através da música e dos meios de comunicação, o que foi um 

diferencial para a comunidade católica local. Seja porque deu projeção à paróquia, 

seja porque, diante de tantas atribuições, em seus momentos de ausência, a 

comunidade precisou se organizar para dar conta das missões. Hoje, ele além de 

manter sua participação em programas de rádio e eventos, ainda celebra missas na 

paróquia, de modo especial, a missa aos domingos devotada a Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós, e na Comunidade Vox Lumen de Cristo. 

De acordo com entrevista concedida ao Jornal “A Raza” em junho de 2012, o 

Padre Ricardo conta que veio passar férias em Búzios em janeiro de 1990 e mesmo 

assim, precisava celebrar a missa. Porém, a capela estava toda fechada e ele 

estranhou não haver um padre na cidade. Procurou pelo Pároco de Cabo Frio, à 

época Frei Ivo, perguntando se poderia celebrar uma missa em Búzios. Como 

resposta Frei Ivo teria dito: “- Celebre quantas missas quiser”.  Assim Padre Ricardo 

passou as férias celebrando três missas aos domingos. Percebendo a necessidade 

da comunidade, deu continuidade a esta missão. Aos domingos pegava o ônibus na 

rodoviária do Rio de Janeiro às 05:45h e celebrava a missa em Santo Antônio às 

10h , em São José às 11h, às 18h em Sant’Anna e às 20h em Santa Rita, em 

seguida retornando ao Rio de Janeiro. Após meses assim, Padre Ricardo obteve 

autorização de seu superior para realizar um trabalho missionário em Búzios, por 

tempo indeterminado:  



167 
 

Eu vim para cá e fiquei em uma casinha atrás da Igreja, não tinha 
nem talheres, nem pratos, eu trazia tudo da casa da minha mãe. Não 
tinha tradição religiosa nenhuma. Eu ficava sozinho aqui, quase 
abandonado. Uma coisa árdua, muito difícil. Aos poucos a 
comunidade foi dando suporte, porque sozinho eu não ia conseguir 
fazer nada. A vida era muito difícil, não existia celular, não tinha 
telefone, eu não tinha comunicação com ninguém fora de Búzios 
(JORNAL A RAZA, 2012, [s/p]). 

 

Como ele menciona, não havia assistência religiosa permanente na cidade. 

Mesmo com sua chegada, só era possível celebrar missas aos domingos nas quatro 

igrejas mais antigas: Sant’Anna, São José, Santa Rita e Santo Antônio, onde 

notadamente a comunidade católica se manteve mais atuante, preservando não só a 

cultura religiosa como as edificações, seu patrimônio material e imaterial. Observa-

se que a chegada do Padre Ricardo à Búzios coincide com o período de grande 

efervescência da cidade, tanto pelos grandes e emergentes empreendimentos 

turísticos e de comunicação, quanto pelas questões que levaram à emancipação do 

município em 1995. Ele se declarou neutro quanto às questões de partidos políticos, 

mas deixou sua contribuição pela causa da emancipação: “o Anjo do Sim” na 

escadaria de acesso à Igreja de Sant’Anna. Sobre isso, ele comenta: 

.   

Tudo que precisava aqui tínhamos de ir para Cabo Frio, não tinha 
nada, nem médico, nem mercado. Todo mundo ia para Cabo Frio 
como se fosse ali na esquina, mas aqui tinha uma peculiaridade 
diferente. Em uma península com 23 praias, um fluxo muito grande 
de estrangeiros, nós percebíamos claramente que tinha algo 
diferente aqui em relação a isso, uma identidade própria. Depois, da 
emancipação para cá, muita coisa mudou, a cidade mudou, porém 
inchou, eu acho que hoje Búzios não tem estrutura para o fluxo de 
condomínios abrindo em cada esquina, muita gente de fora vindo 
para cá. Não tem como transitar, não tem estrutura para aguentar o 
peso de uma cidade grande como Cabo Frio, que é mais amplo, e 
geograficamente falando é maior. A questão religiosa, eu não tenho a 
menor dúvida, foi um crescimento muito grande. As capelinhas que 
tinham aqui, pouquíssimas pessoas iam (JORNAL A RAZA, 2012, 
[s/p]).  

 
Neste sentido, reforça-se a ideia de que o catolicismo em Armação dos 

Búzios cresceu com a demanda de novos residentes. Durante muito tempo a religião 

esteve aos cuidados dos leigos, dos membros das comunidades no entorno das 

capelas que se dedicavam a mantê-las - desde as pequenas ações até os rituais da 

permitidos aos leigos pela igreja católica. Na medida de suas condições, há ainda 

elementos que desempenham o papel de ‘guardião a igreja’, aqueles que detêm as 
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chaves, que guardam os documentos e os pertences das celebrações, que cuidam 

da limpeza, que reúnem a comunidade, que mantém acesa as tradições e as festas 

santas.  Sem a perseverança e a dedicação gratuita desses elementos, e frente à 

violenta especulação imobiliária e ao hibridismo cultural, não se encontrariam mais 

estes espaços e celebrações.  

Segue abaixo uma descrição dos espaços católicos considerados principais, 

devido à citação no Plano Diretor como potenciais para o uso turístico: Igreja de 

Sant’Anna e a Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós na Igreja matriz de Santa 

Rita - nos quais buscamos a percepção como atrativo turístico através da pesquisa 

documental, bibliográfica, entrevistas e observação em campo.  

 

4.4 A CENTENÁRIA IGREJA DE SANT’ANNA: FÉ E TRADIÇÃO POPULAR 

 

Uma edição especial dedicada à Festa de Sant’Anna publicada pelo Jornal A 

Raza em 25 de julho de 2012 vem elucidar, nas palavras do Padre Ricardo White, 

quem é Sant’Anna e como se deu seu reconhecimento como a expressão cristã 

mais antiga de Armação dos Búzios, tendo a sua igreja registrada como símbolo no 

brasão oficial do município. De imediato o Padre Ricardo esclarece que “[...] o culto 

prestado a Sant’Anna, assim como a todos os santos e anjos, não é um culto de 

adoração, que só se presta a Deus, e sim um culto de veneração” (JORNAL A 

RAZA, 2012, p.10) cuja origem no latim veneratio; do grego douleuo ou dulia, que 

significa honrar, portanto, trata-se de um culto de honra. Refere-se à especial 

devoção dedicada aos santos que são considerados um modelo de vida cristã e que 

podem interceder pelos fiéis por desfrutarem no Céu da vida eterna. Anna, cujo 

nome em hebraico significa ‘graça’, pertencia à família do sacerdote Aarão e seu 

marido Joaquim a real família de Davi. Já em idade avançada e sem ter filhos, sendo 

Anna considerada estéril, Joaquim sofria a censura do sacerdote Rubem. Mas, sem 

perder a fé, ele se retirou para penitência e orações no deserto. “A paciência, a 

perseverança e a confiança fizeram com que Deus lhes desse a graça de serem 

pais de Maria, Mãe de Jesus” (JORNAL A RAZA, 2012, p.10). Eles a educaram no 

templo até o período de noivado com José. De acordo com a tradição da Igreja 

Católica Sant’Anna é a venerável mãe da Virgem Maria, portanto, avó de Jesus. É 

para os católicos um modelo de santidade a ser seguido, pois foi quem formou o 
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caráter e educou Maria, “que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador” 

(JORNAL A RAZA, 2012, p.10) 

4.4.1 A aparição da ‘miraculosa’ imagem de Sant’Anna 

A edificação católica mais antiga de Armação dos Búzios é Capela de 

Sant’Anna, única edificação remanescente do século XVIII, erguida na colina entre a 

Praia da Armação e a Praia dos Ossos, quando a pesca da baleia era a principal 

atividade econômica do vilarejo (entre os anos de 1728 e 1768). Relata-se que 

àquela época a vida era muito difícil no vilarejo. A pesca estava escassa, havia 

ocorrência frequente de tempestades severas e as crianças adoeciam por causas 

estranhas. “Os mais antigos acreditam e reproduzem esta história com a mais firme 

certeza de que a imagem, que representa a avó de Jesus, trouxe paz, prosperidade 

e saúde para o vilarejo” (JORNAL A RAZA, 25. jul.2012, p.11). 

A versão histórica recorrente em sites de viagens como viajecomigo.com, 

búzios.com conta que, por volta do ano de 1743 o contratador português Brás de 

Pina, após ter uma visão de Sant’Anna salvando de um naufrágio um navio com 

escravos, teria encomendado a vinda da imagem física da santa de Portugal. Já 

segundo o ‘nativo’, Sr. Romano Lorenzi:  

A Imagem da Senhora Sant'Anna (Padroeira de Búzios), que 
apareceu nas águas da Praia dos Marimbondos (OSSOS), após um 
naufrágio de uma corveta vinda de Portugal (Lisboa), no ano de 
1740. Segundo a história essa imagem pertencia a Igreja de São 
Joaquim em Lisboa que foi destruída no terremoto de 1755... Essa 
imagem deveria retornar a Lisboa, mas após o naufrágio da corveta e 
a aparição da Imagem na Armação Baleeira dos Búzios, ficou em 
Búzios onde se encontra até os dias de hoje na pequenina Capela 
construída nas Terras de Manoel Joaquim da Silveira a mando de 
Brás de Pina (LORENZI,2017, [s/p.]). 

 
Em outro momento, Sr. Lorenzi acrescenta que:  

 
1740 foi o ano da Miraculosa Aparição da Imagem de Sant’Anna nas 
águas da Praia dos Marimbondos (Ossos), mas segundo alguns 
estudiosos a imagem é de 1630 e já era venerada em Portugal. [...] A 
capela é de 1740, sofrendo algumas alterações ao longo dos anos. A 
capela tem três técnicas de edificação: a primeira é o presbitério em 
pau-a-pique (considerada a parte mais antiga, acredita-se ter sido 
feita para abrigar a imagem de forma emergencial; a segunda parte é 
a nave da Igreja (pedra, cal e óleo de baleia) e a terceira parte é a 
lateral ampliada com as novas colunas e a nova torre (tijolo e 
cimento) (LORENZI, 2017)  
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Esta orientação foi direcionada ao artista Alan Câmara que tem se dedicado 

à ilustrar a história e a cultura buziana em suas aquarelas. Por ocasião da festa de 

277 anos de Sant’Anna em Búzios (2017), ele produziu uma cena que seria a 

primeira procissão de Sant’Anna (Figura 23). O momento de resgate da imagem do 

mar, carregada pelos escravos da Armação Baleeira.   

Figura 23. Aquarela de Alan Câmara para o projeto História de Búzios Ilustrada. 

 

Fonte: Alan Câmara, 2017. 

 

O referido naufrágio estaria retratado em um antigo Ex-Voto66 “Milagre do 

Capitão Dionísio” que foi roubado em agosto de 1988, assim como outros objetos da 

Capela de Sant’Anna. Sr. Lorenzi revela em seu perfil na rede social (Facebook, 

26.11. 201667) que através de uma pesquisa realizada em 2007 sobre o ex-voto, 

quando ele era Secretário de Cultura, o relato do naufrágio despertou especial 

interesse.  

[...] e eu pessoa física (DEVOTO DE SANT' ANNA) achei 
interessante o RELATO do NAUFRÁGIO e através do saudoso 
Artista Plástico HUGO Desmaziere solicitei um quadro para 
reproduzir o Ex voto que havia sido roubado, fiquei maravilhado com 
a tela por ele apresentada, e após uma conversa e as devidas 
autorizações do [...] (Pároco da época) resolvemos inaugurar no dia 
26 de Julho de 2007 após a Missa Solene com a bênção de Dom 
Allano (hoje Arcebispo Emérito) . Agradeço ao [Primeiro Pároco] que 

                                                           
66 O EX-VOTO é um testemunho colocado através da desobriga em salas de milagres de igrejas e 
santuários católicos, em formas variadas de bilhetes, esculturas, quadros pictóricos, fotografias, 
mechas de cabelo, CDs, DVDs, monóculos, enfim uma infinidade de objetos que ficam no espaço 
denominado “de milagres”. Fonte: http://ex-votosdobrasil.blogspot.com.br/p/ex-votos.html Acesso 
12.mai.2016.  
67 Página criada por Sr. Romano Lorenzi para registros e promoção da devoção à Sant’Anna, 
Padroeira de Búzios. O texto foi reproduzido como foi por ele escrito. Fonte: 
https://www.facebook.com/Padroeira-de-B%C3%BAzios-934594076560242/?fref=ts . Acesso 
26.nov.2016. 

http://ex-votosdobrasil.blogspot.com.br/p/ex-votos.html
https://www.facebook.com/Padroeira-de-B%C3%BAzios-934594076560242/?fref=ts
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entendeu a proposta da preservação da memória Buziana através 
dessa obra DE arte! #Gratidão  

Figura 24. A tela do Milagre do Capitão Dionísio exposta na Capela de Sant’Anna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de Sr. Romano Lorenzi na página Padroeira de Búzios no Facebook, 2017. 

Fig. 25, 26 e 27. Fotos em detalhes da tela pintada por Hugo Desmaziere em 2007, 

sobre o relato do naufrágio do Ex-voto “Milagre do Capitão Dionísio”, doada por 

Romano Lorenzi à Igreja de Sant’Anna. Fonte: Acervo de Lorenzi na página Padroeira 

de Búzios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de Sr. Romano Lorenzi na página Padroeira de Búzios no Facebook (2017). 

 

https://www.facebook.com/hashtag/gratid%C3%A3o?source=feed_text&story_id=10210073398465290
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Aos fundos da capela está um antigo cemitério de escravos que ainda é 

utilizado pelas famílias mais tradicionais de Búzios. Como já visto na época da 

armação baleeira o padre desempenhava uma importante função na organização 

social: além dos ofícios religiosos, que incluía batizar e catequizar os negros recém-

chegados para o trabalho escravo, também lhe cabia celebrar a Festa de Sant’Anna 

em 26 de julho, que marcava a abertura da temporada de caça às baleias na 

Armação dos Búzios.   

A localização da Capela de Sant’Anna proporciona uma vista fascinante da 

Armação (Figuras 28 e 29).  A comunidade mantém a capela bem próxima à original.  

Está bem tratada quanto aos acessos, aos jardins, a pintura, até as telhas eram 

lavadas pelos fiéis. A capela foi restaurada em 1996 e também recebeu iluminação 

cênica em seu entorno em 2002. À frente da capela há uma cantina aberta 

regularmente, onde são servidos almoços e lanches a preços populares, e cuja 

arrecadação se reverte em doação para a manutenção da capela e na ação das 

pastorais, bem como para contribuir financeiramente com a tradicional Festa de 

Sant’Anna, a padroeira de Búzios. A comunidade elege os Festeiros de Santana, 

que a cada ano assumem a organização da festa e elaboram eventos diversos ao 

longo do ano para arrecadar os recursos necessários à realização da festa.  

Figura 28. Vista lateral da Igreja de Sant’Anna     Figura 29. Paisagem avistada 
com o anexo e a entrada do cemitério                   a partir da lateral da Igreja 

 

 

 

Fonte: Imagens Google, 2017.  

  

Sr. Lorenzi acompanhou a expansão das capelas e a fundação da Paróquia 

de Santana e Santa Rita durante os 25 anos em que Búzios pode contar com o 
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padre Ricardo White como único pároco, e assumiu, a exemplo de seu pai e de seu 

avô, a função de festeiro de Sant’Anna para o ano de 201768.  

Ele revela ser uma luta constante manter a memória dos bens materiais e 

imateriais relacionados à Sant’Anna. Segundo ele, tem sido muito difícil manter as 

tradições associada à festa, a cada ano, mais esvaziada também de público. Vários 

aspectos têm contribuído para isso: a redução no número de católicos (ele estima 

que cerca de 30% da população residente seja católico praticante); a falta de um 

padre fixo para a Capela de Sant’Anna, pois a paróquia de Búzios conta apenas com 

o pároco, e o pároco atual, que assumiu a paróquia há um ano (janeiro de 2016) 

ainda não teria assimilado as tradições locais. Por exemplo, ele não considera 

necessário que haja procissão de barco com a imagem de Sant’Anna ou que se 

mantenha a ladainha em latim. Com isso, há crenças populares sendo extintas, 

como o batizado de Sant’Anna, em que a madrinha é a própria santa.  

Habituados a permanente atuação do Padre Ricardo, a comunidade católica 

ainda está se adaptando às mudanças decorrentes de sua abdicação como pároco. 

Os dois anos intermediários em que o Padre Zito esteve à frente da paróquia, teve o 

desafio de substituir o antecessor tão querido pela comunidade, e foi alvo de 

polêmicas relacionadas às suas propostas de mudanças, muitas vezes em 

desacordo com os interesses da comunidade local. Por exemplo, o Sr. Lorenzi cita 

que Padre Zito se recusava a rezar missa na Capela de Sant’Anna e também que 

propôs uma reforma na igreja, inclusive no altar histórico, que vem a ser uma 

relíquia por manter o posicionamento do confessionário inserido na parede ao lado 

do altar e uma pia batismal da época de sua construção. Nesta ocasião Sr. Lorenzi 

saiu em defesa do patrimônio, reunindo toda a documentação disponível sobre a 

capela da qual se tornou guardião e acionou o ministério público e a arquidiocese de 

Niterói para impedir a destruição do bem material e da memória que ali se faz 

representar. Em sua argumentação, levanta a seguinte questão: “[...] os padres, os 

párocos, passam. A comunidade é que perderia seu patrimônio” (LORENZI, 2017).  

Segundo Sr. Lorenzi, todo o processo de tombamento da Capela de 

Sant’Anna já se encontra no INEPAC e sua conclusão se faz necessária para que 

sejam coibidas ações como esta, pois já quiseram pôr vidros nas paredes coloniais, 

tornando-a uma igreja panorâmica. Em 1988 a capela foi roubada, perdendo 

                                                           
68 Texto elaborado a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas em Armação dos Búzios entre 

Janeiro e Julho, 2017.  
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algumas de suas peças originais; a imagem de Maria menina foi levada, a mão de 

Sant’Anna foi quebrada para a retirada do bracelete da santa e também sua coroa, 

além de castiçais e outros utensílios. 

Figura 30. Imagem original de Sant’Anna sinalizando as peças que foram roubadas em 
agosto de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do Sr. Romano Lorenzi. 

Sr. Lorenzi conta que quinze dias antes da data de nossa entrevista 

(Janeiro, 2017) foi dada falta de um dos quadros que compõem a série da via sacra. 

Por isso, quem guarda os pertences da igreja são os paroquianos, nada pode ficar 

exposto. A capela não pode permanecer aberta à visitação sem acompanhamento 

ou fora dos horários das missas e atividades pastorais. Foi necessário, a 

contragosto dos paroquianos, colocar uma grade de ferro na porta principal (Figuras 

31) de modo a permitir que turistas e visitantes possam avistar o altar sem adentrar 

a igreja. “Não é o ideal, mas é o possível”, diz.  

Figura 31. Grade de ferro da Igreja de Sant’Anna. 

 

Fonte: Foto da autora, outubro 2016. 
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Enquanto esteve no cargo de secretário de turismo Sr. Lorenzi contratou 

dois estagiários do curso de guia de turismo do Colégio Estadual João Oliveira 

Botas, católicos, que foram preparados para acolher os visitantes na Igreja de 

Sant’Anna. Aí sim, durante determinado horário a dupla estava ali para acompanhar 

e explicar aos visitantes as relíquias de Sant’Anna e seu valor como patrimônio 

material e imaterial para Armação dos Búzios. Era oferecido aos visitantes um vídeo-

documentário além de folhetos e informações durante a visita ao interior da capela 

centenária. Porém, projetos como este são interpretados como “despesa” para os 

gestores públicos, “infelizmente”, segundo Lorenzi.  

Neste sentido, encontra-se ainda outro obstáculo. De acordo com o 

professor do curso técnico em guia de Turismo do Colégio Estadual João Oliveira 

Botas, José Ângelo Carneiro: para entrar no município é obrigatória a contratação de 

um guia de turismo local e há escassez de guias que aceitem trabalhar com o 

turismo religioso. “[...] sempre tive dificuldades em fazer os alunos evangélicos (que 

é a grande maioria) entrarem nos templos católicos, pois eles se recusam 

veementemente, pois são orientados pelos seus pastores a não entrar” (CARNEIRO, 

2017)69. 

 Quanto aos paroquianos, de modo especial àqueles que se dedicam à 

Sant’Anna, o Sr.Lorenzi relata que o sentimento é de preocupação. O número de 

paroquianos que se comprometem com as pastorais está diminuindo. Em sua 

própria família grande parte “virou” evangélica. Talvez, segundo ele, porque cada 

comunidade evangélica seja atendida por um pastor permanente, enquanto que na 

comunidade católica tem-se um padre para atender às 11 capelas que compõem a 

paróquia, o que o torna ausente em muitas delas. O pároco atual retomou as missas 

na Igreja de Sant’Anna aos sábados às 20 horas, horário propício para reunir não só 

os fiéis da comunidade, como atrair a atenção de visitantes e turistas que estão de 

passagem. Mas já não se encontram paroquianos suficientes, por exemplo, nem 

para carregar o andor da santa na festa de Sant’Anna. Os antigos estão morrendo. É 

preciso registrar e valorizar a dedicação e perseverança de membros da 

comunidade que mantêm as tradições. Ele cita como exemplo a Sra. Gecilda que 

mantém acesa a tradição da ladainha de Sant’Anna declamada em latim junto a um 

grupo de senhoras - algumas que mal assinam o próprio nome, mas que a 

                                                           
69 Entrevista realizada por e-mail em setembro/2017. 
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declamam por memorização. Outra senhora por muitos anos foi a grande 

responsável por costurar as toalhas do altar e as roupas das procissões; e há, ainda, 

Sra. Alfredina que, com 102 anos de idade, faz flores de papel crepom, uma a uma, 

em quantidade capaz de decorar a igreja, as barracas e de serem distribuídas entre 

os visitantes da Festa de Sant’Anna. Há também as que trabalham na cantina e que 

se desdobram voluntariamente para manter o serviço de lanches, bebidas e 

refeições, revertidos em doação para a festa e para a Igreja de Sant’Anna.  

Apesar da tradição de mais de 270 anos e da perseverança dos festeiros de 

Sant’ Anna, curiosamente, a festa de Sant’Anna não aparece no calendário oficial de 

eventos do município. Em junho de 2017, quando foi publicado o calendário oficial 

de eventos do município, pelo menos a data fixa de 26 de julho dedicada à padroeira 

passou a constar. Só que a festa ocorreu, inclusive, com amplo uso de espaços 

públicos, no período de 16 a 29 de julho. Sobre isso não houve uma correção ou 

atualização por parte da prefeitura. A festa também não consta no site “Mapa de 

Cultura do Estado do Rio de Janeiro”70. O Mapa funciona de forma colaborativa, ou 

seja, é possível que órgãos públicos, estudantes, cidadãos do estado e até turistas 

sugiram inclusões e atualizações em seus respectivos municípios. Nele consta 

apenas a Igreja de Sant’Anna, como patrimônio material, mas não faz menção à 

festa da padroeira de Búzios. Entretanto, a festa de São Pedro consta do Mapa de 

Cultura como “agenda fixa”, sinalizando que em 29 de junho o santo padroeiro dos 

pescadores é celebrado com procissão de barcos enfeitados que desfilam da Praia 

da Armação até Manguinhos, transportando a imagem de São Pedro. À noite há 

festa popular com barraquinhas de comida e bebida e apresentações de dança de 

quadrilhas, e no encerramento há queima de fogos (MAPA DE CULTURA RJ, 2017). 

Não faz menção, entretanto às celebrações religiosas. E, curiosamente, a Búzios 

que teve origem em uma aldeia de pescadores não tem nenhuma capela dedicada a 

                                                           
70 O Mapa de Cultura do Rio de Janeiro é um portal colaborativo na internet, resultado de um projeto 
realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, com patrocínio da Petrobras, e coordenação e 
conteúdo da agência Diadorim Ideias. Em 2011 e em 2013, caravanas formadas por jornalistas, 
fotógrafos e cinegrafistas percorreram o território fluminense em um esforço inédito de 
catalogação para registrar as mais importantes atividades culturais em diversas áreas, como: espaços 
culturais, festas tradicionais e festivais de cultura, patrimônios materiais e imateriais, além de artistas, 
personagens e grupos de destaque em todo o estado. Atualizado periodicamente, o portal está 
disponível também como aplicativo para telefones e mobiles. É fundamental que cidadãos do Rio de 
Janeiro encaminhem e atualizem dados sobre a sua cidade. Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/o-
que-e. Acesso 11.dez.2015.  

http://mapadecultura.rj.gov.br/o-que-e
http://mapadecultura.rj.gov.br/o-que-e
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São Pedro. Durante a entrevista em Janeiro de 2017, Padre Cosme manifestou o 

desejo de edificá-la. 

No decorrer desta pesquisa, mais um elemento católico passou a fazer parte 

da paisagem de Búzios no entorno da Igreja de Sant’Anna. No dia 1º. de Abril de 

2017 foi celebrada a entronização da imagem da Santa Madre Teresa de Calcutá 

junto à Igreja e à imagem do “Anjo do Sim”. A cerimônia foi presidida pelo pároco 

atual de Búzios, logo após a missa habitual de sábado, às 20hs, e acompanhada 

pelos paroquianos e visitantes. A doação da imagem foi iniciativa de “um senhor 

libanês” que conheceu Madre Teresa quando esteve embaixador do Líbano na Índia. 

Ele a encomendou ao escultor Hildebrando Lima71 – autor de outras esculturas 

monumentais expostas em Búzios, como a de Juscelino Kubitschek na Orla Bardot 

(PASCOM BÚZIOS, 2017 [s/p.]).   

 
Figura 32. Imagem de Santa Madre Teresa de Calcutá esculpida por Hidelbrando Lima 
Ao fundo outro ícone católico da cidade: O Anjo do “sim”. 

 

Foto: VALADARES, 2017. 

Madre Teresa de Calcutá foi canonizada pelo Papa Francisco, em 4 de 

setembro de 2016, dezenove anos após a sua morte. Conhecida como “a santa das 

sarjetas” pelo seu trabalho de acolhimento junto aos mais pobres e doentes na 

                                                           
71 O escultor Hidelbrando Lima, baiano radicado no Rio de Janeiro já era conhecido por suas obras 
monumentais, mas comenta que, após a estátua de Nhá Chica, obras sacras se tornaram alguns dos seus 
principais trabalhos. Até então, este não era seu foco de criação. “Depois dela, fiz a estátua do beato João 
Paulo II, do Cardeal Dom Eugênio Sales e até miniaturas do Cristo Redentor”, conta ele. O artista considera 
que Nhá Chica passou a abrir muitos de seus caminhos. “Pude sentir a força da santidade dela em várias 
ocasiões”, completa. Fonte:    http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/05/imagem-e-
semelhanca-estatua-de-nha-chica-repousa-em-santuario.html  Acesso 12.abr.2017.  

http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/05/imagem-e-semelhanca-estatua-de-nha-chica-repousa-em-santuario.html
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/05/imagem-e-semelhanca-estatua-de-nha-chica-repousa-em-santuario.html
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cidade indiana de Calcutá, Madre Teresa teve seu trabalho com as Missionárias da 

Caridade reconhecido internacionalmente, ao receber o Prêmio Nobel da Paz em 

1979. Trata-se de uma personalidade internacional do universo cristão e não cristão 

sendo imortalizada na igualmente internacional Armação dos Búzios. Mais um ícone 

católico a ser reproduzido nas selfies dos turistas que sobem o Morro de Sant’Anna.  

Segundo o Sr. Lorenzi, a comunidade evangélica, informalmente, mostrou-

se incomodada com esta entronização. Afinal, não há um consenso quanto a 

finalidade de tal imagem. De acordo com Bourdieu (2010),  

Os símbolos são os instrumentos por excelência da “integração 
social”: enquanto instrumento de conhecimento e comunicação (cf. a 
análise durkeheniana da festa), eles tornam possível o consensus 
acerca do sentido do mundo social, que contribui fundamentalmente 
para a reprodução da ordem social: a integração “lógica” é a 
condição da integração “moral” (BOURDIEU, 2010, p. 10).  

Os símbolos – e seus significados – quando materializados, permitem uma 

leitura do espaço, estabelecem uma linguagem que emite mensagens sobre as 

relações de desigualdade de poder e de apropriação do espaço. Xavier (2006) já 

analisara uma “tendência à proliferação vertiginosa de signos vinculados à cidade de 

Búzios [...] num enlace atemporal da identidade com a preservação da história 

‘desejada’” (XAVIER, 2006, p.224). Refere-se de modo especial às estátuas que 

passaram a compor os cenários de Armação dos Búzios a partir dos anos 2000, 

como a de Brigitte Bardot e dos Três Pescadores (que recebeu em 2015 o título de 

melhor instalação de arte a céu aberto do mundo do site 

especializado Artsinterface.org72), assim como a das “Crianças e o Cachorro” na 

Praça dos Ossos, a de Zumbi dos Palmares, no Bairro da Rasa (todas de autoria da 

artista plástica Christina Motta) e a Juscelino Kubitschek, arte de Hildebrando Lima. 

Até então, elementos que simbolicamente remetem a personagens da cidade.  

Reconhecemos que as estátuas temáticas e o “Estilo Búzios” 
apresentam-se como verossímeis, já que são experimentados antes 
mesmo de qualquer vivência no lugar. Trata-se da existência de pré-
representações trabalhadas como simulacros da imagem projetada 
de Búzios. Observamos, assim, a dupla recorrência (material e 
imaterial) de elementos do mito Búzios, através do mútuo reforço 
entre as dimensões simbólica e espacial em direção à cristalização 
da imagem dominante do lugar. Deste modo, ao naturalizar a 
economia dos sentidos urbanos, as imagens espaços-síntese 
extinguem a complexidade dos fatos, conferem simplicidade às 
intervenções urbanas, reduzem os variados ângulos da vida urbana a 

                                                           
72 Sobre a estátua dos Três Pescadores de Búzios, ver http://www.maiorviagem.net/estatua-tres-

pescadores-buzios/  Acesso  em 01.jul.2017  

http://www.maiorviagem.net/estatua-tres-pescadores-buzios/
http://www.maiorviagem.net/estatua-tres-pescadores-buzios/
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uma versão domesticada do olhar. As sínteses da vida social são 
chamadas a participar do processo de alienação, que favorece o 
controle e a dominação do espaço buziano (XAVIER, 2006, p.224).  

 

Se considerarmos que, de acordo com Padre Ricardo White, ao chegar em 

1990 não havia símbolos católicos na cidade, tendo ele introduzido o “Anjo do Sim” 

por ocasião da emancipação, supõe-se que a nova imagem inserida sob o contexto 

católico possa representar uma reafirmação de presença também da crença no 

território buziano, o que teria despertado o desconforto entre os evangélicos.  

Mas, Madre Teresa de Calcutá? E quem seria este “empresário libanês” e 

com que intensões teria encomendado a imagem ao renomado escultor Hildebrando 

Lima e doado a imagem à cidade, notadamente aos cuidados da Igreja Católica 

local? Esta questão enigmática de “quem é o dono da santa” reforça a atratividade 

pela popularidade e ao mesmo tempo, pela incerteza. Certamente, não se trata de 

‘uma pessoa qualquer’.  

Xavier (2006) considera que, 

Essas intervenções no plano físico e seus desmembramentos 
simbólicos, ao nosso modo de ver, constituíram-se em expressões 
da ideologia local, tornando-se fatos essencialmente político-culturais 
e econômicos. [...] Os agentes produtores da imagem dominante 
detentores do poder de enunciar os sentidos do lugar, impulsionaram 
a adesão social ao projeto de cidade ao facilitarem a apreensão de 
sentidos do espaço, utilizando-se de signos e economizando a 
linguagem verbal (XAVIER, 2006, p.225). 

 

As imagens espalhadas pela cidade expressam modos de vida (“Os Três 

Pescadores”, “As crianças e o cachorro”, “a Garota dos Ossos”) e, até então, 

celebridades que fizeram parte da história local. Mas Madre Teresa nunca passou 

por ali. De todo modo, a imagem está lá e foi acolhida no espaço sagrado, 

possivelmente por, além de sua beleza estética, representar um valor necessário, e 

cada vez mais precário, na sociedade contemporânea: a caridade.  

4.4.2 Os Festeiros de Sant’Anna 

Como festeiro de Sant’Anna neste ano de 2017, o Sr. Romano Lorenzi 

pretende fazer uma homenagem a todos os festeiros ainda vivos, e começou este 

trabalho em 2016 através de uma página na rede social do Facebook – A Padroeira 

de Búzios. Em entrevista ele diz que: 
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Tudo é feito pela comunidade e para a comunidade. Antigamente os 
ovos utilizados para o preparo dos alimentos da festa eram colhidos 
nas granjas e nas residências onde havia criação de galinhas. Hoje 
se propõe - simplesmente – ir comprá-los no supermercado. Onde 
fica o espírito de colaboração e a dádiva? “Ahh dá muito trabalho 
coletar de casa em casa, perde-se tempo, gasta gasolina....”. Mas 
isso também é tradição e muitas pessoas podem não ter dinheiro 
para dar, mas podem oferecer os ovos de sua criação para colaborar 
na festa de sua padroeira (LORENZI, 2017)73. 

 

Contudo, e, sobretudo, os Festeiros de Sant’Anna desejam reaver tais 

tradições, porém o pároco atual ainda se mantém reticente a certos rituais, e custos, 

para que se realize a festa tal qual antigamente. O Sr. Lorenzi comenta que a 

proibição da venda de bebidas alcoólicas nas barracas da festa também contribuiu 

para a queda na frequência de público. Só não perdeu mais porque o comércio ao 

redor da Igreja, na beira da Praia da Armação, realiza esta tarefa. Esta proibição 

também se reflete em uma queda na arrecadação em prol da igreja. Por outro lado, 

reconhece que sendo a sede dos encontros dos Alcoólicos Anônimos, não faz 

sentido vender bebidas alcoólicas em suas festas, além desta ser uma 

recomendação do Vaticano para as arquidioceses.  

Em 2012, por ocasião de uma entrevista para a Edição especial do Jornal A 

Raza para a Festa de Sant’Anna, Lorenzi declara que: 

Búzios tem hoje um perfil cosmopolita. As tradições devem ser 
resgatadas, pois a cultura de um povo é a sua identidade, mas 
também o seu atrativo. Búzios tem tradição de Festa de Reis, temos 
descendentes de escravos. A festa de nossa santa padroeira 
acontece há quase 300 anos. As pessoas ficam maravilhadas. 
Temos que usar esse patrimônio a favor de nosso povo e de nosso 
turismo, enfatizando, ainda, a importância da cultura nativa da região 
iniciar e manter um diálogo com as outras culturas, trazidas para 
Búzios (JORNAL A RAZA, 2012, p.11). 

Ele cita a dívida com os antepassados, com o pescador, com o índio 

Tamoio, com os sambaquis, com os quilombos, com os antigos poços que 

abasteciam a cidade, as trilhas ecológicas, os prédios históricos, os ateliês, sendo 

necessário um registro impresso para que se possa preservar e promover junto aos 

visitantes a história e as expressões artísticas locais. Há algumas pessoas 

engajadas neste resgate histórico. O próprio Romano Lorenzi pretende escrever um 

livro, assim como Toninho Português e Alan Câmara demonstram interesse neste 

                                                           
73 Entrevista ocorrida em Janeiro, 2017. 
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registro. Também o Padre Ricardo White mencionou este desejo, já tendo até quem 

se encarregue também de redigir sua autobiografia. Deve-se ter em mente que a 

história não se limita ao passado, ela está correndo, e que tudo que for possível 

registrar agora será providencial para o futuro. Sant’Anna guarda muitas memórias, 

mas também as outras dez capelas carecem de mais registros sobre suas 

edificações. 

4.4.3 No campo: A Festa de Sant’Anna 2017 

 

Muito, muito trabalho, por amor e devoção. Foram 13 dias de celebração 

com intensas e variadas atividades, mas que, para acontecer, demandaram um ano 

inteiro de preparação. Além do trabalho de campo, foi possível acompanhar parte 

dos preparativos através das redes sociais, em publicações do Sr. Lorenzi em sua 

página pessoal e também na página que ele administra como o nome ‘Padroeira de 

Búzios’, além da página da Pastoral de Comunicação da Paróquia de Sant’Anna e 

Santa Rita (Pascom). Foram vários os pedidos de mantimentos, materiais e auxilio 

operacional (nenhuma solicitação de dinheiro em espécie) em banners virtuais, além 

de rifas, leilões, almoços temáticos. De 16 a 29 de julho o grupo de Festeiros de 

Santana 2017, com a colaboração de outros paroquianos se dedicaram às mais 

diferentes atividades: da pintura, limpeza e montagem ao cerimonial; da função de 

ministro de eucaristia ao comando da churrasqueira, de motorista ao comando da 

Alvorada, de cantora à cozinheira.  

Figura 33. Pintura da Fachada                         Figura 34. Decoração externa com 
                                                                            Flores de papel crepon.  

  

Fonte: Padroeira de Búzios, 2017.                      Fonte: Padroeira de Búzios, 2017. 
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Na manhã de domingo 16 de julho as comemorações populares ocorreram 

fora da igreja, no campo do SEB – Sociedade Esportiva de Búzios, com o tradicional 

torneio de futebol seguido de almoço comunitário, em que foi servido dobradinha. 

Outras atividades esportivas fizeram parte da programação ao longo dos 13 dias, 

como a corrida da padroeira, passeio ciclístico e a cavalgada. Teve atividade para as 

crianças, como a apresentação circense do Círcolo Social, teve Chá dos Avós, 

apresentações culturais como a Folia de Reis de Italva, A Bandeira do Divino de 

Saquarema, a dança da Quadrilha do Quilombo da Maria Joaquina, homenagem aos 

festeiros mais antigos e variados shows musicais. Ou seja, atividades em que 

mesmo os não católicos se envolveram – participando ou assistindo – pois 

aconteceram em diferentes pontos da cidade, terminando sempre com a missa na 

Igreja de Sant’Anna. 

Figura 35. Cartaz da Festa de Sant’Anna 2017. 

 

Fonte: Padroeira de Búzios, 2017. 
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Na segunda-feira, dia 17 de julho, tiveram início as cerimônias religiosas. Às 

18 horas foi rezado um terço seguido de missa, celebrada sob uma tenda na Praça 

Santos Dumont, no centro de Búzios. Aproximadamente 20 pessoas deram início à 

oração do terço mariano e, aos poucos, outras poucas pessoas se aproximaram, e 

se cumprimentavam. Todos eram conhecidos da paróquia, sendo alguns vistos na 

Igreja de São José, e na Capela de Nossa Senhora Aparecida, do bairro de Cem 

Braças e também na Matriz de Santa Rita.  

A tenda com o altar estava diante do bar mais popular do centro. Alguns 

frequentadores habituais da praça estavam por ali deitados nos canteiros e se 

incomodaram com o som das orações. Um deles, especialmente, fez questão de 

circular entre aqueles que rezavam, esbarrando e debochando, deferindo palavrões 

dirigidos ao padre durante a missa, seguidos de risos dos frequentadores do bar. 

Um constrangimento superado pelo silêncio intercalado de orações. A guarda 

municipal se aproximou para monitorar o sujeito. Ao final da missa, já havia mais de 

cinquenta pessoas, que se organizaram para percorrer as ruas do centro de Búzios 

e a Orla Bardot, na tradicional Procissão do Mastro, até a Igreja de Santana. Após a 

fixação do mastro com o estandarte de Sant’Anna na área externa simbolizando a 

abertura das comemorações, teve início o primeiro dia da Novena de Sant’Anna e foi 

inaugurada a Mostra da Cultura Buziana, com um Memorial de Sant’Anna. Durante 

as duas semanas em homenagem a Sant’Anna não haveria missa na matriz. 

Segundo o Padre Cosme Neves: “Para que dividir, né? Todos tem que estar unidos. 

É a Festa da Padroeira de Búzios.” O expediente da secretaria paroquial seria 

normal, o dele é que não, pois precisaria se ausentar alguns dias para substituir 

padres que vinham celebrar em Sant’Anna.  

Toda a programação pôde ser acompanhada pela transmissão on line 

realizada pelos jovens da Pascom. Após as missas realizadas às 19h, havia a 

oração da novena e, em seguida, uma apresentação cultural e outra musical, em um 

palco montado pela prefeitura na Praia da Armação. A rua foi fechada ao trânsito de 

veículos. Várias barraquinhas foram distribuídas de um lado e de outro da calçada, 

até tampando a bela paisagem da Praia dos Ossos, o que não deve ter agradado 

muito aos donos e frequentadores das pousadas e restaurantes. Segunda e terça 

(17 e 18/07) as barraquinhas foram ocupadas pelos expositores da Feira Periurbana 

de Búzios (Figura 36); no restante da semana pelos artesãos locais, mas depois do 

dia 26 ao dia 29/07 vendedores ambulantes se instalaram por ali, comendo, 
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dormindo, lavando roupas, enfim, “virou bagunça”. Segundo o Sr. Lorenzi, o aluguel 

das barracas é uma fonte de renda importante para cobrir os custos do evento. 

Agricultores e artesãos também têm que se dedicar à produção de seus artigos. Não 

dispondo de muito estoque, não podem deixar de produzir para permanecer tanto 

tempo nas barracas. Pelo jeito, com o esvaziamento dos expositores mais 

especializados, o jeito foi arrendar para os que estivessem dispostos a pagar. Afinal, 

apesar de não ter sido revelado o custo final, é possível prever que foi alto.  

Figura 36. Feira Periurbana.                               Figura 37. Palco da Prefeitura 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pascom, 2017.                                            Fonte: MairLopes.com, 2017 

 

Em relação ao apoio da prefeitura, Sr. Lorenzi afirma que “foi um descaso 

com a festa”. Entre os custos que foram cobertos pelos Festeiros de Santana foram 

mencionados os cachês dos músicos de segunda e terça-feira, os fogos da 

alvorada, a banda da procissão, todo o material gráfico e de divulgação, o transporte 

e refeição dos componentes das atrações culturais, como a Folia de Reis e Folia do 

Divino, sem contar o que é servido na cantina, que também é doação dos 

paroquianos. “FOI muito difícil..., mas o AMOR e a UNIÃO da comunidade fez a 

Festa sair mais um ano.”, conclui o Sr. Lorenzi em mensagem no whatsApp enviada 

na semana seguinte ao evento74.  

Fato é que todo o trabalho que coube aos paroquianos realizar foi muito bem 

feito. Tudo muito simples, mas muito caprichado, e com muita alegria: da pintura da 

fachada, ao meio fio no entorno da igreja, os jardins, a flores de papel crepom, 

distribuídas em arranjos pelas portas e janelas, as flores naturais selecionadas para 

o altar e o andor da procissão, os cartazes com a programação, o cardápio variado e 

servido com largos sorrisos na cantina do Morro de Sant’Anna. A celebração das 

missas durante a semana era seguida da novena e a cada dia, além do padre 

                                                           
74 Ênfase em caixa alta conforme escrito por Lorenzi em mensagem pelo WhatsApp. 
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convidado também se revezavam os ministérios de música e de liturgia entre 

membros de Sant’Anna e das outras capelas da paróquia.  

O espaço destinado ao Memorial da História Buziana estava um primor. Em 

um salão que atende às reuniões dos Alcoólicos Anônimos e aos cursos da 

catequese foi montada uma exposição com peças relacionadas à Sant’Anna e a 

história de Búzios, cedidas pelos moradores – verdadeiras relíquias. Desde um 

sapatinho de couro infantil dos anos 1930, até as indumentárias de padres para 

datas festivas e estandartes de Sant’Anna, trabalhos bordados à mão ou em 

máquinas de costura de pedal, que também fizeram parte do acervo (Figura 38). 

Entre as imagens sacras havia peças dos séculos XVI, XVII e XVIII (Figura 39). 

Redes de pesca, canoas talhadas a mão, conchas de búzios enormes que já não se 

encontram mais nos mares daqui (Figura 40). Enfim, uma coleção reunida por 

pessoas de grande devoção à Sant’Anna e confiança nos Festeiros. Todas as peças 

estavam devidamente catalogadas, numeradas e identificadas, organizadas da 

melhor maneira possível e com as demarcações no piso e nas paredes para evitar 

toques e esbarrões nas peças. Em 25 de julho, o livro de visitantes registrava 622 

assinaturas (Figura 41).  

Figuras 38. Memorial da História Buziana.            Figura 39: Imagens Séc.XVI a XVIII 
Indumentária, estandarte, utensílios.         .  

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
Figura 40. Objetos cedidos                                     Figura 41: Acolhimento aos visitantes  
pelos moradores.                                                      do Memorial da História Buziana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Imagens da autora (Julho, 2017).  
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A mostra seria encerrada no dia seguinte após a festa do dia da padroeira. 

Maria Amélia, 45 anos, recém-acolhida pela comunidade ao decidir morar em 

Búzios, foi um das pessoas que auxiliou na montagem da mostra e nos conduziu por 

ela. Ela disse ter recebido da “Sra. Isis da Desatadora” o convite para auxiliá-la em 

uma mostra semelhante para a festa da Capela de Nossa Senhora Desatadora dos 

Nós deste ano, mas não sabe ainda quando vai acontecer.  

No dia 26 de julho, feriado local pelo Dia da Padroeira em Armação dos 

Búzios, às seis da manhã já se ouviam os fogos e a banda que percorreu ruas do 

centro e da Orla Bardot. Era a tradicional Alvorada de Sant’Anna: começa com meia 

dúzia de pessoas e a Banda Musical Sociedade Santa Helena (Figura 42), mas logo 

atrai não só os moradores que se juntam ao cortejo como arrastam os turistas 

(Figura 43), que ainda estão “fechando a noite” e são surpreendidos por toda aquela 

alegria. Rumam ao Morro de Santana, onde na cantina é servido café e bolos.  

Figura 42. A Banda Santa Helena               Figura 43. Alvorada de Santana.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Padroeira de Búzios, 2017.                 Fonte: Padroeira de Búzios, 2017. 

 

Começam então os preparativos para a Missa Solene, que foi celebrada pelo 

arcebispo de Niterói Dom José Francisco, acompanhado do pároco, Padre Cosme 

Neves e com a presença do prefeito e de dois vereadores. Um deles, ‘Niltinho de 

Beloca’, que faz parte do Ministério de Música, já fora visto na Igreja de São José e 

na missa da Praça Santos Dumont, mas ninguém diria que era um vereador. 

Nenhum discurso, nenhuma pompa, a diferença nas circunstâncias era o uso do 

terno, que logo ficou na cadeira ao lado da esposa depois da solenidade de 

hasteamento das bandeiras (Figura 44).  

            Para uma missa solene, a impressão foi de esvaziamento. Afinal, dia da 

Padroeira de Búzios, um dia lindo, uma missa com o arcebispo de Niterói, seguida 

do almoço comunitário em que seria servido churrasco. Onde estava a comunidade 
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católica daquela cidade que tem 11 capelas? Ao ver as fotos e vídeos da missa da 

noite, veio uma constatação. O povo estava lá.  Supõem-se dois motivos para o 

esvaziamento da manhã: primeiro, que mesmo sendo feriado local, a cidade não 

para: é uma cidade turística, está em período de férias escolares, porém muitos 

moradores estavam trabalhando normalmente. Outro motivo, por se tratar de uma 

missa solene, cientes da limitação de assentos na igreja, muitos paroquianos 

poderiam ter preferido dormir até mais tarde, almoçar com a família e confraternizar 

após a missa da noite. A popularidade do prefeito também anda em baixa75, e sua 

presença pode não ter sido considerada ‘muito católica’. De toda forma, nada tirou o 

brilho da celebração e da solenidade das bandeiras, nem da ação de 

reflorestamento que teve início ali: O Arcebispo de Niterói foi convidado a plantar a 

primeira das 277 mudas de pau-brasil adquiridas para o reflorestamento do Morro de 

Sant’Anna e que seriam distribuídas também às escolas do município.  

Figura 44. Sant’Anna e as bandeiras oficiais.  

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem da page Padroeira de Búzios, 2017. 

 

Para encerrar as atividades da manhã, teve início o churrasco. Ao preço de 

15 reais, foi servida uma refeição completa e generosa. Desde cedo foi possível 

acompanhar o trabalho daquelas senhoras descascando aipim, ralando coco, 

catando feijão. Não era para o almoço, que já estava “no esquema”, era para os 

quitutes da festa da noite. No churrasco não havia muita gente, e o interessante é 

que a organização da cozinha já sabia disso. Limitaram as vendas de forma a 

atender aos presentes e guardaram as porções em número suficiente para alimentar 

                                                           
75 Ele está sendo investigado por uma comissão Parlamentar Processante (CPP) por suspeita de 

fraudes em 21 contratos de licitação no município desde 2013 ( segundo RJ Inter TV , 2ª. edição de 
01.jun.2016) 
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os festeiros. Sem parar, eles já estavam se desdobrando para colocar a imagem 

centenária de Sant’Anna, “com mais de 400 quilos” no andor fixado na caçamba de 

um veículo pick up, preparando-se para a procissão das 17 horas. A imagem 

percorreu a Orla Bardot, até as ruas do centro, e retornou ao Morro de Sant’Anna 

para a missa campal. A transmissão ao vivo, produzida pela Pascom para as redes 

sociais, permitia ver um número bem maior de pessoas na procissão e espalhadas 

em cadeiras de plástico, ou mesmo sentadas na grama, diante de um belo cenário 

da Praia dos Ossos e da Igreja toda enfeitada.  

Ao final da missa mais uma explosão de fogos. Dava pra ver lá de Tucuns. A 

Festa teria acabado ali, mas os Festeiros prosseguiram com a sua missão de 

desmontar o que foi montado e de pagar o que foi gasto, até o sábado dia 29 de 

julho. Ao final da missa das 20 horas daquele sábado, foi feito o agradecimento por 

toda a realização, e a benção durante a passagem do compromisso dos Festeiros 

de 2017 para os Festeiros de 2018, seguida da “tradicional arrancação do Mastro de 

Sant’Anna” e da confraternização na cantina. “Fenomenal”, nas palavras do Sr. 

Lorenzi.                                                

Pelo o que foi vivenciado no campo, percebe-se a dedicação dos Festeiros 

de Sant’Anna em associar a cerimônia religiosa, exercida em todos os dias do 

período de 16 a 29 de julho com missa seguida de novena e ladainha, com as 

festividades populares, e até seculares ou profanas. Houve um grande esforço de 

reunir no entorno de Sant’Anna diferentes públicos entre os praticantes de futebol, 

do ciclismo, da corrida rústica, da música, da arte, da poesia local. Sem dúvida uma 

atração significativa para os visitantes, que por eventualidade ou por experiências 

anteriores, se encontravam por ali. Algumas atividades consideradas tradicionais, 

como a procissão de barco com a imagem da padroeira ou o pau de sebo, não 

constaram da festa de 2017, mas isso não tirou o sabor de ‘festa do interior’.  

Entre os frequentadores da festa, a maioria era de paroquianos ou de 

pessoas que frequentam a Igreja de Sant’Anna, possivelmente veranistas, o que se 

avalia a partir da forma de se cumprimentarem. Duas senhoras se destacavam pela 

elegância. Após a missa solene, sentadas na cantina, com discrição, perguntavam 

como estava a paróquia com o novo pároco. Percebia-se a curiosidade de alguns 

turistas que, ao ver o movimento na igreja durante a missa de sábado (29/07), 

colocavam meio corpo na porta para ver o que estava acontecendo. Um deles tirou 

uma foto e foi embora. Não foi possível realizar entrevistas efetivamente, devido ao 
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ambiente ora cerimonioso, ora festivo, gerando encontros e desencontros 

constantes entre pessoas e assuntos.  

Na busca pela perspectiva do turista, foi utilizado como recurso de pesquisa 

as avaliações constantes no site de viagens TripAdvisor76. Trata-se de um dos 

primeiros sites a adotar conteúdos gerados pelos usuários a respeito de suas 

experiências em diferentes cidades do mundo. Esta estratégia foi utilizada também 

com relação à Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ao acessar o site e 

indicar a busca pela Igreja de Sant’Anna constava o número total de pessoas que 

opinaram sobre o atrativo: no período de Janeiro /2015 a Setembro/2017, do total de 

108 visitantes, não foi encontrada nenhuma avaliação específica sobre a Festa de 

Sant’Anna. No site é possível identificar, quando preenchido corretamente, o 

usuário, sua cidade de origem, a nota de 0 a 5 a ser atribuída ao atrativo e espaço 

para seus comentários. Estes dados foram transferidos para uma tabela excel de 

modo a facilitar a leitura e a identificação das impressões registradas. Entre as 

expressões mais recorrentes para descrever a visita à Igreja de Sant’Anna constam: 

“Linda igrejinha”, “bucólica”, “histórica”, mas “sempre fechada”. Sobre o entorno da 

Igreja há maior destaque para a “Linda vista”, “vale para tirar fotos”, “fica no meio do 

caminho da Orla Bardot para a Praia dos Ossos e Azedinha. Poucos tiveram a 

oportunidade de participar da missa, mas ao participarem ressaltam que “a 

comunidade é acolhedora”, “missa ao som do mar”, “emocionante”. Também 

constam comentários a respeito dos casamentos na Igreja: “só os padrinhos 

couberam, pois é bem pequena”; “cena de cinema”. No Quadro 7 consta a relação 

de alguns comentários avaliados.   

 

Quadro 7. Comentários sobre a Igreja de Sant’Anna segundo site TripAdvisor 

2017 

Avaliador Origem Data 
(2017) 

Comentário 

Alessandrafenoglio São Paulo 
SP 

13/mar. Aqui reina a paz e a tranquilidade....Ao final 
da praia da Armação no alto se encontra a 
igreja de Sant´Ana. Bela vista e ótimo local 
para fotos 

AlexandreVerdade Não consta 05/abr. Bucólica... primeira instituição presente na 
cidade, a paróquia de santana de um valor 

                                                           
76 TripAdvisor: Sobre a Igreja de Sant’Anna em Armação dos Búzios/RJ. 

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303492-d1157747-Reviews-Igreja_de_Sant_Ana-
Armacao_dos_Buzios_State_of_Rio_de_Janeiro.html   Acesso 15.set.2017. 

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303492-d1157747-Reviews-Igreja_de_Sant_Ana-Armacao_dos_Buzios_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303492-d1157747-Reviews-Igreja_de_Sant_Ana-Armacao_dos_Buzios_State_of_Rio_de_Janeiro.html
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cultural inenarrável, sempre presente na 
vida do locais e turistas, mesclando a 
tradição da igreja católica com clima 
cosmopolita da península mais charmosa do 
Brasil. 

Kenia M. Não consta 25/jun. Lindinha....Muito linda, tem uma boa vista do 
mar. Fica no final da Orla de Bartot. Do lado 
tem um barzinho que vende petiscos 

PauloVd  Não consta 03/jul. Bucólica .... Participei de casamento, onde 
só os padrinhos couberam, pois é bem 
pequena com cerca de seis bancadas de 
cada lado. Participei de casamento, onde só 
os padrinhos couberam, pois é bem 
pequena com cerca de seis bancadas de 
cada lado. 

CarlosBonin C Não consta 11/jul. Mirante....Uma igrejinha no alto da praia do 
seu Ossos. Serve de passagem para 
referida praia, sem muito para ver, a não ser 
a vista da praia 

LilianDelNegro Cachoeiras 
de 
Macacu/RJ 

30/jul. Um bom local para contemplação ou 
passeio.Bom para conhecer mais sobre a 
cidade e sua cultura.Igrejinha muito linda! 

Alvtunis  São 
Paulo/SP 

28/jul. Essa igreja faz parte da história de Buzios e 
região. Construção antiga e muito bem 
cuidada. Missas aos sábados às 20h00 

Rosana O Porto 
Alegre/RS 

11/ago. Lugar bem bonito para uma caminhada 
passando da praia da Armação para a praia 
dos Ossos. A vista para as duas praias é 
muito bonita, pois a igreja fica num elevado. 
Nunca vimos a igreja aberta, mas é um lugar 
bem agradável e bonito. 

Fonte: Adaptado do site TripAdvisor: Sobre a Igreja de Sant’Anna em Armação dos 
Búzios/RJ (Setembro,2017). 
 

Em síntese, o que se pretende com esta leitura é ressaltar que a Igreja de 

Sant’Anna representa, e é percebida, como um patrimônio cultural antigo de 

Armação dos Búzios. A sua origem e tradição estão vinculados ao cotidiano histórico 

da comunidade local. A arquitetura se destaca tanto quanto o fato da igreja 

permanecer fechada para a visitação. Conforme reiterado também pelo professor do 

curso técnico de guias em turismo, José Ângelo, a Igreja de Sant’Anna é favorecida 

pela estratégica e belíssima localização. É muito visitada por ser caminho de 

passagem para quem passeia pela Orla Bardot à Praia dos Ossos, em busca de 

paisagens para fotos. Também por católicos de diferentes partes do Brasil, inclusive 

por estrangeiros que se hospedam por ali e procuram onde participar da missa.  Os 

casamentos na Igreja de Sant’Anna, além de tradicionais para os ‘nativos’, têm 

favorecido a sua projeção na ‘nova’ estratégia de promoção turística de Búzios como 

“destination wedding”. Mesmo assim, deve-se exclusivamente à comunidade católica 
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local o empenho pela manutenção tanto da devoção à Sant’Anna quanto do seu 

espaço sagrado, cujo compromisso é passado de geração em geração, conforme 

dito por Sr. Lorenzi (entrevista Janeiro /2017).   

 

4.5 A CAPELA NOSSA SENHORA DESATADORA DOS NÓS 

 

A Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós está situada no terreno da 

Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, em Manguinhos, na entrada para Praia de 

Geribá. Segundo conta o historiador ‘buziano’ Antônio Câmara, a construção da 

Igreja de Santa Rita de Cássia teve início em 1967, a pedido de Dona Eudóxia Lebre 

Ribeiro Dantas, esposa de Dr. José Bento Ribeiro Dantas, por gratidão a uma graça 

alcançada e atribuída ao auxílio de Santa Rita, conhecida popularmente como a 

“santa das causas impossíveis”. A construção mobilizou um mutirão entre os 

moradores locais. A igreja foi concluída em 1969 e, desde então, todos os anos no 

dia 22 de maio a população celebra a devoção a Santa Rita de Cássia.  

Em 1992, a igreja de Santa Rita de Cássia em Búzios passou por uma 

reforma, ampliando as laterais e alterando a torre à sua frente (Figuras 45 e 46). Em 

1997, foi elevada à condição de Matriz da Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de 

Cássia, e em 2003 passou por uma nova obra para duplicação do espaço interno já 

em função da demanda de visitantes à Capela de Nossa Senhora Desatadora dos 

Nós.  Atualmente, a igreja conta com um prédio anexo onde funciona a secretaria da 

paróquia e também há salas de reunião e de atendimento do pároco e de ação das 

pastorais. Neste prédio há uma loja de artigos sacros, de modo especial, dedicados 

a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, cuja capela foi erguida em 2001 na lateral do 

terreno da igreja (Figura 47). 

Figura 45. Foto frontal da Igreja Matriz         Figura 46. Foto atual do interior da  
                                                                           Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia 

  

 
Fonte: da autora outubro, 2016                          Fonte: Paróquia de Sant’Anna e Santa   
                                                                            Rita, 2017.  
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Na matriz há missas regularmente. Logo no portão de entrada da Igreja há 

um comunicado com o horário das missas, tanto na matriz, como nas outras capelas 

da paróquia. Quando o padre não pode estar presente, os ministros da eucaristia 

realizam a celebração da liturgia durante a semana. A secretaria da paróquia 

também está situada no anexo à igreja, mas sua entrada se dá pela lateral, na Av. 

Bento Ribeiro Dantas. O expediente está previsto para segunda a sexta das 9 às 

18h. Muitos visitantes procuram por atendimento ao chegarem ou saírem das 

missas, mas devido ao horário, nem sempre conseguem. A segunda-feira é 

dedicada à folga do pároco.  Ele está disponível para atendimento à comunidade na 

matriz às quartas-feiras, das 10h às 13h e às quintas-feiras das 16h às 18h. De terça 

a sexta-feira as celebrações ocorrem às 18h30; aos domingos as celebrações 

ocorrem em três horários: às 10 horas, ao meio dia, quando ocorre a missa 

devocional a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e às 20h.  

Figura 47. Foto da Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia com a Capela de Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós antes da mais recente pintura do prédio. 

 

Fonte: Guia Região dos Lagos, 2012. 

 

A Capela dedicada a Nossa Senhora Desatadora dos Nós foi construída a 

partir da devoção e do investimento da advogada Isis Penido, pessoa célebre em 

Búzios que tem grande dedicação à Igreja Católica.  As obras tiveram início em 12 

de março de 2001 após a concessão do terreno ao lado da Igreja Matriz de Santa 

Rita de Cássia pelo Padre Ricardo White, depois de outras tentativas para 

consolidar sua devoção. A inauguração ocorreu em 8 de setembro de 2001, e a 

partir de então esta é a data em que é celebrada a Festa de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós em Búzios.   

  A devoção da Sra. Isis Penido à Virgem Maria teve um apelo especial em 

maio de 1997. Ela participava dos dez anos da tradicional festa do calendário 
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arquidiocesano do Rio de Janeiro, a “Tarde com Maria”. Havia sido preparado um 

terço, com mais de 20 metros de comprimento, confeccionado com bolas de isopor e 

dezenas de balões de gás que o levariam a flutuar sobre a Baía de Guanabara. Isis 

Penido, que era coordenadora do grupo “Tarde com Maria”, estava determinada a 

construir uma capela dedicada a Virgem Maria no local em que o terço caísse em 

agradecimento à gradual recuperação de seu marido de um acidente vascular 

cerebral (AVC) sofrido em 1994. Para tanto, depositara na medalha de Nossa 

Senhora das Graças, que estava no terço, um cartaz com nomes e telefones para 

que, quem o encontrasse, “onde quer que o terço caísse”, pudesse entrar em 

contato com o grupo (MATTOS, 2016, p. 116). A estratégia funcionou e dois dias 

depois do evento uma pessoa do município de Magé telefonou para a Rádio 

Catedral, informando ter encontrado a mensagem na Praia de Mauá.  

 A partir de então a Sra. Isis Penido percorreu as redondezas da Praia de 

Mauá em busca de um terreno para construir a capela e cumprir sua promessa. 

Porém, muitos e diferentes empecilhos surgiram pelo caminho, não encontrando 

nenhum terreno em condições de ser adquirido. Meses depois compreendeu que, na 

hora certa, o lugar ideal iria aparecer. Foi neste entretempo que Sra. Isis Penido 

teria conhecido a devoção a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, uma das mais de 

duas mil invocações de Maria, a Mãe de Jesus (MATTOS, 2016). 

4.5.1 “A Virgem que o Papa Francisco converteu em fenômeno de fé”   

Diferente das devoções mais tradicionais à Virgem Maria, como Nossa 

Senhora de Fátima (Portugal), Nossa Senhora de Lourdes (França) ou Nossa 

Senhora Aparecida (Brasil), em que a aparição da imagem física ou metafisica de 

Maria se manifestara, a devoção a Nossa Senhora Desatadora dos Nós nasceu de 

uma imagem produzida em tela datada de 1700. A tela chamada de Maria 

Knotenlöserin (do alemão knot, “nó” e löser, “desatar”),  medindo 1,10 metros de 

largura por 1,82 metros de altura, está exposta na pequena capela de St. Peter Am 

Perlach na cidade de Augsburg, estado da Baviera, Alemanha. A tela não está 

assinada, o que talvez tenha alimentado o discurso do “pintor desconhecido”,77 até 

                                                           
77 É recorrente, em diferentes sites relacionados à Desatadora dos Nós, que o “pintor é 

desconhecido”: desde o site do Santuário de Campinas 
(http://www.mariadesatadoradosnos.com.br/nossa-senhora-desatadora-dos-nos.html ) como os que 
propagam a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós de Armação dos Búzios entre os 
atrativos da cidade: http://turismoreligiosobuzios.blogspot.com.br/ ;  

http://www.mariadesatadoradosnos.com.br/nossa-senhora-desatadora-dos-nos.html
http://turismoreligiosobuzios.blogspot.com.br/
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meados de 1990, quando religiosos alemães levantaram indícios que atribuíram a 

obra ao artista alemão Johann Georg Melchior Schmidtner (MATTOS, 2016, p.107). 

Consta que a inspiração teria partido de um dos dizeres de Santo Irineu, Bispo de 

Lyon, martirizado no século III: “Eva, por sua desobediência, atou o nó da desgraça 

para o gênero humano; Maria, por sua obediência o desatou” (FREI ZECA, 2016, 

p.7).  

Figura 48. Imagem original de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikipedia, Johann Georg Schmidtner, 2017. 

 Atribui-se ao argentino Padre Jorge Mario Bergoglio, nomeado Papa 

Francisco em 2013, a revelação desta nova invocação à Virgem Maria para a 

América do Sul. Em dezembro de 1986, o Padre Jorge recebeu um postal com votos 

de ‘Feliz Natal’ de uma freira que conhecera em Buenos Aires, anos antes, e que 

fazia parte de uma congregação mariana na Alemanha. A imagem lhe pareceu 

enigmática e ele começou a juntar informações sobre aquela “Imaculada Conceição 

de nome esquisito” (MATTOS, 2016, p. 27). Primeiro, a tradução do título daquela 

Imaculada para o espanhol: La Virgen que Desata los Nudos, que em português 

seria A Virgem que Desata os Nós, ou como a conhecemos mais, Nossa Senhora 
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Desatadora dos Nós. Impressionado com o denso significado teológico78 daquela 

imagem além da beleza estética, Padre Jorge foi buscar informações com seus 

irmãos da Companhia de Jesus na Europa.  

Descobriu que não se tratava de uma peça devocional – como se propaga 

em relação à Capela da Desatadora de Búzios “uma das mais antigas devoções à 

Nossa Senhora”79 , mas “de uma obra de arte, pintura decorativa na parede ao lado 

do altar principal da Igreja de St. Peter am Perlach” (MATTOS, 2016, p. 28). Aquela 

obra de arte tinha sua história vinculada ao lugar, daí estar reproduzida nas 

estampilhas, espécie de postais (ou conhecido como “santinhos” no Brasil) à venda 

nas lojas de museus e nas igrejas como lembranças da visita àquele lugar.  

Padre Jorge pediu aos jesuítas da Alemanha o envio de mais daquelas 

estampilhas convencido de que  

 
[...] aquela era a Nossa Senhora que intercedia junto aos céus para 
desfazer os nós da vida pessoal, familiar, profissional, financeira. Os 
nós, como o símbolo do pecado, enfraquecem a fé e afastam as 
pessoas de Deus. A Virgem os desfaz, fortalece a fé e leva os fiéis 
ao Criador (MATTOS, 2016, p. 31).  
 

 

Apesar das modestas e difíceis condições em que Padre Jorge vivia no 

Colégio do Salvador em Buenos Aires, ele deu início à impressão dos primeiros 

‘santinhos’ da Desatadora, com mensagens em espanhol no verso da imagem: “o nó 

que todos carregam por desobediência, Maria desfaz com sua obediência” ou “As 

mãos bondosas de Maria vão soltando, um a um, os nós que nos separam do bem. 

E assim, a fita passa de um anjo ao outro, que, ao mostra-la desatada, nos diz para 

orar com confiança porque somos ouvidos” (MATTOS, 2016, p, 39-40). Da mesma 

forma como recebeu a imagem em um cartão de natal, Padre Jorge propôs à 

Universidade do Salvador (USAL), fundada por jesuítas, e onde o padre era bem 

conhecido e estimado, que naquele ano de 1987 a direção da universidade utilizasse 

a imagem da Desatadora no cartão de Natal. Assim, centenas de pessoas tiveram o 

primeiro contato com aquela imagem desconhecida de Maria, e a invocação cresceu 

                                                           
78 No anexo, segue a intepretação teológica atribuída ao quadro de Nossa Senhora Desatadora dos 
Nós.  
79 “Uma das mais antigas devoções de Nossa Senhora, uma vez que começou na Alemanha, em 
1700, quando foi encontrado um quadro milagroso inspirado em uma meditação de Santo Irineu, 
retratando a Virgem” – texto reproduzido em diferentes sites de turismo da cidade de Búzios , a 
exemplo do site Búziosonline.com.br pelo link  https://www.buziosonline.com.br/home/portugues/o-
que-ver-e-fazer/esportes-e-lazer/capela-de-nossa-senhora-desatadora-de-nos.cfm Acesso em 
01.jul.2017  

https://www.buziosonline.com.br/home/portugues/o-que-ver-e-fazer/esportes-e-lazer/capela-de-nossa-senhora-desatadora-de-nos.cfm
https://www.buziosonline.com.br/home/portugues/o-que-ver-e-fazer/esportes-e-lazer/capela-de-nossa-senhora-desatadora-de-nos.cfm
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entre os católicos argentinos. Entretanto, diante de uma mudança de comando na 

Companhia de Jesus, Padre Jorge foi enviado para Córdoba, distante quase 700 

quilômetros de Buenos Aires, numa espécie de exílio, voltando a ser um modesto 

padre de bairro (MATTOS, 2016, p.44-45).  

Através do trabalho missionário de Teresa Di Nario, Norma Schiavello e Ariel 

Iacopino, (funcionários da Universidade do Salvador - USAL) a imagem e as orações 

da Desatadora se espalharam somados aos testemunhos de quem alcançava 

graças a partir daquela invocação. Em Córdoba, Padre Jorge permaneceu recolhido 

às suas tarefas e orações, até que em 13 de maio de 1992, o representante 

diplomático do Vaticano, Monsenhor Ubaldo Calabresi anunciou que Padre Jorge 

seria nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires e bispo titular de Auca. Ele teve que 

se desligar da Companhia de Jesus e de seus entraves políticos, sem com isso 

abandonar os votos vitalícios de pobreza, obediência e castidade de jesuíta, agora 

se reportando diretamente ao Papa João Paulo II (MATTOS, 2016). 

Depois de muitas tentativas de obter um altar e já passados dez anos da 

primeira distribuição dos santinhos da Desatadora em Buenos Aires, em 8 de 

dezembro de 1996 uma réplica do quadro da Nossa Senhora Desatadora dos Nós 

foi entronizada em um altar próprio na Igreja San Jose del Talar, no bairro de 

Agronomía, em Buenos Aires. Foi uma cerimônia simples e com poucas pessoas, 

nem mesmo o agora Bispo Auxiliar de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio estava 

presente. O pároco local, Rodolfo Arroyo, decidiu dedicar não só o dia 8 de 

dezembro à Desatadora, mas todo dia 8 de cada mês. Qual foi a sua surpresa ao 

ver que a cada dia 8 o número de fiéis aumentava. Buscavam se aproximar da 

imagem, fazer suas preces, adquirir santinhos ou outras peças como relíquias:  

medalhas, terços, velas com a imagem da santa. Voluntários se revezavam para 

contar a história da santa. Logo os catequistas se depararam com outra 

preocupação: “desmistificar o crescente sincretismo religioso que nasceu na rua da 

igreja” (MATTOS, 2016, p.80). Várias barraquinhas vendiam velas com sete nós, aos 

quais se atribuíam propriedades milagrosas e cartões, que associavam a imagem da 

Desatadora a elementos do espiritismo, da umbanda, da magia ou ligada a 

personagens lendários da cultura popular Argentina. O bairro, que era sossegado, 

com suas ruas estreitas, ficava repleto de pessoas, carros e micro-ônibus que 

chegavam de várias partes da região metropolitana, gerando a reclamação dos 

moradores. Eles queriam a tranquilidade de volta e pediam a transferência do 
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quadro para outro lugar, para um santuário longe dali.  O Padre Rodolfo começou a 

ter que lidar com questões urgentes de logística, pois a “paróquia de dez avós” como 

ele costumava se referir, agora precisava lidar com milhares de pessoas e suas 

emergências (MATTOS, 2016, p.82).   

Após onze meses, aquela única missa de devoção celebrada a cada dia 8 

do mês, passou a ter que se desdobrar em oito celebrações ao longo do dia e a 

manter a igreja aberta até a meia noite. O pároco dobrou o número de voluntários na 

acolhida aos visitantes, e pediu reforço de sacerdotes para atender as confissões, 

característica marcante dos peregrinos que voltavam à igreja católica em busca de 

reconciliação. Em 8 dezembro de 1998, “cerca de 70 mil fiéis passaram por ali”. 

(MATTOS, 2016, p. 84). Quando em 18 de janeiro de 1999 o jornalista Jorge 

Rouillon publicou sua matéria no importante La Nacion com o título “Um fenômeno 

religioso na cidade: a Virgem que desata os nós”, no final de semana seguinte a 

igreja recebeu aproximadamente 25 mil pessoas, e nem era o dia 8 do mês 

(MATTOS, 2016, p. 85). Contudo, desde 1996 quando houve a entronização da 

imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós no altar da Igreja San José del 

Talar até o ano de 2013, quando o precursor Padre Jorge se tornou o Papa 

Francisco, ele se manteve à margem das datas festivas. Ele celebrou poucas missas 

naquela igreja, dado seu característico desapego à notabilidade e a sua indiferença 

às condecorações, sem, contudo, abandonar a sua devoção.  

Em 2013, Ana Maria Berti, a artista plástica que reproduziu a tela original 

com a imagem da Desatadora para a Argentina, recebera do Papa a encomenda de 

uma tela para ele, e já era a quinta que ela preparava: A primeira tela foi para a 

Universidade de Salvador (USAL – Buenos Aires); a segunda imagem foi 

entronizada na Igreja San José del Talar; outra réplica foi feita no ano 2000 para a 

Casa Rosada , sede do governo argentino, a pedido do capelão da sede, atendendo 

ao então presidente Fernando De la Rua. E mais uma tela foi encomendada pelo 

vice-reitor Giuseppe Dala Torre, da Universidade Livre Maria Santíssima Assunta 

(Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA) para a sala da reitoria, em 

Roma/Itália. Mas esta quinta tela era especial: foi encomendada pelo Papa e para 

ser exposta nos salão de audiências da Casa da Santa Marta, onde o Papa 

Francisco vive e trabalha (Figuras 52 e 53), uma espécie de hospedaria para os 

cardeais em visita a Cúria Romana, difundindo a imagem da Desatadora dos Nós 

entre as pessoas do corpo funcional e religioso do Vaticano (MATTOS, 2016). 
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Desde 2013, através do Papa Francisco, o nome de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós passou a ser pronunciado em vários idiomas e sua veneração 

se espalhou pelo mundo em altares e pequenos espaços. Segundo Mattos (2016), 

os principais polos de devoção ainda são Augsburg (Alemanha), Buenos Aires 

(Argentina) e Búzios e Campinas (Brasil), mas se faz presente também na Áustria, 

Colômbia, Estados Unidos, Filipinas, França, Irlanda, Polônia e Suíça. 

 

   Figura 49. Imagem da Desatadora na sala        Figura 50: Papa Francisco e a imagem 
   de audiências do Papa Francisco                     de Nossa Senhora Desatadora dos Nós 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: site do Santuário Maria Desatadora dos Nós, Campinas/SP (2017)        
 

 

4.5.2 A Desatadora no Brasil 

Na segunda metade da década de 1990, da mesma forma que o Papa 

Francisco, o franciscano Frei Hans Stapel, recebeu pelo correio um postal com a 

imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e por ser de origem alemã, foi 

conhecer a imagem original na Igreja de St. Peter am Perlach de Augsburg 

(MATTOS, 2016).  De lá trouxe várias estampilhas e levou-as aos amigos. Entre 

eles, Padre Jonas Abib e Luzia Santigo, fundadores da Comunidade Canção Nova, 

situada em Cachoeira Paulista/SP, ao lado da cidade de Guaratinguetá onde Frei 

Hans exercera a função pároco da Igreja de Nossa Senhora da Glória nos anos 

1970. Não tardou para que Luzia Santiago incluísse a imagem da Desatadora como 

cenário em seu programa “O amor vencerá” da TV Canção Nova.  

Foi através deste programa em 1998, que Maria Inês, vizinha da Sra. Isis 

Penido no bairro de Geribá em Armação dos Búzios, tornou-se missionária informal 

da santa. Mandou imprimir centenas de santinhos por gratidão a uma graça 

alcançada e, sabendo que Sra. Isis Penido enfrentava problemas familiares àquela 
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época, sugeriu a ela acompanhar a novena da Desatadora através da TV Canção 

Nova. A Sra. Isis Penido alcançou a primeira graça atribuída à santa e também 

começou a missionar informalmente. Devido à sua proximidade com o Pároco de 

Armação dos Búzios, Padre Ricardo White, levou a ele um ‘santinho’ da Desatadora 

contendo a novena e contou sobre a graça recebida. Também o Padre Ricardo, que 

nunca tinha ouvido falar daquela invocação, realizou um pedido através das orações 

à santa. No início dos anos 2000, muitas pessoas em Armação dos Búzios já 

veneravam a Nossa Senhora Desatadora dos Nós através do trabalho de promoção 

da Canção Nova, de Maria Inês, Isis Penido e do Padre Ricardo White. Em janeiro 

de 2001, Sra. Isis Penido propôs ao Pároco Ricardo White a criação de um espaço 

para a Desatadora na Igreja Matriz de Santa Rita – “um quadro na parede, ou um 

‘altarzinho’ para as pessoas orarem” – segundo teria relatado (MATTOS, 2016, p. 

121).  

Naquela época a Igreja de Santa Rita era pequena, não havendo lugar para 

um novo altar, nem dinheiro para reformas. Padre Ricardo mostrou a Sra. Isis 

Penido a lateral da Igreja, local em que ele havia previsto inicialmente implantar uma 

gruta dedicada a Nossa Senhora de Lurdes. Mas se parecesse ideal, ao invés do 

altar poderia Isis Penido construir ali uma capela para a Desatadora. Segundo 

declaração do Padre Ricardo “O espaço era para a Virgem Maria. E ela é única, seja 

a de Lourdes ou a Desatadora” (MATTOS, 2016, p. 121). Entusiasmada por ter 

encontrado o espaço que buscava, desde 1997, para a construção de uma capela 

dedicada à Virgem Maria, no mesmo dia, Sra. Isis se encontrou em sua casa com 

uma arquiteta, Andréa Andrade, que esboçou o projeto.  

Isis Penido estava decidida a “fazer da sua igrejinha uma obra de arte” 

(MATTOS, 2016, p. 122). Ofereceu a curadoria da capela à Lucy de Sá Peixoto que 

além de aceitar o projeto, o doou e esculpiu uma Nossa Senhora, junto com seu 

filho. Sra. Isis acionou sua rede de contatos no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte 

para levantar os recursos necessários, e a obra teve início em 12 de março de 2001. 

Criou um ritual, pedindo aos devotos mais próximos que escrevessem seus pedidos 

em pequenos pedaços de papel que foram postos nos tijolos da capela antes do 

reboco. Redigiu o histórico da capela, depositando-o sob o altar, criando um vínculo 

entre os devotos e a capela. Tais rituais vêm ao encontro do que Hobsbawn; Ranger 

(1997) denomina de “tradição inventada”, ou seja,  
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[...] um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras 
tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou 
simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento 
através da repetição, o que implica, automaticamente, uma 
continuidade em relação ao passado (HOBSBAWN; RANGER, 1997, 
p. 9). 

 

A fachada da capela (Figura 51) recebeu relevos com a modelagem do 

Espírito Santo e de anjos confeccionados pelo escultor Hildebrando Lima em 

resimármore (uma mistura de resina com pó de mármore e pigmento); as portas 

receberam tratamento em pátina; o pórtico foi coberto por azulejos pintados a mão e 

doados pela artista Valquíria Young; a peça em vidro em que a Virgem Maria está no 

veleiro foi criada pelo escultor Santos Sobrinho. No interior da capela, o pintor 

italiano Sérgio Martinolli produziu o tríptico (Figura 52)80 de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós, com 2,40 m de altura que fica por detrás do altar. O decorador 

Mario Borrielo fez o arranjo final, e incluiu 33 cadeiras obtidas em antiquários, uma 

alusão à idade de Jesus Cristo quando foi crucificado (MATTOS, 2016).  

 
Figura 51. Fachada da Capela da                Figura 52. Tríptico no interior da Capela 
Desatadora dos Nós  
 

          

Fonte: Fotos da autora 25. jul. 2016.  
                                                           
80 “Tríptico refere-se a uma obra pintada em três partes separadas, em voga na arte 
bizantina e no renascimento .  Tradicionalmente a parte central era fixa e as laterais 
l igadas por dobradiças, como por vezes acontece com os ícones. Levavam -se 
pequenos trípticos de motivos religiosos em viagens, para orações, neste caso as 
partes laterais fechavam-se sobre a central. ” Fonte: 
http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/mobile/internacional/tr ip tico.html Acesso 02. 
jul.2017.  

http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/mobile/internacional/triptico.html
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 A capela foi inaugurada em 8 de setembro de 2001, com a celebração da 

primeira missa ao ar livre diante da capela, realizada pelo Padre Ricardo White e 

pelo Padre Manoel Rodrigues da Cruz, vigário-geral da Arquidiocese de Niterói, que 

veio representar o arcebispo Carlos Alberto Navarro. Segundo Mattos (2016, p.123). 

Isis Penido deu início ao ritual que se tornou marca da capela. Pediu 
aos fiéis para colocarem seus pedidos à Santa e uma caixa 
disponível ao lado do altar. Depois da missa, os papeizinhos foram 
recolhidos e queimados, gesto que simboliza o envio dos nós de 
cada um aos céus, em forma de fumaça. Para encontrar as mãos da 
Mãe de Deus. 

Durante a entrevista com a Sra. Isis Penido em setembro 2017, ela afirmou 

que ensinou a novena, o terço e o ritual ao Padre Ricardo, que conheceu a devoção 

através dela. Comentou-se que hoje existem várias orações diferentes de terço e de 

novena da Desatadora, e paira a dúvida sobre qual seria a ‘original’. Segundo Isis, 

“[...] as gráficas fazem qualquer coisa para ganhar dinheiro e tem de tudo mesmo. 

Agora eu não me recordo, mas depois eu posso te dizer”. Mas ela está voltando de 

uma viagem à Terra Santa, passou por Roma para estar com o Papa Francisco e 

teria confirmado que a Nossa Senhora Desatadora dos Nós é a sua santa de maior 

devoção. Inclusive trouxe réplicas da medalha usada pelo Papa para seus amigos e 

levará também à Búzios.  

Trata-se assim da primeira capela dedicada exclusivamente a Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós. A devoção se espalhou pelo Brasil sendo possível 

encontrar imagens e altares desta denominação de Nossa Senhora em diferentes 

lugares. Na cidade do Rio de Janeiro, inclusive, consta ‘a primeira Igreja’ de Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós, no bairro da Penha. 

Na cidade de Campinas/SP, no Jardim Santa Genebra, foi inaugurado em 10 

de dezembro de 2006 o Santuário a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A 

iniciativa partiu do francês Denis Bourgerie residente no Brasil desde 1970, que 

fundou a Associação Maria Porta do Céu e construiu inicialmente um oratório em 

devoção a Nossa Senhora. Desde que viu a imagem e o nome da Desatadora dos 

Nós na Igreja de San José del Talar, em Buenos Aires, encantado por sua beleza e 

pelas mensagens contidas no quadro, decidiu criar um altar com uma réplica do 

quadro alemão e propagar a devoção à Desatadora dos Nós.  

Denis, que teve forte influência da Renovação Carismática em sua 
formação católica, criou ritos para materializar a devoção e aproximar 
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a relação dos fiéis com Nossa Senhora. Quem buscava alcançar a 
graça recebia o pedaço de papel no qual escrevia seu pedido, 
dobrava-o, dava um nó usando uma fita e, por fim, depositava no 
cesto colocado aos pés do retrato (MATTOS, 2016, p.131). 

Ao contrário da capela de Búzios, o Santuário não está sob a autoridade da 

Arquidiocese de Campinas; permanece como oratório público de iniciativa privada. 

De acordo com o Arcebispo Metropolitano de Campinas, D. Airton José dos Santos 

o oratório público está reconhecido por um decreto que “não está sob jurisdição da 

Igreja, mas atesta: é espaço de fé católica, até porque são padres da diocese que 

celebram missas ali” (MATTOS, 2016, p.133). De acordo com Mattos (2016), todas 

as semanas chegam caravanas do estado de São Paulo conhecer o lugar e 

participar das missas realizadas aos sábados e domingos. Os fiéis mantém o hábito 

deixar seus pedidos por escrito aos pés da imagem da Desatadora, que após a 

cerimônia, são queimados, conforme a   “tradição inventada” (HOBSBAWN; 

RANGER, 1997) iniciada em 2001 na Capela da Desatadora dos Nós em Búzios.  

 

4.5.3  “A paróquia virou de cabeça para baixo”  

  

Fato é que, na Igreja Matriz de Santa Rita em Búzios, como ocorreu em San 

Jose del Tallar, em poucas semanas, o que era um ‘pagamento de promessa’ da 

Sra. Isis Penido virou um atrativo para um novo fluxo de turistas para a cidade. As 

missas da capela foram transferidas para o interior da igreja Matriz de Santa Rita. 

Por ocasião de uma entrevista ao Jornal A Raza (2013), Padre Ricardo White conta 

que, 

De repente quando eu vi era aquela coisa grande, e realmente 
foi  um divisor de águas na paróquia. Uma transformação, a paróquia 
virou de cabeça para baixo, quase que da noite para o dia, começou 
a vir caravanas, ônibus, vans, não tinha estrutura nenhuma, não 
tinha banheiro, não tinha terço, não tinha novena. Então foi aquele 
corre-corre para resolver o problema e graças a Deus conseguimos e 
até hoje você consegue ver as graças ai, são tantas histórias lindas, 
eu gostaria de pegar essas histórias para escrever um livro. São 
histórias fantásticas, mas que as pessoas vêm aqui e falam e vão 
embora (A RAZA, 2013, [s/p.]). 

Em entrevista realizada no dia 30 de julho (2017), Padre Ricardo afirmou 

que até então, não tinha conhecimento da “onda de fiéis” (MATTOS, 2016, p.78), 



203 
 

que ocorrera com a pequena igreja de San Jose del Talar, no bairro residencial de 

Agronomía, em Buenos Aires, Argentina, em devoção à Nossa Senhora Desatadora 

dos Nós, desde 1998. Padre Ricardo relatou que tudo foi muito difícil.  Nos primeiros 

anos a propagação da devoção à Desatadora se dava através também da TV 

Canção Nova e Rede Vida. Foi necessário requisitar mais paroquianos para acolher 

os visitantes e para auxilia-lo na celebração da missa aos domingos. Como não 

havia estrutura para acolher os visitantes precisou fazer obras, dobrando o tamanho 

da igreja matriz e construindo banheiros na área externa. Ainda foi preciso lidar com 

outra questão: os fiéis desejavam registrar seu agradecimento às graças alcançadas 

e era preciso encontrar um lugar para colocar os ex-votos – peças em madeira, cera 

ou gesso com inscrições ou moldadas como objetos ou mesmo partes do corpo 

(Figura 53). O único espaço disponível seriam as paredes da igreja matriz. Assim, 

foram somando-se uns aos outros até que estivesse totalmente tomada por 

manifestações de agradecimento (MATTOS, 2016, p.124). 

 

Figura 53. Os ex-votos expostos inicialmente na lateral da Igreja Matriz de Santa Rita, 
próximo à Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós.  

 

Fonte: Foto da autora, maio, 2012. 

De acordo com Padre Ricardo White houve vários entraves desde a obra, e 

também críticas constantes do Jornal O Peru Molhado à pessoa e às inciativas do 

Padre Ricardo White. Encontramos algumas dessas críticas em arquivos on line do 

referido periódico81. Percebe-se a mudança de tom desta imprensa, ao tratar da Sra. 

Isis Penido. Em 2011, por ocasião de uma edição especial sobre a região da Costa 

                                                           
81  Jornal O PERU MOLHADO, 2011. Edição 1034, ano XXXI 14 de maio 2011, p. 36; Edição 1087, 

ano XXXII, de 18 de maio 2012, p.2; Edição 1144 , ano XXXIII , de 7 a 14 de junho de 2013, p.2; 
Edição 1154 ,ano XXXIII De 16 a 23 de agosto de 2013, p.12. 
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do Sol para a campanha O Rio é de Vocês, o jornal dedicou duas páginas à Capela 

de Nossa Senhora Desatadora dos Nós que então completava 10 anos de 

existência. Sob o título “Uma pequena grande Obra de Arte Sacra” o texto de 

introdução à matéria atribui a ela a recuperação dos fiéis para a Paróquia: 

A empresária Isis Penido foi a responsável pela recuperação católica 
em nossa cidade. Antes da construção da Capela de Nossa Senhora 
Desatadora dos Nós, os católicos eram cada vez menos. Santa Rita 
e Sant’Anna, duas das santas mais veneradas da cidade perdiam 
fiéis dia após dia. Foi somente com a abertura da capela que a 
romaria em direção à Igreja de Santa Rita aumentou. No fim, todos 
saíram ganhando (O PERU MOLHADO, 2011, p. 36). 

 

Durante a entrevista, o Padre Ricardo White desconsidera o que foi 

publicado neste jornal a seu respeito. Segundo ele, não se menciona nas 

publicações as outras 10 capelas e a Comunidade Vox Lúmen, que passaram a dar 

assistência religiosa no município, ainda que somente com um padre. Também não 

se comenta sobre o trabalho das várias pastorais em assistência à comunidade, não 

só de religiosos, como os Alcoólicos Anônimos, a Pastoral Social, a Pastoral da 

Terceira Idade, entre outros, na Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita. Foi um 

“trabalho de formiguinha”, sem nenhuma celebridade amiga de mídia alguma, 

apenas o esforço de moradores simples e paroquianos fiéis... Mas isso não dá 

matéria.  

Por ocasião de uma rara entrevista concedida ao Jornal A Raza em 11 de 

Janeiro de 2013, Padre Ricardo já havia manifestado sua opinião sobre estas 

acusações, e também sobre a farsa de que ele teria acabado com as festas 

populares, transformando festas de Santa Rita e Sant’Anna em festas pequenas e 

sem expressão, ainda mais com a proibição de bebidas alcoólicas nas festas. Padre 

Ricardo pondera então que “O tempo muda, as situações mudam”. Há 20 anos não 

havia muitas opções de festas e eventos na cidade, de modo que as festas católicas 

– especialmente Sant’Anna e Santa Rita concentravam grande público. Hoje são 

várias festas distribuídas inclusive em mais igrejas e em outros bairros como as de 

Santo Antônio e São José, dividindo as pessoas, além da cidade também estar 

repleta de outras festas e eventos seculares. Quanto à proibição da venda de 

bebidas alcoólicas, Padre Ricardo afirma que a igreja não é contra quem bebe, mas 

ajudou a selecionar o público, pois a bebida atraía também aqueles que usam 

drogas e provocam brigas. Além do mais, seria uma incoerência manter a venda de 
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bebidas, já que a Igreja faz campanha antialcoolismo e mantém antiga parceria com 

os Alcoólicos Anônimos.  

Quando perguntada a sua opinião sobre o crescimento de igrejas 

evangélicas em Búzios, e que pesquisas tem apontado para a redução dos 

católicos, o Padre Ricardo considera que: 

As pessoas que saem da Igreja é por que não a conheceu 
profundamente. Agora é melhor você ter menos pessoas, mas que 
sejam realmente assumidas na sua fé, na sua crença, no seu amor 
pela Igreja do que você ter uma multidão de preceito. Isso na 
verdade na Igreja é um gráfico, isso já aconteceu antes, é um sobe e 
desce, faz parte, nós não podemos temer, o próprio Jesus afirmou 
que nem as portas do inferno podem se prevalecer contra ela, a 
Igreja (WHITE, 2013, [s/p.]). 

 

Estima-se que a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós receba 

mais de cem mil pessoas por ano, “[...] devotos que deixam o registro de sua 

presença no livro de visitas” (MATTOS, 2016, p.125).  De acordo com Padre Ricardo 

(2017), quando o fluxo de argentinos na cidade declinou, em decorrência da crise 

econômica na Argentina, que começou em 2001, e se agravou em 2012, o setor de 

turismo só não sofreu mais devido à demanda de visitantes à Capela Desatadora 

dos Nós.  

Em 2014, Padre Ricardo White deixou de exercer a função de Pároco e 

passou se dedicar mais à Comunidade Vox Lumen e à sua evangelização pela 

música, sem deixar de celebrar a missa em devoção a Nossa Senhora Desatadora 

dos Nós. O Padre Zito, que já atuava durante três anos como administrador 

paroquial, assumiu a paróquia, mas logo haveria outra reviravolta.   

 

4.5.4 “A galinha dos ovos de ouro”  

 Logo que a Capela da Desatadora foi inaugurada, o fluxo de visitantes 

parecia espontâneo. Chamou a atenção de muitos munícipes, em especial, o 

comércio e o poder público. Apesar dos devotos e caravanas se dirigirem ao 

município para a missa dominical da Desatadora, sua estada se estendia na cidade, 

ao menos para o almoço, e potencialmente para passeios de escuna, city tour, 

compras e pernoites. A capela foi inserida nos sites de turismo da cidade de Búzios 

como um local a ser visitado. Consta também do Mapa de Cultura do Rio de Janeiro, 

que ressalta as obras e os artistas, sem nenhuma menção quanto às atividades 

religiosas. De acordo com um dos entrevistados, nativo de aproximadamente 50 
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anos e frequentador da igreja católica, diante do novo atrativo, primeiro secretário de 

turismo da cidade teria se referido à Capela da Desatadora como “a galinha dos 

ovos de ouro”. 

Também para a paróquia representou um ganho significativo, não só de fiéis 

e novos frequentadores, mas pela venda de terços, velas e outros artigos 

associadas à Desatadora, e no aumento da arrecadação, pela venda de salgados e 

refrescos na cantina. De acordo com declaração da Sra. Isis Penido à coluna de Lu 

Lacerda “[...] com esse dinheiro, inclusive, foi reformada a igreja matriz de Santa Rita 

de Cássia, que abriga a capela em seu terreno” (LACERDA, 2015, [s/p.])  

Em 2010, falava-se sobre a construção de uma basílica, de um Santuário 

para Nossa Senhora Desatadora dos Nós. De acordo com matéria publicada pelo 

Jornal O Peru Molhado sob o título “Viajar, rezar, comprar...” de autoria do jornalista 

Sandro Peixoto com a colaboração de Romano Lorenzi, “a capela ficou pequena 

para o sucesso”. Tanto o projeto físico quanto o processo burocrático estariam sob 

os cuidados da Sra. Isis Penido, pois, como benemérita da santa em Búzios, “sabe 

da importância da religião para as pessoas e do turismo religioso para a cidade”, diz 

Lorenzi ao jornal (O PERU MOLHADO, 2010, p.24). 

Porém, o projeto não foi para frente. De acordo com uma paroquiana 

humilde e extremamente atuante – que cuida da vestimenta dos padres e da igreja 

faz a liturgia e se precisar, canta – e que foi vista nas diferentes capelas da paróquia 

por ocasião da pesquisa de campo: “- Ihhhhh...deixa quieto....já deu um rolo danado. 

Parece que o dono do terreno não era o dono e deu para trás. Se tiver santuário não 

será para a Desatadora”.  A mudança de Nossa Senhora foi confirmada pelo Padre 

Ricardo White na entrevista concedida para esta pesquisa em julho (2017). “- Não, o 

projeto que existe é para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima lá nas terras do 

sítio onde está Comunidade Vox Lumen”.  

Recentemente, como já visto, o turismo religioso que ocorre na capela da 

Desatadora e na Igreja de Sant’Anna também foi tratado como “um bom negócio” na 

perspectiva do Sr. Thomas Weber, atual presidente do Búzios Convention & Visitors 

Bureau , que se encontra frequentemente à frente de associações e sindicatos do 

setor de hospedagem. A questão que fica é: bom negócio para quem? Quem irá 

gerenciar esse “bom negócio”? Não encontramos respostas objetivas durante a 

pesquisa de campo, apenas supõe-se que, em relação à Desatadora, será 

necessário consultar a ‘dona da capela’. 
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Sou eu que mantenho uma funcionária lá para a limpeza, para ver se 
está tudo certo, se precisa de manutenção. Eu que pago 
mensalmente, é minha funcionária. Eu que levei os cd’s para tocar no 
pátio, já sumiu um monte. O engraçado é que eu mesma pouco 
posso aproveitar a capela. Agora até que é menos, mas no início eu 
chegava lá e era aquele monte de gente, todo mundo querendo falar. 
Eu tinha que ir disfarçada, botava um chapéu, um óculos escuro, um 
vestido longo, pra ver se conseguia um pouco de sossego para ficar 
admirando a Nossa Senhora, fazendo as minhas orações (PENIDO, 
2017)82. 
 

4.5.5 “O quiproquó da santa”  

Em janeiro de 2015, foi publicada no blog da colunista Lu Lacerda uma nota 

com o título “O quiproquó da santa”. Nela se relata o descontentamento de Isis 

Penido por receber uma mensagem do Padre Zito, então Pároco em Armação dos 

Búzios, avisando que uma imagem doada por ela para a Capela seria removida para 

os jardins, pois “os fiéis não estão gostando” [...] “por não combinar com o restante 

da capela.” Segundo a nota, aquela imagem “rústica como o templo” (LACERDA, 

2015, [s/p.]) foi feita pelo escultor sacro mineiro Celso Vieira a pedido da própria Isis 

Penido como forma de agradecer a uma graça alcançada por ela em 2014. A 

imagem foi posta ao lado do altar na capela, com a concordância e a benção do 

então pároco. Consta que ela estaria considerando o gesto do sacerdote “um 

desrespeito com a fé e com ela própria”, ‘lembrando’ (como diz o texto) que a 

construção da capela foi toda custeada pela advogada Isis Penido, e, que, antes da 

capela, Búzios não tinha turismo religioso. Segundo a colunista, Sra. Isis teria feito 

até uma enquete com os frequentadores da Capela para saber se aquela imagem os 

estaria agradando e teria dito que:  

Essa é a primeira imagem tridimensional de Nossa Senhora 
Desatadora de Nós da Capela, a que está no altar é um quadro, um 
tríptico pintado por Sérgio Martinolli [...]. Por causa da capela toda a 
semana chegam ônibus a Geribá e mais de um milhão de devotos já 
visitaram e fizeram doações – com esse dinheiro, inclusive, foi 
reformada a igreja matriz de Santa Rita de Cássia, que abriga a 
capela em seu terreno (LACERDA, 2015, [s/p.]). 

 

 
Até então ela ainda não havia conversado pessoalmente com o pároco, mas 

já reforçava a importância de se cultivar a devoção à santa, fechando a matéria com 

                                                           
82 Isis Penido concedeu entrevista por telefone em 26 de setembro 2017. 
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sua afirmação: “Nossa Senhora é minha mãe e precisa desatar os vários nós do 

Brasil” (LACERDA, 2015, [s/p.]). 

Figura 54. Imagem rústica de Nossa Senhora Desatadora dos Nós doada por Isis 
Penido e acompanhada pela própria.  

 
Fonte: LACERDA, 2015. 

O ‘quiproquó’ não parou por aí. A referida imagem não foi para o jardim. Foi 

levada pela própria Isis Penido para a Igreja de São Conrado, no Rio de Janeiro. Em 

entrevista realizada por telefone, em 26 de setembro 2017, Sra. Isis confirmou o 

ocorrido e relatou: “No dia seguinte ao telefonema, liguei para o Padre Marcus lá da 

Igreja de São Conrado. Ele estava em Paris, e de lá mesmo ele logo autorizou. 

Então, contratei uma transportadora. A imagem foi retirada da capela em um 

domingo no horário da missa. Ninguém entendeu nada. Pensam que foi o padre que 

mandou tirar. Não, fui eu que fui buscar a santa.” Em matéria repleta de fotos das 

personalidades que participaram da missa e do evento de entronização da imagem, 

o colunista social Zé Ronaldo relata que a Igreja de São Conrado estava lotada, 

florida e “em clima de total felicidade”. E Sra. Isis ressalta: “Foi uma festa linda! A 

igreja é pequena, mas a santa, que é maior do que eu, está lá”. O pároco, Padre 

Marcus Belizário teria lido uma carta do Arcebispo do Rio Dom Orani Tempesta, 

abençoando a imagem em sua nova casa (RONALDO, 2015, [s/p.]). 

Figura 55. A imagem rústica de Nossa Senhora Desatadora dos Nós com Sra. Isis 
Penido na Igreja de São Conrado. 

 
Fonte: RONALDO, 2015. 
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E outros ‘quiprocós’ aconteceram. Por ocasião da reforma da Igreja Matriz, 

outra decisão do Padre Zito viria a causar comoção e desagrado entre os devotos de 

Nossa Senhora Desatadora dos Nós. De acordo com Mattos (2016) em janeiro de 

2016, pouco antes de passar o comando da paróquia para o Pároco atual, ele 

decidiu retirar todos os ex-votos das paredes laterais da Igreja matriz (Figura 56). O 

Padre Ricardo White em nada pode interferir e sente muito, muitíssimo por esta 

atitude. Durante nossa entrevista ele se ressentiu sobre a paróquia estar passando 

em mãos que não constroem e ainda destroem o que foi edificado pelos 

paroquianos. “É história de muitas vidas. Nesta mudança, muitos ex-votos 

quebraram e se perderam” (WHITE, 2017). A igreja matriz também mudou de cor: 

deixou de ser branca para ficar amarela. Segundo Sra. Isis “Imagina, chego lá um 

dia de manhã e está a parede limpa, a igreja pintada de amarelo e os testemunhos 

dos devotos largados no chão. Fiquei desolada. Sobre a pintura, ele me ligou para 

pedir autorização de pintar a capela de amarelo. Eu disse NÃO! E ele respeitou!”. 

Foi preparado então, no muro lateral da capela, um espaço especialmente para os 

ex-votos e o ritual de queima dos pedidos (Figura 57).  

Figura 56. A Igreja com os ex-votos             Figura 57. Área destinada aos ex-votos 
em 2012.                                                            e à queima dos pedidos. 

                                    
Fotos: da autora, maio 2012.                                 

 
                                                                      

 

                                                                           Fonte: Fotos da autora, janeiro, 2017. 

Os nós foram desatados. Padre Zito deixou a paróquia de Búzios em Janeiro 

de 2016. Deixou também ações importantes junto aos jovens, aos idosos. Ele era 

mais atuante politicamente. Como ciclista também defendia a construção da ciclovia 

para atender à população da Rasa, de Vila Verde e José Gonçalves. Em Janeiro, ele 

assumiu a Paróquia São João Batista em São Pedro da Aldeia/RJ. A partir de então 

Padre Cosme Neves assumiu a Paróquia de Armação dos Búzios. 
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Em 2016, a Capela da Desatadora dos Nós em Armação dos Búzios 

completou 15 anos. Foi celebrada de forma discreta entre fiéis amigos e convidados. 

A programação teve início no sábado, 17 de setembro, com o lançamento do Livro 

“Desatadora, a Virgem que o Papa Francisco converteu em fenômeno de fé” de 

autoria de Eduardo Mattos (Figura 58) seguido de coquetel ao som do conjunto 

“Búzicos BZ” na própria capela.  No dia seguinte, domingo, 18 de setembro, foi 

realizada a missa de Ação de Graças com os Arautos do Evangelho (ALMEIDA, 

2016, [s/p.]). Nem foi no dia 8 de setembro, data da inauguração em 2001, propícia 

para aproveitar o feriado nacional de 7 de setembro como seria de costume. Nem 

foram mobilizadas caravanas como se poderia esperar, principalmente pela ocasião 

do lançamento de uma publicação referencial para aqueles que desejam saber mais 

sobre esta devoção. Informações sobre a festa também foram obtidas através de 

colunistas sociais, não sendo encontrados registros no site da Prefeitura Municipal, 

Secretaria de Turismo ou de Cultura. Provavelmente, seria esperada uma festa em 

maiores proporções na medida em que o livro de Eduardo Mattos apresenta um 

relevante estudo e testemunho sobre a devoção que estava sendo celebrada.  

 

Figura 58. Lançamento do Livro “Desatadora: a Virgem que o Papa converteu em 
fenômeno de fé” (MATTOS, 2016) na comemoração dos 15 anos da Capela de Nossa 
Senhora Desatadora dos Nós em Armação dos Búzios.             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MATTOS, 2016.83 

Percebe-se diante dos fatos certo esmorecimento na promoção da Capela 

de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ou, um direcionamento seletivo das ações. 

                                                           
83 Fonte: MATTOS, 2016. Desatadora dos Nós – Livro. Lançamento no Rio. Álbum Facebook. 
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Durante a pesquisa de campo em julho de 2017, minutos antes de entrevistar o 

Padre Ricardo White e de participar da missa celebrada por ele em louvor a Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós, foi possível conversar com um casal que trabalhava 

na cantina da paróquia. Animados, falávamos sobre a extensa e variada 

programação da Festa de Sant’Anna que acabara de ocorrer entre os dias 16 e 29 

de julho. Ao saber que o casal além de participar do Encontro de Casais também 

fazia parte da Pastoral de Eventos da Paróquia, surgiu a questão: “E a Festa da 

Desatadora este ano? O que vocês estão preparando?”. Eles se entreolharam 

pausadamente, e o senhor disse: “Não é conosco, pelo menos ainda não nos 

passaram nada. Nem sabemos se vai ter”. Comentaram que apesar da capela estar 

ali, a Pastoral de Eventos dificilmente se envolve com os eventos de “Dona Isis”.       

“-Ela traz tudo pronto de fora”. Já junto ao Padre Ricardo, a pergunta foi refeita. 

Segundo ele, “só sei que não será em setembro porque a Isis estará na Terra Santa 

e eu também não estarei em Búzios,...talvez ocorra em 8 de dezembro, talvez.” 

(WHITE, 2017). 

Durante a entrevista com Sra. Isis ela confirmou que haverá a Festa da 

Desatadora nos dias 9 e 10 de dezembro, “porque dia 8 é uma sexta-feira e aí fica 

complicado. Já está tudo acertado com Padre Ricardo e com o pároco”, Padre 

Cosme. Perguntada se a Pastoral de Eventos seria acionada para a organização da 

festa, ela responde que não.  

No início tinha um grupo de benfeitores que me ajudavam a manter 
as atividades da capela, a Beth, o Celso,... mas agora só eu e meus 
amigos para fazer tudo; A festa será dia 9 e 10 de dezembro e eu 
que tenho que fazer tudo. Não foi em setembro porque eu estava na 
Terra Santa, depois Padre Ricardo tirou férias, outubro e novembro o 
pároco estará viajando em peregrinação, seguido de férias. Então 
ficou para dezembro, não será dia 8 de dezembro – 8 é dia de Nossa 
Senhora, você sabe né? – não pode ser 8 porque é uma sexta-feira e 
fica complicado, então ficou sábado e domingo. Agora,.. é tudo 
comigo.  
 

Ao Padre Ricardo White também foi perguntado se a Comunidade Vox 

Lumen tem alguma ação de divulgação da Capela da Desatadora para atrair 

peregrinos, ou mesmo se a comunidade teria como acolher visitantes por ocasião da 

festa da Desatadora. Ele disse que não. Assuntos relacionados à Capela da 

Desatadora devem ser tratados diretamente com o Pároco e a secretaria da 

paróquia. Ele diz que ali é apenas um celebrante. A Comunidade Vox Lumen atende 

à população mais pobre de Búzios. Não há ali condições de gerar um meio de 
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hospedagem, como a comunidade mantém em Cachoeira Paulista para os 

peregrinos que se dirigem à Canção Nova. Na sede da comunidade Vox Lumen, no 

Sitio São Francisco, ele prevê a construção de um santuário para Nossa Senhora de 

Fátima. Por que não Nossa Senhora Desatadora dos Nós? Ele desconversou.  O 

Padre Ricardo White também tem se dedicado a uma nova missão, à Casa de 

Oração e Igreja de Nossa Senhora da Divina Revelação em Campos da Bocaina, 

São Paulo. Falou com grande entusiasmo dessa nova devoção, que está bem longe 

de Búzios. Ele também não sabe da existência de nenhuma Pastoral do Turismo em 

Búzios, e acha que seria bom incentivar o Pároco atual a trabalhar nesse sentido. 

Após a entrevista, Padre Ricardo fez um convite para participar do seu 

programa Ondas de Amor na Rádio Catedral FM, no Rio de Janeiro. Imaginava-se 

que seria para promover a Capela da Desatadora de Búzios, mas ao contrário, este 

foi o último assunto e gravado à parte para “se der, ser incluído”. O programa foi ao 

ar no dia 9 de agosto de 2017 e aguarda-se a cópia do áudio que está aos cuidados 

do produtor do programa, Uilque. Ocorreu como uma conversa informal sobre o 

tema ‘turismo religioso’ e Padre Ricardo teve mais uma oportunidade de manifestar 

a sua insatisfação com “alguns padres” que ao assumir uma nova paróquia 

desconsideram o trabalho realizado pelo pároco anterior, não ouvindo o que a 

comunidade tem a dizer. 

  De todo modo, há mais uma iniciativa que pretende manter acesa se não a 

devoção, pelo menos a experiência da presença de Nossa Senhora Desatadora dos 

Nós em Armação dos Búzios. A Céu Aberto Filmes, produtora de vídeos da 

jornalista Maria Fernanda Quintela e do cinegrafista Nenéu Menezes está 

preparando um filme documentário no qual pretende reunir depoimentos de fiéis, 

registros da procissão de 10 anos da Capela, cenas da missa que contou com a 

presença de Dom Alano Maria Pena, então Arcebispo de Niterói e como a capela 

transformou a comunidade e a cidade. A produção está em fase de finalização e 

busca de patrocínio, mas já é possível assistir ao trailer disponível no canal do 

Youtube. Sobre isso Sra. Isis (2017) comentou: “É, já tem bastante tempo né? Eu já 

dei minha contribuição, Padre Ricardo também, o quanto ele pode.... agora seria 

ótimo que ficasse pronto para este ano. A ideia era lançar o documentário junto com 

o livro nos 15 anos da capela, mas não me deram retorno”. Pelo menos, não a 

tempo da comemoração dos quinze anos.  
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4.5.6.  “Deixou de ser novidade”  

No primeiro contato com o pároco atual, ao ser questionado sobre a devoção 

a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ele se mostrou cético e foi direto: “O 

movimento de peregrinos ou de caravanas, “o que seja”, caiu muito. Deixou de ser 

novidade” (PADRE COSME, 2017). Prosseguiu compartilhando sua impressão de 

que a imagem sugere uma devoção, que pode beirar à superstição. Ele teme pelo 

fanatismo, ao mesmo tempo em que não crê que a devoção trazida para Búzios 

tenha este poder de ‘desatar nós’, e afirma que grande parte dos paroquianos 

também não. Pode ser por resistência a determinadas posturas de um grupo 

específico que “só quer saber da sua capela”, ou pela preferência dos paroquianos 

aos seus santos tradicionais: Sant’Anna, Santa Rita, São José, Santo Antônio, 

Nossa Senhora Aparecida. 

Suas descrenças encontram apoio nos estudos de Monique Augras da PUC-

RIO cujo projeto de pesquisa pelo CNPq é intitulado “Socorro Urgente: das ‘almas 

benditas’ aos santos da crise”, no qual a autora investiga a relação atual entre o 

devoto e seu santo predileto. De acordo com Augras (2004), em seu artigo 

“Devoções populares: arcaísmo ou pós-modernidade”, esse novo relacionamento 

tem se demonstrado mais contratual e clientelista, visando ao atendimento imediato 

das necessidades do devoto, mediante a impressão de mil “santinhos”, ou da 

realização de uma novena, dominados pela lógica do “toma lá, dá cá” (AUGRAS, 

2004, p. 195). Este ‘contrato’ seria marcado por três aspectos: o individualismo, na 

medida em que se busca o atendimento pessoal e imediato de uma causa individual, 

sem que para isso se precise estar presente ou participante de uma comunidade, 

em uma ação conjunta na busca pela mediação do sagrado. Sem sacrifícios, “exige-

se o alívio imediato, [...] uma espécie de self-service do sagrado” (AUGRAS, 2004, 

p. 198). O segundo aspecto seria a característica espetacular da devoção, apoiada 

pela produção acelerada e multiplicada de suportes imagéticos – como os 

‘santinhos’, reforçada pela mídia, televisão e internet, nos quais a “mediação dos 

santos está sendo substituída pela mediatização à outrance” 84(AUGRAS, 2004, p. 

198). Por exemplo, em 2002, por ocasião da canonização de Santa Paulina, a 

primeira santa brasileira, foi possível assistir pela TV uma grande faixa “Santa 

                                                           
84  (fr. /a utrãsse/)loc.a.1. Sem tréguas: Queriam guerra à outrance. 2. A todo transe; a qualquer 
preço. Fonte: http://www.aulete.com.br/%C3%A0%20outrance  acesso em 13.08.2017  
 

http://www.aulete.com.br/%C3%A0%20outrance
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Paulina, um show de graças [...]” (AUGRAS, 2004, p. 198). O terceiro aspecto está 

diretamente vinculado ao campo de consumo e à criação incessante de novos 

produtos para aquecer o mercado que se apropria de novas imagens e promove 

novas devoções de forma cada vez mais acelerada e “ensandecida” (AUGRAS, 

2004, p. 198). 

Basta dizer que, no Rio de Janeiro, desde a primeira observação da 
importância do culto aos “santos da crise”, em outubro de 1998 
(Santo Expedito – o santo das causas justas e urgentes), já 
assistimos ao desabrochar de uma nova modalidade em agosto de 
2001 (“a invenção da Desatadora”), que foi suplantada em agosto de 
2002 (“Nossa Senhora da Defesa”). E tudo deixa supor que outros 
santos surgirão, cada qual mais eficaz e mais veloz, na prestação de 
“socorro urgente” (parênteses nossos inseridos a partir de AUGRAS, 
2004, p. 198). 
 

Consta que, num primeiro momento, a Desatadora não estava nos planos de 

estudo de Monique Augras. Ela surgiu quando já haviam encerrado as investigações 

sobre “os quatro santos da crise”, cultuados no Rio de Janeiro: Santa Rita de 

Cássia, a mais antiga das santas dos “impossíveis”; ao lado de São Judas Tadeu, 

também dedicado às causas impossíveis; Santa Edwiges, “protetora dos 

endividados” e festejada com quinze dias de missas encomendadas por diferentes 

categorias profissionais; e Santo Expedito, o mais recente e procurado intercessor 

para as “causas justas e urgentes” (AUGRAS, 2004, p.204).  Mas, segundo a autora, 

em agosto de 2001, surgiu a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Augras (2004) 

traçou a sua percepção: 

 

Os jornais informam a iminente inauguração de uma capela dedicada 
a essa invocação de Maria, na cidade balneária de Búzios (RJ). Está 
sendo construída por um grupo de senhoras da sociedade, que 
chamaram artistas do Rio de Janeiro. Logo depois da inauguração 
que se dá em 8 de setembro, O Globo informa que essas senhoras, 
lideradas por Isis Penido, convidaram o carnavalesco Mário Borrielo 
para cuidar da decoração, enquanto o grande painel do altar fora 
pintado por Sergio Martinelli, “o preferido das emergentes”. A 
descrição da cerimônia e dos detalhes, de muito bom gosto, que 
enfeitam a capela, sugere a hipótese conforme a qual essa devoção 
seria como que uma resposta de setores muito abastados diante da 
expansão do culto popular a Santo Expedito. [...] o depoimento de 
uma vendedora de artigos religiosos, citado na mesma reportagem, 
contribui para essa percepção: - “a Desatadora dos Nós virou uma 
febre maior que a de Santo Expedito” – diz Clara, que vende quase 
20 pulseirinhas da santa por dia. –“De um mês para cá , é o nosso 
item que mais vende. Quase todos os braços conhecidos estão com 
uma” (AUGRAS, 2004, p.205) 
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Como vimos, na história da capela da Desatadora de Búzios, a TV Canção 

Nova em seu programa “o Amor Vencerá” de Luzia Santiago despertou em Maria 

Inês, a iniciativa de propagar a devoção levando-a a sua vizinha Sra. Isis Penido 

(MATTOS, 2016). Para Augras (2004, p.208) “é a mídia que divulga a devoção, 

apoiada na aquisição de um objeto concreto, ao qual poderes são atribuídos”. A 

autora revela que naquele mesmo mês a iniciativa das “senhoras da sociedade” foi 

ultrapassada pela modalidade ‘popular’ pois surgem vários ‘santinhos’ produzidos 

pela Editora Santo Expedito com a reprodução do quadro, tendo no verso uma 

oração e a recomendação: “Mandei publicar e distribuí um milheiro destas orações 

para propagar as graças de Nossa Senhora Desatadora dos Nós” (AUGRAS,2004, 

p.207). Logo estes ‘santinhos’ se espalharam pelos bancos das igrejas. A autora 

denominou de “padrão Santo Expedito” esta apropriação da nova devoção, tendo 

em vista atender à voracidade da sociedade de consumo.  Augras (2004) também 

situa, neste sentido, a construção da 1ª. Igreja de Nossa Senhora Desatadora dos 

Nós da Cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, trata-se de uma capela no bairro da 

Penha, cujo padre afirmara ser ligado à Igreja Ortodoxa de São Nicolau, que já fora 

colocada sob a invocação de Santo Expedito e de Santo Antônio e que resolveu 

batizar como 1ª. Igreja da Desatadora, levando a crer que possam surgir outras 

invocações marcadas por “uma notável atenção às novidades do mercado de bens 

religiosos” (AUGRAS, 2004, p. 2008). Portanto, não seria o turismo o primeiro, muito 

menos o único mecanismo de ligação entre religião e mercado.  

Diante disso, por ocasião de uma entrevista concedida ao Boletim da 

Revista do Clero (2002, p.94 apud AUGRAS, 2004, p.208-209) o então arcebispo do 

Rio de Janeiro, D. Eusébio Oscar Sheid, quando perguntado sobre a crescente 

devoção a Nossa Senhora Desatadora dos Nós teria exortado que “[...] não se 

favoreça essa devoção, pois ela vem acompanhada de exploração do 

sentimentalismo e do dinheiro do povo” (AUGRAS, 2004, p.208-209). Porém, a 

pesquisa de campo revelou que os devotos não estão preocupados com a ortodoxia 

das suas práticas, e que muitos religiosos, embora percebessem desvios, não os 

denunciavam, provavelmente temendo a perda de um número significativo de fiéis. 

Esta também parece ser a postura na paróquia de Armação dos Búzios, que além 

do ceticismo em relação à Desatadora dos Nós, teme-se que as manifestações de fé 

ocorram no campo do sincretismo religioso e da superstição (COSME, 2017). Tanto 

que o atual pároco ao assumir a paróquia em 2016, manteve a atribuição das missas 
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dominicais em devoção a Desatadora ao Padre Ricardo White, fundador da capela 

de Búzios, substituindo-o muito eventualmente.  

Observa-se que não há na Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós 

de Armação dos Búzios a reprodução fiel do quadro original, o que é recorrente em 

outros altares do mundo dedicados à santa. Aquela imagem, sobre a qual se faz a 

reflexão que deu origem à devoção (Figura 59) foi reinterpretada pelo artista 

Martinolli, e sim, poderá despertar outras interpretações mais sincréticas. Abaixo 

seguem as imagens para que se possa compará-las: Por exemplo: no quadro de 

Martinolli (Figura 60), a fita com os nós não chegam e não saem das mãos da 

‘mulher’, que parece estar com uma bola de fogo nas mãos, imagem recorrente em 

associações com magia. 

Figura 59. Quadro original de Nossa     Figura 60.  A Desatadora de Martinolli em                  
Senhora Desatadora dos Nós.                Armação dos Búzios.     

    

Fonte: Wikipédia, 2017.                      Fonte: Foto da autora.  
  

Não há desmerecimento ao empenho pessoal em oferecer à Paróquia de 

Búzios aquela “pequena grande obra de arte sacra”. Reconhece-se ali a reunião de 

peças de artistas com grande beleza estética, mas, potencialmente, esvaziados de 

sentido religioso para a comunidade católica local, mais tradicional.  A impressão 

que se tem, é que a comunidade local não abraçou esta devoção na mesma 

proporção com que ela foi promovida para o público externo. Permanece a 
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‘sensação’ de propriedade privada sobre a capela. Há um distanciamento em todo o 

seu processo de produção. 

Por ocasião da festa de um ano de fundação da Capela de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós em Armação dos Búzios, Augras (2004, p.209) comenta que foi 

distribuído um folheto com informações detalhadas sobre a capela e sua fundadora, 

que se apresenta como uma católica fervorosa85. Constam desta folha 18 linhas 

para falar da empresária e apenas 7 linhas dedicadas à Nossa Senhora, seguida de 

uma ficha técnica da capela que lista o nome da arquiteta, do decorador, dos 

pintores, da curadora, escultores e artistas envolvidos. Consta do texto que, 

[...] o envolvimento com a Igreja, muitas graças recebidas a 
inspiraram nesta empreitada de sucesso, que foi a construção da 
Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e que na verdade é 
um grande presente à comunidade católica mundial, tanto religioso 
como cultural, devido às obras de arte nela reunidas (AUGRAS, 
2004, p.209).  

 

A dimensão de sua importante contribuição está registrada de forma 

permanente na placa de inauguração fixada à esquerda da entrada da capela, que 

simula um pergaminho estando coberta por um vidro. Em 2016, por ocasião da 

celebração dos 15 anos da capela, mais uma carta de agradecimento foi gravada 

em acrílico e fixada na lateral direita da porta de entrada da Capela. No interior há 

um painel mais simples, com fotos e recortes de jornal sobre as etapas de 

construção e a contribuição dos amigos da Empresária para a sua realização (Figura 

64).  

Figura 61. Mural interno à Capela da Desatadora com fotos e recortes de jornal a 
respeito da construção e inauguração.  
 

 
Fonte: Foto da autora, julho, 2017. 

                                                           
85 AUGRAS (2004, p.209) comenta em nota: [ Um dos dados mais relevantes é que sua própria neta , 

“hoje com dois anos de idade , foi a única criança brasileira escolhida [sic] para o Batismo do Jubileu 
em Roma”]. 
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Mas, além disso, Augras (2004, p.209) destaca a introdução do texto, que dá 

uma dimensão mítica à origem da devoção: 

Maria Desatadora dos Nós é uma das mais antigas devoções de 
Nossa Senhora, pois começou na Alemanha em 1700, quando foi 
encontrado um quadro milagroso, inspirado em meditação de Santo 
Irineu, retratando a Virgem. Posteriormente foi colocado na igreja de 
S. Peter am Parlach em Augsburg” (AUGRAS, 2004, p.209) 
 

A afirmação de tratar-se de um “quadro milagroso” e “de uma das mais 

antigas devoções a Nossa Senhora” busca sustento para a devoção, pois “quanto 

mais misteriosa a origem, mais poderosa é a imagem” (AUGRAS, 2004, p.210). 

Entretanto, já se sabe que se trata de um quadro de um pintor também identificado 

como Johann Georg Schmidtner e que a institucionalização do culto à Maria teve 

início no século V, sendo a mais antiga imagem da virgem aquela pintada nas 

catacumbas do Cemitério de Priscila em Roma, no século II (AUGRAS, 2004, p.210). 

Contudo, tais afirmações se mantêm e se multiplicam entre sites de turismo do 

destino Armação dos Búzios86 e na própria página da Capela da Desatadora em 

Búzios organizada pelos fiéis na rede social Facebook, entre outros.  

De um modo ou de outro, não há como não se surpreender com a 

quantidade de ex-votos expostos em placas no entorno à Capela da Desatadora de 

Armação dos Búzios em agradecimento pelos ‘nós desatados’. Invenção, modismo, 

“exploração da sentimentalidade e do dinheiro do povo” como teria dito o então 

arcebispo do Rio de Janeiro, D. Eusébio Oscar Sheid (AUGRAS, 2004, p.208) ou 

não, há testemunhos que reforçam a devoção, inclusive em placas recentes, do ano 

de 2016 expostas no Pátio dos Milagres, ao lado da cantina da Paróquia. Também é 

interessante avaliar como, pelo tipo de material utilizado na confecção do ex-voto, há 

presença de diferentes níveis de poder aquisitivo e nenhuma preocupação em 

classificá-los, seja por data ou estética: é um mural para todos.  

Gradativamente as peças mais elaboradas como a pulseira de Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós, lançada por socialites entre os bens de consumo 

religiosos, teve seu preço abaixado, foram sendo substituídas por peças mais 

simples, produzidas por artesãos e até se encontram fitinhas com o nome da santa 

similares às do Senhor do Bonfim da Bahia.  Augras (2004, p.211) menciona já ter 

encontrado aos pés da imagem da Desatadora um ex-voto até bem singelo, 

representado por um pedaço de barbante amarrado em nó corrediço.  

                                                           
86 Tais como buziosonline.com.br, cantodomarbuzios.com.br.  
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 Augras (2004, p.211) conclui seu artigo “Devoções populares: arcaísmo ou 

pós-modernidade?” considerando que o campo das práticas devocionais não se 

estrutura de forma linear. Quanto à Desatadora, a autora percebe o jogo entre dois 

processos de naturezas diferentes: em um primeiro momento a nova devoção foi 

fagocitada pelo “padrão Santo Expedito” (AUGRAS, 2004, p.211) mais clientelista, 

seguida de uma reapropriação de antigos procedimentos que dispensam os 

aspectos puramente comerciais nas relações entre os devotos e a Desatadora (os 

ex-votos). Portanto, uma resposta possível para a redução do número de 

caravanas/peregrinos à Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós seria que 

ela não está mais reforçada pela mídia. Já surgiram outras devoções, inclusive como 

missão do Padre Ricardo White, hoje dedicado a Nossa Senhora da Revelação, na 

Serra da Bocaina/SP. Mesmo os paroquianos de Búzios que desejam propagar a 

devoção à Desatadora, não teriam encontrado apoio nos párocos sucessores ao seu 

fundador ou limitações pela percepção de ser a Capela uma propriedade particular.  

Em parte, esta percepção se confirma, conforme entrevista com a Sra. Isis Penido 

(setembro de 2017).  

Segundo Ney Gerahrd, guia especializado em turismo religioso que diz já ter 

feito mais de 80 caravanas à Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a 

diminuição de Caravanas não foi por “ter deixado de ser novidade”.  

Primeiro falta divulgação quanto à existência da Capela e como 
devoção. O município não se interessa.  Búzios é uma cidade cara a 
para peregrinação e não tem interesse em rever essa situação. O 
peregrino, enquanto peregrino, não é do interesse da municipalidade. 
O peregrino é um turista que pouco consome, e isso não é do 
interesse da municipalidade nem dos comerciantes locais. Podem 
estar com seus estabelecimentos vazios, mas não pensam em 
negociar preços dentro das possibilidades dos peregrinos. A própria 
igreja católica local não faz a divulgação.  Se você não pesquisar de 
forma especifica no Google, Nossa Senhora Desatadora dos Nós em 
Búzios você será direcionado para outros lugares da mesma 
devoção. Inicialmente tentei fazer uma caravana a cada trimestre, 
mas a procura e a resposta econômica não davam o retorno mínimo 
esperado. Passei a fazer semestral, e atualmente procuro fazer uma 
anual ou privativa para grupos certos. Com pernoite agora só para 
grupos privados que insistam nessa modalidade.  

. 

Em entrevista realizada em setembro 2017 na Secretaria de Turismo, 

Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, cuja avaliação foi compartilhada com os 

colegas de trabalho, o perfil do turista religioso, no sentido do poder econômico, do 

poder de compra, também foi considerado como um perfil que não seja do interesse 
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ao município. Um deles pondera que “- Pode ser uma ideia errada, mas acho que as 

pessoas têm essa ideia de que o público religioso é um público ‘pé rapado’, 

desculpe a expressão, mas é como se fosse o ‘farofeiro’. Eu não acredito nisso, mas 

acho que a questão religiosa pode trazer fluxos grandes, mas não acho que seja o 

caso de Búzios. [...] Também pode haver um público com poder aquisitivo alto que 

queira fazer religioso, por que não?” (Entrevista SecTur 1, setembro, 2017) 

O potencial apontado por SecTur1 para o turismo em relação à religião seria 

aquele em que o católico que vem visitar Búzios apenas por “alguma coisa católica” 

descobre no destino outros atrativos e permanece, pernoita, volta. Da mesma forma, 

quem vêm à Búzios por outros motivos, de repente descobre os espaços católicos e 

“poxa, que bacana, não estava esperando isso no destino” (Entrevista SecTur1, 

setembro, 2017). 

O que se pode observar em Armação dos Búzios é que os visitantes 

católicos, devotos ou não de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, vão à missa aos 

domingos – sozinhos ou em grupos - e que esta é a razão de estar ali na igreja. Não 

católicos, encontram na Capela da Desatadora e no espaço bem cuidado da Igreja 

Matriz, outros atributos, conforme se pretende analisar no item a seguir. 

 

 4.5.7 Peregrinos ou turistas? 

Nas visitas realizadas na Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita, tanto na 

secretaria, quanto para entrevistas com o pároco, não foi possível o acesso aos 

livros de visita à Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Este seria o 

recurso de registro mais próximo de se obter dados quanto ao número de visitantes 

anuais, inclusive sua frequência e origem. Também foi, supostamente, a origem do 

discurso de “1 milhão e meio de visitantes” (O PERÚ MOLHADO, 2014, p.17), e da 

proporção de cem mil registros ao ano. Entretanto, não foi permitida tal análise na 

ausência do pároco e fora do expediente da capela. Segundo o secretário paroquial 

(Entrevista julho/2017), ele não tem conhecimento de nenhuma pesquisa realizada 

sobre a demanda de visitantes da capela com o uso dos livros, nem se todos os 

livros se encontram ali desde a sua inauguração em 2001. Afirmou que o movimento 

“caiu muito”. Quando indagado sobre as causas dessa redução no fluxo de 

visitantes, ele disse que estava na secretaria há pouco tempo, mas como 

paroquiano pôde perceber a redução nesta frequência de caravanas. Perguntado se 
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poderia ser devido aos procedimentos de entrada de veículos de turismo adotados 

pela Secretaria de Turismo a partir de 2014, ou pela saída do Padre Ricardo White 

da sua função de pároco, disse que quem poderia responder sobre isso seria 

apenas o próprio padre. 

Através da Secretaria de Turismo, Cultura a Patrimônio Histórico de 

Armação dos Búzios foi possível obter algumas informações em relação às 

caravanas que se dirigiram à Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós no 

município. Segundo a funcionária SecTur1, não há atualmente na secretaria um 

trabalho específico para este segmento. Já houve em algum momento, mas não há 

dados sobre isso. Também nas reuniões do Conselho de Turismo, ao elaborar as 

atas, apenas em uma das reuniões se falou na Capela da Desatadora, mas 

associado ao Turismo Cultural, quando o conselho analisava segmentos alternativos 

para a cidade (SecTur 1, entrevista setembro, 2017). 

Desde 2014, a Secretaria de Turismo trabalha com um sistema de controle e 

cobrança de veículos de transporte turístico atendendo a Lei Municipal 999/201387. 

Vans, micro-ônibus e ônibus de placa vermelha são analisados sob critérios de 

enquadramentos para cobrança ou isenção de taxa de acordo com o tipo de reserva, 

permanência e porte do veículo. Em relação aos ônibus esta cobrança varia 750 

UPFM (Unidade Padrão Fiscal Municipal, neste ano, equivalente a R$ 2,40) quando 

não há nenhuma reserva no trade local, até 50 UPFM quando há pernoite em hotéis 

ou pousadas locais.  Para excursões em ônibus atribui-se a cobrança de 100 UPFM 

se houver duas reservas previstas no município, sendo uma em restaurante e outra 

em passeio de barco.  

A isenção de cobrança desta taxa está prevista para veículos que vêm ao 

município para a prática do turismo religioso, sem distinção de religiões conforme 

parágrafo 5º. da referida lei, desde que cumpridos alguns procedimentos. Entre eles, 

“o evento precisa necessariamente acontecer na igreja, templo, congregação: enfim 

em um espaço religioso com sede em Búzios” (SecTur1, maio 2017)88. 

As pessoas/paróquias/igrejas/pastores/padres entram em contato 
conosco por e-mail ou telefone e informamos que para obter a 
isenção é preciso que a instituição religiosa daqui de Búzios envie 

                                                           
87 LEI Nº. 999, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013. Dispõe sobre estabelecer critérios para entrada, 
circulação e estacionamento de ônibus e micro-ônibus de excursão e outros eventos, provindo de 
outros municípios, e adota providências correlatas. 
88 Informações fornecidas pelo funcionário SecTur1 da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico em resposta à consulta  por e-mail em 25 maio de 2017. 
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uma carta convite (ofício) para a secretaria informando o convite ao 
grupo. Pode ser enviado por e-mail. Esse ofício é analisado pelo 
setor. Em seguida, solicitamos que façam a solicitação de 
autorização pelo sistema da prefeitura. Essa solicitação tem todas as 
informações que são necessárias para a viagem, e o resultado dela é 
o comprovante de isenção. Para os pagantes é o DAM (Documento 
de Arrecadação Municipal) (SecTur 1, maio 2017).  
 

O funcionário SecTur1 indica, através de informações obtidas com o 

coordenador de transportes, que esta medida se fez necessária, pois muitos 

organizadores de excursões usavam o pretexto do turismo religioso visando isenção 

de taxa para, de fato, vir passar o dia na praia. Isto ocorria durante a verificação no 

acesso aos ônibus na cidade, em que o registro apontava turismo religioso e, no 

entanto, as pessoas estavam portando cooler de bebidas, isopores, barracas de 

praia e trajes de banho. Agora, a paróquia de origem das caravanas precisa da 

assinatura do pároco e da concordância da paróquia de Búzios para que a entrada 

do ônibus seja autorizada e com isenção de taxa. O funcionário SecTur 1 reconhece 

que, com essa medida mais burocrática, tenha havido uma redução na demanda. Há 

grupos, segundo ela que se adaptaram bem à mudança e vêm à Búzios todos os 

anos. Outros não (SecTur 1, entrevista setembro, 2017). 

A partir do relatório gerado pelo sistema que gerencia a cobrança da taxa, 

foram disponibilizados dados sobre o movimento de veículos no período de 

08/Março/2014 a 21/ Maio/2017. SecTur 1 considera que “É possível que algum 

veículo tenha entrado na cidade sem passar por esse procedimento, mas com 

certeza é um número pequeno de pessoas” (SecTur 1, por e-mail 25 maio 2017), e 

conclui:  

O total de turistas que recebemos com o objetivo religioso é 3448. Na 
tabela tem uma coluna com I e S. I é isento e S é autorizado e pago. 
Você vai ver que os que devem pagar aconteceram em espaços 
privados. Para o turismo religioso específico para a Capela Nossa 
Senhora Desatadora dos Nós foram 1667 passageiros durante esses 

anos. E o restante se divide em outras igrejas e religiões (SecTur 1, 
por e-mail 25 maio 2017).  

 

Diante dados oferecidos em relação ao número de pessoas, já seria possível 

supor que o turismo religioso em Búzios vai bem além da perspectiva como 

destinação católica, mas ainda é bem significativo: 48,34% correspondem às 

caravanas, especificamente para a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, 

51,65% dos visitantes de cunho religioso foram motivados por outras atividades e 

denominações religiosas.  Analisando o relatório fornecido verificam-se no período 
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de março/2014 a maio /2017 a entrada de 104 veículos para eventos religiosos, 

distribuídos conforme a Tabela 3: 

Tabela 3. Frequência de veículos registrados para turismo religioso março/2014 a 
maio /2017 

Ano/período Total Eventos 
religiosos 

Católicos Evangélicos Outros 

2014 
08/Mar a 30/Nov 

 
27 

 
22 

 
5 

 
0 

2015 
18/Jan a 30/Nov 

 
37 

 
16 

 
15 

6 
(não identificados) 

2016 
04/Jan a 12/Nov 

 
27 

 
19 

 
7 

1 
(não identificado) 

2017 
15/Jan a 21/Mai 

 
13 

 
4 

 
6 

3  
(não identificados) 

Totais  104 61 33 10 

Fonte: Elaborado pela autora com base no relatório da Secretaria de Turismo, Cultura e 

Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios RJ (SecTur 1, por E.mail 25 maio 2017). 

 

O relatório nos permite constatar que nenhum dos 61 “eventos religiosos” 

identificados como sendo de cunho católico gerou diária em meios de hospedagem. 

Todos se caracterizam, portanto, como excursões. Já os eventos religiosos 

identificados como “evangélicos” (33) tem registros de maior duração, em média 

duas diárias, em meios de hospedagem como Geribá Búzios Pousada, Hotel 

Atlântico, Travel In Apa Pau Brasil, Hotel Costa do Sol, Hotel Búzios Pérola. 

Considerando que a segmentação em turismo prevê o uso de equipamentos de 

hospedagem, o turismo religioso seria mais efetivo no campo das denominações 

evangélicas. O calendário de eventos do município para 2017 comentado 

anteriormente também aponta esta direção. O relatório nem sempre apresenta os 

campos devidamente completos, razão pela qual se encontram dúvidas com relação 

a 10 registros, além de efetivamente não haver identificação de outras 

denominações religiosas.  

Constam no registro, ora Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita, ou Igreja de 

Santa Rita, ora como Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que se situam 

no mesmo endereço. Nenhum indica direcionar-se para Festas de Sant’Anna ou de 

São Pedro ou São José, por exemplo. Destas 61 excursões católicas, quatro 

mencionam previsão de almoço em restaurantes locais, sendo 2 para o restaurante 

Chamas Grill e 2 para o restaurante Buzin, que são restaurantes de média-alta 

categoria no município. Isso desmistifica o perfil “pé rapado”, “farofeiro”, do ‘turista 

religioso’. As reservas em restaurantes, passeios de barco ou citytour ou em 

pousadas são as formas de acesso de ônibus com visitantes acompanhados por 
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guias de turismo, sendo que ainda há, segundo o Prof. José Ângelo, a 

obrigatoriedade de contratação de um guia de turismo local, o que nem sempre 

ocorre (José Ângelo, professor CEJOB, entrevista setembro 2017). 

Partimos então para uma análise sobre a frequência das caravanas católicas 

durante os meses compreendidos no período de março/2014 a maio/2017 (Tabela 

10), visto que a aplicação da Lei Municipal 999/2013 referente às excursões de 

turismo tiveram início em janeiro de 2014, verificando o fluxo até o mês de maio de 

2017.  

 
Tabela 4. Distribuição ao ano das caravanas a Capela de Nossa Senhora Desatadora 
dos Nós /Paróquia Sant’Anna e Santa Rita de Cassia no período de março/2014 a 
maio/2017.  

ANO J F M A M J J A S O N D Total 

2014 - - 2 1 3 - 2 4 3 5 2 - 22 

2015 3 1 1 1 1 - 1 2 2 - 4 - 16 

2016 2 2 - 2 4 1 1 2 - 4 1 - 19 

2017 1 - - 2 1        - 

Fonte: Elaborado pela autora com base no relatório da Secretaria de Turismo, Cultura e 
Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios RJ (SecTur 1, por E-mail 25 maio 2017). 

 

Observa-se que não foram registradas caravanas no mês de dezembro em 

nenhum dos anos analisados. A redução no número total de caravanas ao ano 

ocorreu entre os anos de 2014 (22) e 2015 (16), o que pode ser reflexo do sistema 

de controle adotado pela secretaria de turismo, apresentando posteriormente um 

tímido crescimento para o ano de 2016 (19). Também não há um volume nesta 

distribuição que se possa justificar uma efetividade como segmento turístico, senão 

uma assiduidade no mês de maio em datas coincidentes à semana em que se 

celebra Santa Rita de Cássia (22 de maio). O mesmo não ocorre em 26 de julho, 

quando se celebra a ‘Padroeira dos Buzianos’, Sant’Anna. Não se verifica 

intensidade de fluxo por ocasião da Festa de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, 

em função da data de inauguração da capela, celebrada em 8 de setembro. Apenas 

em 2014 foi verificada nesta data a presença de dois ônibus. 

Entre os 35 organizadores das caravanas católicas possíveis de serem 

identificados no relatório fornecido, vê-se que a maioria (25) realizou apenas uma 

visita à Capela da Desatadora em seu nome no período analisado. Observa-se o 

retorno frequente entre dez organizadores, com o máximo de 8 e o mínimo de 2 
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viagens: A maior assiduidade no período de 2014 a 2017 é notadamente da Mitra 

Arquidiocesana de Niterói (8 entradas, pelo menos uma ao ano) e de Rita de Cássia 

Oliveira, com 5 entradas com excursões/caravanas, sendo frequentes no mês de 

maio de cada ano, em data comemorativa à Santa Rita de Cássia, que dá nome à 

paróquia, e também à organizadora. Supõe-se a neste caso a devoção à Santa Rita, 

não necessariamente à Desatadora dos Nós.  Destaca-se também que até então e 

pelo exposto pelos entrevistados para este trabalho, não há na Paróquia ou na 

Secretaria de Turismo nenhuma pesquisa sobre demanda religiosa, suas 

motivações e hábitos de consumo, seja como excursionistas ou turistas.  

Para acompanhar a avaliação de diferentes tipos de visitantes nos atrativos 

e serviços turísticos, recorremos novamente ao site TripAdivisor89, como foi aplicado 

à Igreja de Sant’Anna. Por serem espaços religiosos e não estabelecimentos 

comerciais, as observações dos avaliadores do site TripAdvisor são mais livres da 

postura clientelista existente na plataforma. Para efeito desta pesquisa, foram 

verificadas as avaliações compreendidas no período de janeiro de 2014 a julho de 

2017, considerando ser este o mesmo período em que foi avaliado o fluxo de 

caravanas conforme dados fornecidos pela Secretaria de Turismo, Cultura e 

Patrimônio Histórico. No período de janeiro 2014 a agosto de 2017 foram 

encontradas 177 avaliações sobre a Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós. 

Destas, 11 respondentes confundiram a Capela da Desatadora com a Igreja de 

Sant’Anna, o que se pôde perceber pela descrição apresentada, associando a 

“capela” à Praia dos Ossos, ao Morro de Sant’Anna, à “bela vista”, ao “pôr do sol”, 

ao “final da Orla Bardot”. 

Assim, do número inicial de 177 avaliações sobre a Capela da Desatadora 

disponíveis no TripAdvisor no período de janeiro 2014 a agosto de 2017, foram 

considerados 166. Quanto à origem dos visitantes, verifica-se a predominância da 

procedência estado do Rio de Janeiro, de modo que se confirma a percepção 

declarada tanto na Paróquia como na Secretaria de Turismo de que se trata de uma 

demanda regional. Rio de Janeiro e Niterói se destacam entre os respondentes, mas 

também podemos verificar a frequência de visitantes da Costa do Sol: Cabo Frio, 

                                                           
89 O TripAdvisor é um site de viagens cujo conteúdo é colaborativo, ou seja inserido pelos usuários, 

permitindo a avaliação dos atrativos turísticos visitados em diferentes cidades do mundo.  Buscamos 
então as informações sobre a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós em Armação dos 
Búzios e tabulamos as respostas para melhor analisar as impressões registradas por aqueles que 
visitaram a capela e se dispuseram a avalia-la.  
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Araruama, Rio das Ostras. Também constam avaliações de visitantes do próprio 

município de Armação dos Búzios. Outro aspecto interessante: entre os avaliadores 

da Capela para o site TripAdvisor, não se encontrou nenhum de origem argentina. 

Havia uma expectativa de que, estando a origem da devoção à Desatadora dos Nós 

nas Américas à Igreja de San José del Tallar de Buenos Aires e ao Papa Francisco, 

natural daquele país, que a visitação à Capela da Desatadora dos Nós seria um 

atrativo para os visitantes argentinos, o que não se confirma ao analisar esta fonte. 

Entre os estrangeiros, constam apenas dois: um da Alemanha e outro da Espanha. 

Também foi possível verificar a frequência das visitas entre os respondentes 

(Tabela 11), obtendo um paralelo entre as visitas a cada mês no período de janeiro 

2014 a agosto 2017. 

Tabela 5. Frequência de Visitantes à Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós no 

período de janeiro 2017 a julho 2017 segundo o site TripAdvisor. 
Meses 2014 2015 2016 2017 

JAN 1 11 5 5 

FEV 5 6 3 3 

MAR 7 4 3 3 

ABR 6 6 2 1 

MAI 10 3 4 1 

JUN 3 3 0 1 

JUL 3 4 6 2 

AGO 7 3 3   

SET 3 3 3   

OUT 9 5 5   

NOV 8 3 3   

DEZ 7 2 4   

TOTAL  69 53 41 16 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações do site TripAdvisor, julho 2017. 

Observa-se uma redução significativa no número de avaliações a cada ano e 

também se verifica que não é o mês de setembro, que seria o mês da celebração da 

Desatadora dos Nós em Búzios, aquele em que haveria um número maior de visitas 

entre os avaliadores. A seguir um gráfico ilustrativo da tabela 11, para melhor 

visualização sobre a variação de fluxo entre os meses de cada ano entre 2014 e 

2017 (Figura 62). 
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Figura 62. Gráfico demonstrativo da Tabela 11: frequência de visitantes a capela de 
Nossa Senhora Desatadora dos Nós de 2014 a 2017 segundo informações do 

TripAdvisor.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações da Tabela 5 baseado nos dados do 
site TripAdvisor.  

 

Esta redução na frequência também está presente na fala dos agentes 

locais, tanto dos vinculados à Paróquia de Santana e Santa Rita quanto àqueles que 

trabalham no comércio e na Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico. 

Outro aspecto diz respeito à distribuição: a visitação à Capela de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós ocorre durante todo o ano. Nem se pode afirmar haver muita 

influência em relação aos períodos de férias escolares, aos períodos de verão, 

notadamente alta estação de turismo de lazer na cidade de Búzios. Apenas o mês 

de Junho de 2016 não registrou nenhuma avaliação em relação à Capela da 

Desatadora, o que pode ou não estar associado a um esvaziamento da cidade em 

relação às expectativas para as Olimpíadas do Rio de Janeiro que teriam inicio em 

agosto/2016.  

Embora saibamos que as informações do site TripAdvisor não são capazes 

de responder à redução da demanda em visita à Capela de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós por se tratar de uma fonte onde há manifestação espontânea 

de seus usuários, talvez, justamente por isso, seja capaz de revelar a atratividade 

que a Capela tem registrado na memória de seus visitantes, de modo a motivá-los a 

avaliá-la entre ouros atrativos de Búzios e mesmo no contexto de outras 

experiências de viagens.  

As declarações dos avaliadores do site foram repassadas para tabelas em 

Excel. A leitura levou à identificação de termos mais recorrentes que foram 

agrupadas por similaridade como categorias. Trata-se de expressões sobre o que 
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mais se destacou na percepção dos visitantes pelos argumentos dos respondentes. 

Assim, expressões como “linda”, “bela”, bonitinha”, “belas pinturas” , por exemplo , 

foram contados  na categoria Beleza/Artes/Arquitetura. Foram selecionadas as 

seguintes categorias, seguidas de sua incidência nos argumentos dos 166 

avaliadores (Tabela 6): 

Tabela 6. Categorias mais mencionadas entre os avaliadores da Capela de Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós de Búzios no período de janeiro 2014 a julho 2017. 

CATEGORIAS  Incidência 

Lugar de paz e oração 90 21% 

Beleza/arte/arquitetura 84 20% 

Pequena/singela/simples 57 14% 

Devoção católica 53 12% 

Recomenda 51 12% 

Serviços: missa 26 6% 

Milagres /ex-votos 18 4% 

Sempre vai 18 4% 

Serviços: loja 16 4% 

Sobre os trajes  13 3% 

Nada demais 1 0% 

Turist trap 1 0% 

    100% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações do site TripAdvisor.  

Percebe-se nas falas, o contraste que este espaço sagrado exerce sobre as 

atividades cotidianas da cidade, “para quem quer dar uma parada no agito é um 

local para recolhimento” (PEVIEIRA, TRIPADVISOR, MAIO 2016) 90. Também se 

reconhece a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós como digno de 

visitação não só pelos católicos, mas como um espaço acolhedor que alia paz, 

charme e reflexão diante da beleza das imagens e da exposição das placas dos ex-

votos em agradecimento às graças alcançadas. Outros destacam ser um lugar 

“místico, muito espiritualizada. Você sente uma paz, uma vibração, você se sente 

leve. Fora que dizem ser um lugar milagreiro” (IRAILDAS, TRIPADVISOR, 

NOVEMBRO 2016). A música sacra se propaga na área externa de forma suave e 

remete ao recolhimento para oração. Um local de “boas energias”, mesmo para 

quem não é devoto. Inclusive um dos frequentadores, que se diz assíduo, 

recomenda a visita fora dos horários de missa para que seja possível rezar com 

                                                           
90 Para referenciar os avaliadores do TripAdvisor foram utilizados os codinomes por eles adotados,  a 
indicação da plataforma, o mês e ano da realização da avaliação.  
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mais tranquilidade (DEBORATHOME, TRIPADVISOR, AGOSTO 2014). Há apenas 

uma observação coletada no período que considera que: “Se você não é devoto da 

santa não perca o seu tempo com essa igrejinha. Não tem nada de interessante” 

(MARTHA_J, TRIPADVISOR, OUTURBRO, 2015). Também se identifica nas ‘falas’ 

dos avaliadores do TripAdvisor, o conhecimento sobre a exclusividade da Capela 

como a primeira do Brasil em devoção à Desatadora dos Nós, sua atratividade para 

peregrinos e para o turismo religioso na região turística da Costa do Sol.  

Ao se analisar o espaço e a arquitetura da capela, são recorrentes os 

comentários sobre a sua conservação. De fato, os jardins estão sempre limpos, bem 

tratados, e sinalizados. É mencionada a ausência de estacionamento. Porém é 

permitido estacionar ao longo da rua, o que gera certo transtorno na alta temporada. 

Como alternativa, há o estacionamento dos supermercados Princesa, que 

certamente não aprova esta prática. Há nos jardins uma série de avisos ou 

“lembretes” sobre o comportamento adequado aos visitantes: entre eles, quanto ao 

uso do celular (Figura 63) ou “não pise na grama”, o que nem sempre funciona. E 

um deles diz “Nossa Senhora agradece e retribui com bênçãos o comportamento 

educado neste lugar sagrado”.  

Figura 63. Aviso sobre o uso de celulares 

 

Fonte: Foto da autora janeiro 2017. 

 

Tais recomendações indicam que a igreja tem recebido um público 

diferenciado. Não que todos os católicos sejam educados, mas especialmente 

aqueles não habituados a frequentar igrejas mantêm celulares ligados, ou vestem-se 

de forma inadequada, falam alto, correm nas dependências da igreja. No dia 30 de 

julho foi possível presenciar uma pessoa lançar mão do celular para fotografar o 

momento de consagração da hóstia durante a missa e em seguida fazer uma self 

com o padre ajoelhado no altar como fundo, demonstrando total desconhecimento 
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sobre a cerimônia. Neste sentido, Professor José Ângelo comenta ao responder 

sobre as principais dificuldades dos paroquianos para conciliar religião e turismo:  

 
É perceptível o interesse dos paroquianos que os turistas visitem as 
igrejas, contudo, é preciso ajustar as normas de conduta entre 

visitantes e paroquianos. [...] De modo geral, o paroquiano não gosta 
do turista e sempre há muita reclamação em relação à forma como 
este se comporta dentro dos templos, notadamente, nas igrejas 
católicas. A maneira desrespeitosa de adentrar a igreja, falando alto, 
rindo e ignorando aqueles que estão fazendo suas preces é motivo 
de muita discussão e indignação por parte dos paroquianos. Essa 
discrepância de interesses causa grande resistência naqueles que 
frequentam o lugar para a ‘prática’ da fé (ANGELO, 2017)91. 

 

Entre os 6% dos avaliadores que mencionaram as missas como atividade na 

Igreja Matriz ao lado da Capela da Desatadora, a maioria ressalta os vários horários. 

A missa dedicada à Desatadora ocorre aos domingos, mas diariamente (exceto 

segundas-feiras), ocorre ao menos a celebração da palavra. No mês de janeiro de 

2017 durante os dias úteis entre 10 e 30 pessoas frequentam as celebrações. 

Considera-se 6% um índice de baixa relevância entre os avaliadores em se tratando 

de uma Igreja. Mas, independentemente da participação na missa, “você pode 

colocar nos papeizinhos seus pedidos e agradecimentos e da missa na igreja ao 

lado o padre vai no pátio coloca todos os pedidos num local e queima tudo para a 

fumaça levar aos céus” (SONIAS, TRIPADVISOR, AGOSTO 2015), o que sugere 

que não é necessário participar do rito, apenas deixar o seu “recado” lá, o que se 

aproxima da percepção de Augras (2004, p.198)  como “self-service do sagrado”. 

Os 4% de comentários que destacam a loja de artigos religiosos 

recomendam a compra de ‘lembrancinhas’, “um terço para colocar no carro, na 

bolsa” (FERNANDES,P. ,TRIPADVISOR, agosto , 2014), e também, um que 

aconselha: “não esqueça de comprar uma fitinha na lojinha (ROSSANA B, 

TripAdvisor, outubro 2014) ; “não deixe de comprar a famosa pulseirinha da 

Desatadora dos Nós” (CLAUDIATALMAC, TRIPADVISOR, maio, 2014). Percebe-se 

tratar-se de um hábito de consumo de souvenirs característica entre os turistas e 

peregrinos, aqui associada como a materialização da fé ou da estada na Capela da 

Desatadora dos Nós para ser compartilhada entre outros parentes, amigos, ou fiéis. 

É da arrecadação obtida com os artigos religiosos, além da cantina, das taxas para 
                                                           
91 Entrevista realizada por e-mail em 23 setembro 2017, com Professor José Ângelo Carneiro, do 

curso Técnico em Guia de Turismo do Colégio Estadual João Oliveira Botas – Armação dos 
Búzios/RJ. 
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celebração de casamentos e da coleta realizada nas missas que a Paróquia se 

sustenta. Inclusive, sobre a cantina da Igreja Matriz, que tem uma janela para 

atendimento voltado para a rua, o Padre Cosme disse já ter tido problemas com a 

fiscalização da prefeitura, e não pode mantê-la aberta permanentemente. O trabalho 

alí é de voluntários. Cada pastoral se reveza tanto para o preparo dos salgados 

como no atendimento ao público e o que é arrecadado é totalmente revertido para a 

paróquia. Na loja , ou bazar , como costumam se referir os paroquianos, há 

funcionários contratados. O espaço é ótimo, mas tem estado esvaziado de artigos. 

Questionou-se à funcionária de onde vinham as peças. Ela ficou meio desconfiada. 

Disse que algumas são doações outras são encomendadas da Itália. Não são peças 

artesanais ou produzidas na cidade, nem mesmo as publicações e impressos ali 

disponíveis. Supõe-se que poderiam ser e dessa forma gerar uma contrapartida 

financeira para a comunidade local. Predominam peças de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós ( terços, imagens, canetas, camisetas) , mas também de outras 

denominações e santos católicos. Ali estão à venda os cd’s de Padre Ricardo White 

cujas canções ele reproduz nas missas dedicadas à Desatadora dos Nós.  

A grande quantidade de ex-votos nas mais diversas formas, em diferentes 

anos e origens detém a atenção de quem visita a Capela de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós. Além da área criada para a queima dos pedidos ao lado da 

Capela da Desatadora, toda a lateral da Igreja em frente à cantina foi tomada pelos 

ex-votos, um espaço que foi chamado pelos paroquianos de Pátio dos Milagres 

(Figura 66). Segundo o Padre Ricardo White não há mais espaço para tantas 

manifestações (entrevista julho 2017). O pároco atual chegou a exclamar “Não sei o 

que fazer com isso” (entrevista janeiro 2017).  

Figura 64. Pátio dos Milagres, ex-votos da Desatadora fixados nos fundos da Igreja de 

Santa Rita. 

 

Fonte: Fotos da autora em Julho/2017 
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Pode até ter reduzido o número de caravanas em visita a capela, mas a 

gratidão daqueles que recorreram a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e 

alcançam as suas graças ainda se reproduz em ex-votos. Nas visitas realizadas a 

capela de Julho/2015 a Julho/2017 não houve um dia em que aos pés da imagem na 

Capela não houvesse centenas de “santinhos”, quadros da imagem com mensagem 

de gratidão, ou peças em cera reproduzindo pés, pernas, braços, cabeças em 

gratidão pela cura de diferentes enfermidades. 

Entre os avaliadores, 4% declaram passar na capela “sempre que vai a 

Búzios”, como uma visita obrigatória para pedir e agradecer por graças desejadas. 

Estes a recomendam aos visitantes da cidade e alertam sobre a questão dos trajes. 

A categoria “sobre os trajes” traz posicionamentos diferentes em relação à 

recomendação de não se entrar em uma igreja, em um santuário com trajes de 

banho ou de verão. Por estar no caminho de acesso à praia de Geribá, por ser uma 

cidade de veraneio, moradores, veranistas e turistas trajam cotidianamente – dia e 

noite – saias curtas, shorts, decotes ou estão, no caso dos rapazes, sem camisa. 

Quem frequenta igrejas considera que não são trajes adequados para um espaço 

sagrado e orienta: “não que seja proibido, mas é um alerta para você ter respeito e 

cuidado ao entrar na casa de Deus” (WSERUDO, TRIPADVISOR, DEZEMBRO 

2015) . Quem não está habituado, estranha e até critica a iniciativa da Igreja Matriz 

de Santa Rita, que determinou que na portaria se mantenha disponível o que alguns 

chamam de “manta”, “roupão”, “capa”, “saias compridas” , ou seja, um sobretudo em 

tecido leve , preto ou azul, oferecido na portaria aos visitantes que não estejam em 

trajes apropriados (Figura 67): “Eles oferecem aventais para os desavisados” 

(CARIOCARIODEJANEIRO, TRIPADVISOR, JANEIRO, 2015); Este gesto de 

hospitalidade prestado na paróquia de Armação dos Búzios não é assim percebido 

por todos: “embora esteja em uma cidade litorânea a  tolerância com saias, shorts 

curtos e congêneres é zero! Para entrar é preciso vestir as saias cumpridas 

entregues pelo porteiro/zelador” (GLAUCIAR, TRIPADIVISOR, DEZEMBRO, 2014).  
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Figura. 65. Sobretudo azul oferecido aos visitantes em trajes de verão ou de banho 
para adentrar nas dependências da Igreja de Santa Rita e Capela de Nossa Senhora 
Desatadora dos Nós.  

 

Fonte: Foto da autora em janeiro, 2017. 

Uma das avaliadoras aponta que “a Capela é uma construção nova, não se 

engane com a data da inscrição que mais parece um turist trap, mas o local é de fé e 

a cada ano recebe mais fiéis, colocando Búzios no cenário do Turismo Religioso” 

(MARIACRISTINA, TRIPADVISOR, JUNHO 2015).  O “turist trap” ou, traduzindo, 

algo como “armadilha turística” refere-se à configuração arquitetônica e à inscrição 

ao alto da capela com o ano de 1700, uma alusão ao período em que foi pintada a 

imagem original da Nossa Senhora Desatadora dos Nós na Alemanha. Porém a 

Capela foi construída em 2001, e esta inscrição “1700” induz quem por ali passa, a 

pensar que se trata de uma construção desta época e que, portanto, seria uma das 

mais antigas de Búzios (mais até que Sant’Anna que data de 1743) e que se 

encontra muito bem conservada: “É um ponto de referência conhecido por todos. 

Dentro mostra uma arquitetura muito antiga. Vale a pena conhecer” 

(PERITOVENDRAME, TRIPADVISOR, FEVEREIRO, 2015). “Patrimônio histórico da 

cidade. Uma das igrejas mais antigas tem uma capela linda. Fica em Geribá. Não 

tem estacionamento. Vale a pena dar uma passada e tirar fotos” (EB, 

TRIPADVISOR, SETEMBRO, 2014). O que foi tratado pela avaliadora como turist 

trap é mais um indício da “tradição inventada” de Hobsbawn; Ranger (1997) e do 

cenário criado para o visitante, seguindo algumas tendências contemporâneas do 

turismo.  Também se entende como tradição inventada a repercussão da imagem 

original (que não é aquela retratada no tríptico da Capela) como “quadro milagroso”, 

bem como a noção equivocada de que seria “uma das mais antigas devoções a 

Nossa Senhora”.  
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5. O QUE O CAMPO NOS DIZ SOBRE AS PERSPECTIVAS PARA O TURISMO 

RELIGIOSO EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS.  

 

Conforme aponta Rosendhal (1995) movimentos político-religiosos fazem 

surgir o consenso sobre determinados lugares, e é interessante observar como se 

dão estas relações de poder. A partir da análise da dimensão econômica, da 

dimensão política e da dimensão do lugar buscou-se atender aos objetivos da 

pesquisa de campo, a saber: a dimensão de lugar proporcionou a leitura sobre as 

formas de produção e de consumo de espaços tidos como sagrados relacionados 

com a religião católica em Armação dos Búzios. A dimensão política buscou 

identificar quem são os agentes deste processo e como se relacionam para a 

produção da atividade turística – suas intencionalidades e influências.  E a dimensão 

econômica reflete em como é percebida a sobreposição de um turismo tido como 

“sagrado” em relação àquele já vivenciado na cidade como “profano”. 

5.1 A DIMENSÃO DE LUGAR: AS FORMAS DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO DE 

ESPAÇOS TIDOS COMO SAGRADOS RELACIONADOS COM A RELIGIÃO 

CATÓLICA EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

A religiosidade em Armação dos Búzios não aparece como um aspecto 

relevante da cultura local para fins turísticos. Há um saudosismo associado à fé 

católica e às tradições entre os ‘nativos’ mais próximos à histórica Igreja de 

Sant’Anna que se soma ao convívio religioso e ao trabalho comunitário na Igreja 

Matriz de Santa Rita. Este trabalho também percebido nas igrejas periféricas como a 

Igreja São José no bairro de mesmo nome, Nossa Senhora Aparecida em Cem 

Braças, e Santo Antônio no bairro da Rasa. E há certo estranhamento em relação à 

Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós.  Em Armação dos Búzios arcaísmo 

e pós-modernidade se manifestam no campo religioso católico e a Igreja de 

Sant’Anna e a Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós são bem 

representativas quanto a isso.  

A Igreja de Sant’Anna é um dos marcos edificados de uma história passada 

de geração em geração. A devoção à Sant’Anna, a Mãe da Virgem Maria, veio de 

Portugal com os colonizadores e é tradicional: sua imagem remete à paciência, à 

perseverança e à confiança em Deus. Sant’Anna é a padroeira dos avós e das 
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famílias buzianas, por fatos ali ocorridos. Diz a lenda que aquela a aparição da 

imagem que emergiu das águas da Praia dos Ossos no século XVIII ‘por um 

milagre’, se estabeleceu no alto de uma colina e ‘trouxe a bonança para a vila de 

pescadores’.  A devoção é marcada por rituais por muitos considerados arcaicos, 

como ladainhas, procissões, manifestações populares de fé, mas mantidos como 

preceitos da religião católica. A localização privilegiada da Igreja de Sant’Anna, sua 

arquitetura, seu mobiliário, decoração e utensílios, suas festas, seu cemitério estão 

repletos de sinais de uma população que sobreviveu aos efeitos da modernização, e 

de modo especial, sobrevive à pós-modernidade. Na complexidade do convívio com 

diferentes culturas estrangeiras, que tantas vezes subjuga o nativo, e da pressão 

sofrida pela especulação imobiliária, a devoção católica à Sant’Anna resiste na 

medida do comprometimento da comunidade local em manter vivo o espaço que lhe 

é sagrado através de tradições compartilhadas por gerações. Foi assim que 

atravessaram 277 anos.  

Muitas vezes nas falas confundem-se a “cultura buziana” como sendo 

aquela que inclui o culto à Sant’Anna em busca de um discurso de validade, de 

autenticidade, pautada pela antiguidade. Contudo, sabe-se que nos dias atuais e 

mais, por se tratar de uma cidade cosmopolita, há diferentes culturas em jogos 

constantes de afirmação. Neste sentido a Festa da Padroeira, celebrada em 26 de 

julho representa a maior expressão da religião católica local. Neste ano de 2017 a 

festa teve duração de 13 dias e ocupou vários espaços públicos com atividades para 

católicos e não católicos. Não foi assim no ano passado, não se sabe se será 

possível repetir o feito no próximo ano. Todo o trabalho é voluntário. Não houve 

ampla cobertura jornalística como o evento merecia, nem o apoio da prefeitura que 

se esperava. Romano Lorenzi e jovens da Pastoral de Comunicação da paróquia de 

Búzios realizaram os registros em fotos e vídeos e compartilharam nas redes 

sociais, a partir dos quais um jornal local ou outro captava informações para uma 

nota. Não há como prever um formato de festa e manter o padrão ideal como se 

fosse um produto turístico, pois toda a criação, montagem, execução e captação de 

patrocínio, ocorrem de acordo com as condições dos moradores que assumem 

voluntariamente a função de Festeiros de Santana. 

Atualmente a missa é celebrada aos sábados às 20h, ocasião que favorece 

a presença, a visita e a selfie de turistas. Para o turista ‘convencional’ a Igreja de 

Sant’Anna está, ‘no meio do caminho’ em um mirante de onde se tem uma linda 
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vista da Orla Bardot, da Praia dos Ossos, da Praia da Armação com seus 

barquinhos. Lugar ‘obrigatório’ para belas fotos e cenário ideal para casamentos de 

pequeno porte e grande glamour. Uma perspectiva interessante quanto ao “uso” da 

Igreja de Sant’Anna relacionado ao novo marketing da cidade que fomenta Búzios 

como destination wedding. Para os visitantes mais atentos e para os católicos é uma 

lástima que a Igreja se encontre a maior parte do tempo de portas fechadas e que 

seja restrito o acesso à sua rica história, a menos que se tenha a sorte de encontrar 

um dos paroquianos ou zeladores disponíveis para contá-la enquanto se aproveita o 

serviço da cantina comunitária e a bela paisagem. Há o apelo para que ela 

permaneça aberta para visitação, no entanto, requer aparato público, não só quanto 

ao atendimento turístico, mas também quanto à segurança púbica e patrimonial. 

Já a devoção a Nossa Senhora Desatadora vinha sendo propagada pelas 

emissoras católicas e alguns programas abertos de Rádio e TV, depois de 

conquistar Buenos Aires através dos santinhos espalhados por Padre Jorge (Papa 

Francisco) nos anos 1987. Em 2001, ganhou enfim seu espaço exclusivo no Brasil, 

em Búzios, pelo investimento pessoal de uma influente frequentadora do balneário. 

Sua contribuição com a Paróquia de Búzios não se limita à Capela, mas passou a se 

concentrar nela como gratidão por graças alcançadas, o que também lhe atribuiu 

maior prestígio. A cidade ganhou o que se reproduz como “uma pequena grande 

obra de arte sacra”, reunindo artistas plásticos e amigos comuns a uma classe 

privilegiada da sociedade não só buziana, mas carioca, mineira e paulista. Há um 

empenho em estabelecer uma distinção social de ordem econômica e estética, que 

pela arte, “[...] submete as necessidades e pulsões primárias ao requinte e à 

sublimação” (BOURDIEU, 2007, p.13). Poucos talvez percebam que a imagem no 

tríptico de Martinolli não é imagem original da Desatadora. “Mas o que importa? É a 

arte do Martinolli, é a interpretação dele para a Desatadora! E é linda!” (I.P., 

entrevista setembro 2017). Também no campo religioso, a “invenção da tradição” 

(Hobsbawm,1997) introduz novos ritos - as orações, o terço, a novena, a queima de 

pedidos à nova Nossa Senhora Desatadora dos Nós.  

De acordo com Augras (2004) a devoção a Nossa Senhora Desatadora dos 

Nós foi produzida pelo “padrão Santo Expedito”: marcada pelo “individualismo” 

incutido em uma espécie do “selfie-service do sagrado”; pelo espetáculo, “sendo 

multiplicada por suportes imagéticos”, e vinculada ao consumo e à “criação 

incessante de novos produtos” (AUGRAS, 2004, p.198). Oliveira (2005) e 
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Abumansur (2003) já ressaltavam uma nova religiosidade no campo católico em que 

a relação individual e clientelista com os santos de devoção, estaria cada vez mais 

mediada pelo consumo material e simbólico, construída com o apoio da mídia, mais 

do que em dogmas e doutrinas. E a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós 

é muito sugestiva. Daí um receio expresso pelo pároco de Búzios de que se 

confunda com uma superstição, quando se busca a adaptação de um santo ou de 

um símbolo a uma causa, colocando-o à frente de Deus, visando exclusivamente ao 

atendimento emergencial de um desejo ou necessidade, desde que não seja 

necessário nenhum sacrifício. Este tipo de ‘devoção’, segundo Augras (2004) está 

ameaçada de cair no esquecimento, tão logo “surja” outra devoção. Como já surgiu: 

Nossa Senhora da Defesa através de Padre Marcelo Rossi; Nossa Senhora da 

Revelação, através do próprio Padre Ricardo White, ex-pároco de Búzios. Porém, 

para Isis Penido, não importa o que “achem”, a devoção e a Capela de Búzios 

dedicada à Nossa Senhora Desatadora dos Nós foi abençoada em sua inauguração 

pelo Papa João Paulo II e o Papa Francisco é o seu mais fiel devoto. “E os ex-votos 

estão aí para quem quiser ver” (PENIDO,2017). 

A Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós como um novo fixo, levou 

a Búzios um novo fluxo, forjando o discurso sobre ‘turismo religioso’ na cidade. 

Reitera-se como compreensão teórica de turismo religioso, aquele cuja principal 

motivação para o deslocamento de visitantes seja um ou um conjunto de atrativos 

religiosos. Por atrativo religioso percebe-se aquele elemento – lugar, templo, festa – 

que manifesta ou estimula a religiosidade. Quando este sentido não é explorado, ou 

seja, quando os atributos do atrativo que se destacam são outros como a paisagem, 

a história, a arquitetura, trata-se como turismo cultural, desde que haja recursos que 

possibilitem a sua interpretação. No âmbito católico, além de igrejas e imagens 

potenciais para o turismo cultural e religioso, as peregrinações são deslocamentos 

que se caracterizam pelo objetivo de exercer o sacro-ofício, a participação em 

cerimônias, rituais e festas como fator fundamental da experiência religiosa 

vinculadas à viagem. Esta motivação de viagem específica, direcionada para as 

práticas religiosas se associa às “caravanas” que vão à Capela de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós para as missas de domingo ao meio dia. Este fluxo de 

peregrinos se caracteriza por serem pessoas católicas, em grande parte de cidades 

do Estado do Rio de Janeiro, que viajam em grupos mediante o fretamento de 

ônibus para assistir à missa dominical e retornar às suas cidades de origem (Lucas, 
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secretário paroquial, julho, 2017).  Estes grupos são bem vindos pela comunidade 

católica e mal vistos pelos agentes públicos e privados do setor turístico, por se dar 

em grupos grandes, porém considerados de baixo poder aquisitivo. Além deste 

perfil, a Capela da Desatadora também é visitada por católicos veranistas ou turistas 

que, por hábito, procuram pelas missas onde quer que estejam. Em Búzios, na 

Igreja Matriz de Santa Rita onde estão centralizadas as missas, os visitantes se 

deparam com a “pequena grande obra de arte”, deixando seus pedidos ali e sua 

assinatura no livro de presença disponível na Capela da Desatadora. Alguns já são 

devotos de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Estes retornam com frequência à 

cidade por sua devoção, adquirem produtos no bazar de artigos religiosos, 

participam da missa e também usufruem do lazer que o universo profano da cidade 

tem para oferecer. Este perfil do visitante católico que tem poder aquisitivo e que 

consome é bem recebido tanto pela comunidade católica como pelos agentes 

públicos e da iniciativa privada local.    

Também para o público não católico entre turistas, veranistas e visitantes 

verificou-se pelas avaliações do TripAdvisor que a Capela da Desatadora é 

percebida como um espaço diferenciado do habitual para visitação oferecido na 

cidade. ‘Um lugar de paz’. Tem música ambiente, tem lindas imagens, tem banheiro 

para uso público, tem loja de ‘lembrancinhas’.  As pessoas entram porque está 

aberta, porque passavam por ali, e até por já ter ouvido falar sobre a Capela. Este 

representa um perfil de público potencial, tanto sob o ponto de vista religioso quanto 

na expectativa do consumo. Os que não estão habituados a frequentar ambientes 

sagrados por um lado tem curiosidade e nem sempre encontram atendimento. Por 

vezes, adotam comportamentos indesejáveis na percepção da comunidade religiosa, 

e não gostam de ser repreendidos. Situações que afastam os visitantes. Seria o 

momento de instruir, de apresentar o espaço sagrado e também os serviços do 

entorno como transportes, hospedagem, lanchonetes, restaurantes, integrando-os. 

Seria uma das atuações para a Pastoral do Turismo por parte da paróquia ou para o 

apoio de atendentes e guias de turismo contratados pela secretaria de turismo.  
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5.2 A DIMENSÃO POLÍTICA: QUEM SÃO OS AGENTES DO PROCESSO E COMO 

SE RELACIONAM PARA A PRODUÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA EM 

ESPAÇOS SAGRADOS CATÓLICOS – SUAS INTENCIONALIDADES E 

INFLUÊNCIAS. 

 

Tomando como referência os agentes do processo de turistificação 

apontados por Fratucci (2009; 2014), analisaremos as perspectivas dos agentes 

públicos, da iniciativa privada, dos turistas e da comunidade católica. Em relação ao 

município de Armação dos Búzios constata-se que os agentes do e para o espaço 

turístico estão altamente personalizados. As ações são pontuais e pessoais, não 

alcançam um conjunto que possa ser institucionalizado e sofrem constantemente 

com a descontinuidade, seja de ordem política, econômica ou social. 

O primeiro aspecto a se destacar é que o fato de constar no Plano Diretor do 

Município de Armação dos Búzios a Igreja de Sant’Anna e a Capela de Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós como atrativos para o turismo, não significa que haja 

interesse da prefeitura em investir no turismo religioso. De acordo com Sr. Romano 

Lorenzi, “O turismo religioso está presente nos discursos de políticos e de mercado 

primeiro porque dá voto né? E político gosta de voto... Mas infelizmente nenhum 

político colocou em pauta esta discussão tão importante e nem apresentou nenhuma 

proposta tão comprometida com o turismo religioso e com o mercado que procura 

este turismo aqui na cidade”. Não há perspectiva no âmbito do poder público neste 

sentido. Os espaços sagrados estão arrolados como atrativos turísticos 

independente de suas relações com a religião ou com a paróquia. À Igreja de 

Sant’Anna associa-se o seu valor histórico, à Capela de Nossa Senhora Desatadora 

dos Nós, o seu valor como espaço de arte sacra. Neste sentido, para a Secretaria de 

Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico foi sugerida pelo funcionário 

SecTur1(entrevista setembro, 2017) uma aproximação com a paróquia visando 

desenvolver um registro, um material, uma folheteria que apresente estes atrativos 

como bens histórico-culturais. SecTur3, funcionária da Secretaria de Cultura, sugere 

estudos técnicos que possibilitem dar prosseguimento aos processos de 

patrimonialização, parados por falta de documentação e de vontade política. 

Não há interesse no público de caravanas, no público de peregrinações à 

Capela da Desatadora. Este público em grande parte permanece menos de 24 horas 

na cidade, poucos efetuam reservas em restaurantes, não se utilizam de meios de 
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hospedagem, nem há recentemente um fluxo anual que se justifique a interpretação 

do ‘turismo religioso’ como um segmento a ser trabalhado, conforme verificado nos 

dados fornecidos pela secretaria de turismo para o período de janeiro de 2014 a 

maio de 2017. Inclusive trata-se de um público comparado aos “farofeiros”, a grupos 

grandes, porém de baixo poder aquisitivo e de consumo (SecTur1,2017), o que 

expressamente não interessa ao município. Pode-se compreender os procedimentos 

adotados pela secretaria de turismo como ações inibidoras para este fluxo. Desde 

quando, em anos passados, proibiram a entrada de ônibus exigindo o desembarque 

no Pórtico de entrada da cidade (segundo Isis Penido), ou quando exigem a 

presença de um guia local na condução de grupos pela cidade (de acordo com José 

Ângelo), e quanto à exigência em vigor de ofícios de autorização tanto da paróquia 

de origem quanto da paróquia local para autorizar a entrada de ônibus sem a 

cobrança de taxas previstas pela Lei Municipal 999/2013.  

De todo modo, não há o envolvimento direto e institucional de poderes 

públicos que intervenham na manutenção ou nas ações pastorais e eventos. Nem 

para restringir, e muito pouco para apoiar. Religião não é um tema trabalhado pelas 

secretarias de turismo ou de cultura. As igrejas estão sob a gestão da Paróquia. 

Porém, na Capela da Desatadora parece haver uma centralização de poder que é 

externa à comunidade paroquial, além de influente na mídia, enquanto que na Igreja 

de Sant’Anna percebe-se o compartilhamento local das responsabilidades.  

Em relação à inciativa privada que se beneficia pela presença do público 

consumidor, nenhum dos comerciantes que a princípio aceitaram participar da 

pesquisa de fato o fizeram ao se deparar com as questões.  T. W, hoteleiro e 

representante deste setor e do destino Búzios para o trade, que declarou ao Jornal 

Êxito em março de 2017 que o turismo religioso seria um “bom negócio”, não se 

pronunciou.  J.W., proprietário de lojas de souvenirs na Praia da Armação e na Rua 

das Pedras e E.O., que é católica e proprietária de restaurante no Porto da Barra 

nas proximidades da Capela da Desatadora dos Nós também não se manifestaram. 

Provavelmente não usariam da mesma franqueza manifestada pela funcionária da 

SecTur, mas supõe-se que compartilham do mesmo pensamento a julgar pelo 

‘silêncio’ e pela natureza de seus empreendimentos, pela forma como trabalham e 

se comunicam visando outro perfil de público. Já segundo Isis Penido, “a Capela de 

Nossa Senhora Desatadora dos Nós transformou Geribá. Surgiu padaria, 
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restaurantes que antes não tinha ali, muito para atender aos peregrinos que vinham 

à Capela.”. 

 Quanto à perspectiva dos visitantes, tanto a Igreja de Sant’Anna como a 

Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós são percebidas como espaços 

interessantes para a visitação no contexto do turismo de lazer. “Estando na cidade, 

não deixe de visitar”. Seja pela contemplação da paisagem da Praia da Armação, 

citada como ideal para belas fotos a partir do mirante da Igreja de Sant’Anna no 

centro histórico de Búzios, ou na ambientação serena e bem cuidada da Capela de 

Nossa Senhora Desatadora dos Nós, onde se encontra o suporte de 

comercialização de souvenires e a contemplação das peças de arte. Mas não foram 

encontrados depoimentos no TripAdvisor de quem tenha ido à Búzios com a 

finalidade de estar em uma ou em outra igreja. O turismo nestes espaços não 

parece se distinguir como turismo cultural, no sentido de servir como motivação para 

aquele que busca o contato com a cultura local, embora, se concorde com Pereiro 

Perez (2009) que o turismo já é em si uma atividade cultural. Faltam recursos que 

auxiliem a interpretação destes espaços: acolhimento ao visitante, guias, painéis, 

folhetos, e mesmo eventos como mostras e exposições que possibilitem a 

compreensão dos visitantes sobre o valor histórico cultural daqueles espaços.  

Na comunidade católica surgem diferentes perspectivas. Acredita-se no 

potencial para o turismo religioso, porém também não faz parte da agenda da 

paróquia. A transição da liderança paroquial feriu os ânimos tanto de quem 

sustentava a devoção à Desatadora dos Nós, quanto das tradições em torno da 

Igreja de Sant’Anna. Parece tabu falar sobre a Capela. Pouco ou nada mais foi feito 

para que aquela “pequena grande obra de arte sacra” cumprisse as expectativas de 

se tornar um santuário, “o maior centro de peregrinação religiosa na Costa do Sol”, 

como foi estimado pelos devotos nos anos de 2008 a 2010. Parece que a 

comunidade religiosa local não abraçou a devoção tanto quanto havia a expectativa 

de seus fundadores e do novo público que passou a frequentar Búzios. A Capela de 

Nossa Senhora Desatadora dos Nós parece ter surgido e permanecer como uma 

capela privada. “No início tinha um grupo de benfeitores que me ajudavam a manter 

as atividades da capela, a Beth, o Celso,... mas agora só eu e meus amigos para 

fazer tudo; A festa será dia 9 e 10 de dezembro e eu que tenho que fazer tudo, e eu 

levo tudo pronto” (PENIDO, entrevista setembro 2017). 
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De acordo com Isis Penido, que afirma não ter construído a capela com o 

objetivo de receber peregrinos, “Falta atendimento, tem que ter um bom 

atendimento, gente treinada para organizar os eventos, acolher os peregrinos, 

divulgar a capela. No tempo do Padre Ricardo como pároco ele preparava muito 

bem uma equipe para acolhimento, tinha caravana todo dia, missas na capela. O 

trabalho recai sobre os paroquianos, mas a secretaria de turismo poderia ajudar 

nisso” (PENIDO, entrevista setembro 2017).  Romano Lorenzi reforça que falta 

parceria entre a paróquia, o poder público e a iniciativa privada e complementa que 

“Igrejas precisam ficar abertas para visitação e o calendário religioso melhor 

divulgado. [...] em Búzios 25% da população são católicos e não devem ser 

esquecidos [...] o povo como um todo tem que participar das festas, trabalhando , 

dando ideias, e apresentando com orgulho e não com vergonha a festa para os 

nossos visitantes” (LORENZI, Portal Êxito Rio, 2017).  

A condição de minoria da comunidade católica parece inibir ações mais 

concretas. O fato dos ex-prefeitos serem evangélicos assim como 70% dos 

moradores pode esvaziar o interesse por apoiar eventos e espaços católicos. Por 

outro lado, tem a característica da demanda turística em Armação dos Búzios ser 

essencialmente voltada para o hedonismo e o consumo. O trabalho em pastorais, 

associações e conselhos é voluntário e extremamente desgastante. Tudo isso pode 

estar intimidando o avanço em espaços de discussão. Não há formalização da 

Pastoral de Turismo nem de grupos de leigos interessados em discutir com outros 

setores do turismo e da sociedade as possibilidades de ações que promovam os 

espaços católicos para fins turísticos. Há um trabalho pontual e “de formiguinha”, 

como diz Lorenzi, de algumas pessoas isoladamente. O pároco, Padre Cosme não 

demonstrou entusiasmo nem em relação à Capela de Nossa Senhora Desatadora 

dos Nós como centro de visitação de peregrinos e turistas, nem com a tradicional 

Festa da Padroeira que estava em fase de organização por ocasião da entrevista 

(janeiro/2017). “Já é difícil atender aos paroquianos, às 11 capelas, a administração 

interna e às relações externas da paróquia. Faço o que é possível”.  
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5.3 DIMENSÃO ECONÔMICA: COMO É PERCEBIDA A SOBREPOSIÇÃO DE UM 

TURISMO TIDO COMO “SAGRADO” EM RELAÇÃO ÀQUELE JÁ VIVENCIADO NA 

CIDADE COMO “PROFANO” 

O Prof. José Ângelo, com sua experiência na formação dos guias de turismo 

na cidade, considera que “o turismo exclusivamente religioso não se sustenta por si 

só em Búzios, é necessário combiná-lo com outros tipos de turismo na cidade (sol e 

praia, cultural, gastronômico, ecoturismo, etc.) ou formatar o roteiro pela Região dos 

Lagos”. Ele relata que já trabalhou por três vezes com grupos da Pastoral da 

Juventude e propôs um roteiro de dois dias de visitação a espaços religiosos com 

city tour entre Armação dos Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Porém, diz que 

faltam guias de turismo para trabalhar com turismo religioso, dificuldade que ele 

sente desde a sala de aula, pois a maioria dos alunos por serem evangélicos, é 

orientada por seus pastores a não entrar nas igrejas. A prefeitura também não 

demonstra interesse em divulgar os atrativos religiosos em seu site oficial, nem nas 

feiras do trade, nem nos eventos direcionados ao turismo religioso. Também falta 

uma divulgação nas igrejas, paróquias e demais congregações religiosas (J.A, 

entrevista setembro, 2017). 

Nesta dimensão aplica-se a perspectiva de alguns agentes externos à 

Búzios. Eduardo Mattos, autor do livro “Desatadora, a virgem que o Papa Francisco 

transformou em fenômeno de Fé” considera que “Talvez o desinteresse da 

Prefeitura em fazer ações deste tipo venha do fato de que Búzios já é comprada 

nacional e internacionalmente, já há mais de meio século, pela beleza de suas 

praias. Não é necessário fazer esforço algum para vender a beleza da cidade. 

Assim, pode haver certo acomodamento em fazer ações de divulgação em outra 

linha. Falta organização e orientação das pessoas da parte de marketing. O turismo 

religioso em Búzios deve ser vendido. O francês que administra o santuário (de 

Campinas) faz questão de divulgar do jeito que pode os milagres registrados ali: [...] 

a intercessão da Virgem Maria para minimizar o sofrimento das pessoas. A Igreja 

Católica, por tradição, não é boa de marketing” (MATTOS, setembro, 2017); 

O guia de turismo religioso Ney Gerahd reforça a percepção de que “o 

peregrino é um turista que pouco consome e isso não é do interesse da 

municipalidade e nem dos comerciantes locais”. As taxas cobradas para a entrada 

de ônibus e vans de turismo têm valores que encarecem a viagem, mesmo sendo 
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cobrado em diferentes graduações de acordo com o tipo de reserva feita no 

município. “Essa política que espanta turista da classe média e média/pobre, que é a 

que mais participa de excursões rodoviárias tem por justificativa: obrigar o turista a 

consumir na cidade e afastar o turista chamado de ‘farofeiro’”. Além disso, de acordo 

com Gerahd a gestão municipal cria dificuldades quanto ao estacionamento para 

ônibus e exige a contratação de guias residentes no município, o que é considerado 

ilegal. Em tese, poderia solicitar – e não exigir – a presença de um guia de turismo 

regional, que está habilitado para todo o estado. Ele ressalta que a Igreja também 

necessita manter uma infraestrutura significativa para atender o peregrino: equipes 

de acolhimento, padres para confissão, cantina para lanches rápidos, sanitários em 

boa quantidade, limpos, com luz, sabonete, papel higiênico, papel toalha. “Sem isso 

a visitação se torna um caos”. Em Búzios ele não acredita que ocorre o turismo 

religioso, mas que existe um local especial de devoção Mariana, se referindo à 

Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós.  

Quanto à movimentação econômica, observa-se que os peregrinos à Capela 

da Desatadora são excursionistas quando viajam em grupos, permanecendo menos 

de 24 horas em Armação dos Búzios. Após a missa dominical, geram algum 

consumo na cidade seja de refeições, lanches, artesanatos diversos, além dos 

artigos religiosos na loja anexa à capela.  Porém ainda há muita informalidade nos 

processos de organização e aproveitamento dessa demanda. A adoção da taxa de 

ingresso de transportes turísticos pela Secretaria de Turismo do município ainda 

surpreende a alguns organizadores, que não sabem ou não entram em contato com 

a Paróquia ou com o restaurante e outros prestadores de serviços antes de 

prosseguir para a cidade, comprometendo a experiência de viagem no destino.  A 

Secretaria de Turismo não padronizou o preenchimento completo de informações 

relacionadas a essas entradas, dificultando a análise segura desses dados. A 

própria Paróquia forneceu informações diferentes em relação a “como e com quem 

tratar sobre a organização das caravanas”, a partir de três diferentes pessoas 

durante as visitas realizadas em outubro 2016, janeiro e julho de 2017. 

A observação aqui recai sobre a condição em que a paróquia de Búzios, e 

as igrejas católicas de modo geral, passam para manter suas atividades: o trabalho 

voluntário, e tantas vezes volúvel, dos paroquianos tanto para questões de cunho 

religioso quanto nas várias ações pastorais, de modo especial, nesta dupla função 

imposta pela visitação de turistas. Como pretender estruturar um segmento turístico, 
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no caso o turismo religioso, se todo o trabalho de organização de eventos, 

promoção, acolhimento depende exclusivamente da boa vontade e do trabalho 

voluntário, enfim, do esforço de seus fiéis? Como, se os fiéis, por sua vez, 

dependem da disponibilidade e da interpretação que seus párocos e benfeitores 

fazem de suas manifestações populares em torno das devoções sacras? Quando se 

fala em dar “nova roupagem” às festas católicas, não se trata de fazer da romaria 

uma festa, mas de incentivar o uso do espaço público para manifestações 

populares, além das celebrações rituais como uma ponte entre o sagrado e o 

profano. Esta ponte pode ser entendida como o turismo religioso. Esta ponte, no 

contexto da Igreja Católica, deveria ser construída pela Pastoral do Turismo, ou seja, 

por seus paroquianos, como principais agentes do processo de turistificação dos 

espaços sagrados. Configura-se assim o turismo de base comunitária de cunho 

religioso. Os paroquianos, sob as orientações prescritas pela CNBB e em acordo 

com seus párocos, podem agir como interlocutores junto ao poder público, ao 

comércio local e aos trabalhadores do turismo. O objetivo não é apenas o de 

corresponder às expectativas da demanda de visitantes, mas especialmente, de 

administrar a capacidade de absorção do turismo como uma atividade a mais da 

comunidade religiosa, ao cuidar do patrimônio material e imaterial da sua paróquia, 

na ‘sua’ igreja.  

A decisão pelo tema “Turismo Religioso em Armação dos Búzios” partiu de 

um estranhamento. Como um destino litorâneo tão voltado ao hedonismo praia e sol 

e ao consumo poderia se conciliar com o turismo religioso? “Quem é que vai à 

Búzios para rezar?” A Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós parecia 

exercer uma centralidade nesta atração de religiosos. Parecia que os caminhos da 

pesquisa estavam traçados, bastava ir ao campo para verificar. E tratava-se de um 

campo aparentemente conhecido. Mas não foi bem assim.  

Vieram as surpresas do campo. E o tempo disponível não foi favorável, foi 

marcado por desencontros. Quem poderia imaginar que o padre não estaria na 

Igreja, que seria preciso marcar hora, pois é impossível abordá-lo na saída das 

missas. Que janeiro, alta temporada em Búzios é mês de férias também das 

pastorais. Que não se obteria o acesso aos livros de registros de visitantes, que 

poucas pessoas se prestariam a falar sobre a Capela da Desatadora e que não 

encontraria nenhuma caravana nos dias de domingo? Ao buscar informações sobre 

a Capela “de Dona Isis” encontrou-se a determinação dos Festeiros de Sant’Anna 
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em restaurar a festa da padroeira como tradição buziana. Foi irresistível estabelecer 

o paralelo entre os dois espaços católicos e suas representações.  

A primeira percepção é que faltam informações históricas das igrejas, 

capelas, agentes e ações que compõem a paróquia. Não há Pastoral do Turismo. 

Também não há na secretaria de turismo ou na paróquia estudos de demanda para 

o turismo religioso. O principal recurso que poderia auxiliar nesta pesquisa em 

relação à Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós que seria o livro de 

visitantes não foi disponibilizado pela paróquia para este trabalho. E, ao contrário do 

esperado, atualmente não parece ser do interesse nem da secretaria de turismo, 

nem da paróquia (na pessoa do Pároco) nem da fundadora da Capela de Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós que ali se torne um centro de peregrinações. Também 

não há um fluxo de turistas ou caravanas que justifique o discurso do turismo 

religioso no município.  

 “Desatando os nós entre o sagrado e o profano: perspectivas para o turismo 

religioso em Armação dos Búzios” permaneceu como título deste trabalho, pois há 

necessidade de ressaltar que igrejas, como espaços sagrados, são construções 

sociais repletas de sentidos que se diferem dos demais tipos de atrativos do turismo, 

tipicamente profanos, ainda que se trate de atrativos para o turismo cultural. A 

atividade turística é uma atividade econômica com fins lucrativos; as igrejas são 

espaços de devoção onde prevalece a dádiva. Sobrevive mediante doações e ações 

voluntárias.  

Se há intensão de se produzir o turismo religioso em Armação dos Búzios, 

há que se considerar primeiro a percepção dos paroquianos sobre o uso turístico de 

seus espaços sagrados. Quanto a isso, não foi percebida nenhuma resistência. Ao 

contrário. A acolhida aos visitantes, e mesmo à pesquisa, a exceção de poucos, é 

calorosa. Há urgência em se conhecer, sobretudo em se registrar a história da 

paróquia e de suas comunidades, de realizar um inventário patrimonial como 

recomenda a CNBB. A partir daí será possível elaborar projetos de proteção ao 

patrimônio e que viabilizem a abertura dos espaços católicos para a visitação 

pública, pleiteando o apoio do governo e da iniciativa privada para o suporte 

logístico, financeiro e estrutural, na medida em que é necessário capacitar 

funcionários para gerenciar espaços de exposição e as atividades de promoção, de 

acolhimento, de guias de turismo. A Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita (pároco e 

paroquianos) é a responsável por decidir se há interesse e condições de manter 
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seus espaços de devoção abertos como atrativos culturais ou de empenhar-se em 

uma agenda de atividades religiosas que atraia mais peregrinos, católicos 

praticantes que desejam aprofundar sua fé.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após este longo percurso em busca de ‘desatar os nós’ entre o sagrado e o 

profano na investigação sobre as perspectivas para o turismo religioso em Armação 

dos Búzios, obteve-se algumas respostas enquanto surgiram novas questões. A 

ausência de dados publicados sobre a evolução do turismo no município mereceria 

uma pesquisa à parte. Reconhece-se que o tempo de permanência em campo foi 

restrito em relação à expectativa inicial. Além do levantamento bibliográfico a 

pesquisa contou com recursos de redes sociais e de matérias publicadas on line por 

jornais locais como suportes a distância do campo. A verificação da plataforma 

TripAdvisor foi interessante para uma leitura sobre a avaliação dos atrativos na 

perspectiva dos visitantes. Houve intensa colaboração de alguns interlocutores que 

além do acolhimento presencial, possibilitaram entrevistas por e-mail, WhatsApp e 

por telefone. Porém, os gestores públicos e proprietários de empreendimentos 

comerciais que foram consultados não se pronunciaram. Procurou-se manter a 

isenção necessária em obter as diferentes perspectivas sobre o tema, tendo em 

mente que toda a crítica deverá se reverter em ações construtivas em prol do 

município, entenda-se, de seus munícipes.  

Como primeiro objetivo desta pesquisa, foi feita uma análise sobre o campo 

religioso na sociedade contemporânea para compreender qual a relevância da 

religiosidade e o que vem sendo tratado como turismo religioso e como 

peregrinação. Ao contrário do que se poderia supor, na pós-modernidade o 

secularismo ampliou o hibridismo cultural no campo religioso ao invés de superá-lo. 

A religiosidade se manifesta no mundo contemporâneo de forma ampla e difusa, 

mediada por recursos tecnológicos e de mercado em atendimento às buscas mais 

individualizadas do sentido da vida, do amparo pela fé. O que era uma religião 

representativa da identidade de um povo se dilui em aspectos culturais que podem, 

ou não, ser percebidos como um valor a ser mantido como tradição. A mudança na 

estrutura religião-estado afeta também as funções do espaço e da manifestação do 
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sagrado. O turismo tem se apresentado como um recurso mediador entre os 

espaços sagrados e novos públicos, vindo a ser tratado como turismo religioso na 

medida em que prioriza estes espaços e manifestações como atrativos culturais. As 

peregrinações, embora possam se utilizar de equipamentos turísticos (transportes, 

hospedagem, etc.), ainda se diferenciam pelo aspecto da experiência de fé ser a 

principal motivação do deslocamento dos viajantes, peregrinos. Portanto, para 

desatar os nós entre o sagrado e o profano é necessário estar atento às 

expectativas dos viajantes e às condições da oferta no destino. Nem todo espaço 

sagrado está disponível ou os seus agentes dispostos a promover a visitação 

turística. No entanto há agentes do mercado que se encarregam de profanar o 

sagrado e de sacralizar o profano na busca por novos produtos turísticos, muitas 

vezes desvinculando-os da cultura religiosa local.  

Ao analisar o espaço social a partir do espaço sagrado e sua relação com o 

espaço profano em que ocorre a produção do turismo em Armação dos Búzios, 

observam-se componentes da religião católica cujas perspectivas para fins turísticos 

se diferenciam. A tradição da Igreja de Sant’Anna e de sua festividade que se realiza 

há 277 anos tem potencial para o turismo histórico-cultural e a Capela de Nossa 

Senhora Desatadora dos Nós, como “pequena grande obra de arte sacra”. 

Construída em 2001, a Capela logo atraiu um público diferenciado para Búzios, um 

público de peregrinos, excursionistas que se dirigiam ao município em ônibus que 

passaram a ser controlados pela Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio 

Histórico pela Lei municipal 999/2013. Ficou claro que a percepção deste público 

como “turismo de massa” e de baixo poder aquisitivo não interessa à 

municipalidade, que pretende distinguir-se como um destino turístico mais elitista, 

embora já não se sustente por este diferencial. A Igreja de Sant’Anna compõe um 

cenário aprazível, ideal para fotos e potencial para o mercado de casamentos, 

segmento que tem atraído investimentos para destacar Armação dos Búzios como 

destination wedding. Religião não é um tema trabalhado como componente cultural 

em Armação dos Búzios, cuja maioria da população se denomina evangélica. A as 

festas católicas não são percebidas pelos entrevistados como atrativos para o 

turismo. Quem está na cidade ou na região aprecia estes espaços e as 

manifestações, mas não é a principal motivação para estar ali. Mesmo a Capela de 

Nossa Senhora Desatadora dos Nós, sobre a qual havia expectativa de atrair 

demanda turística por sua festa em setembro, percebe-se como uma capela privada, 
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cuja festividade ocorre de forma seletiva e de acordo com a disponibilidade de seus 

fundadores.  

Quanto ao objetivo de identificar quais são os agentes e como ocorre a 

produção do espaço sagrado católico e seu uso turístico em Búzios, percebe-se que 

não há por parte da paróquia nem dos agentes públicos ações concretas que 

destaquem os eventos religiosos no calendário de eventos oficial do município. Há 

agentes isolados, pessoas que trabalham voluntariamente em função de sua 

devoção. Não há participação paroquial ou pauta a esse respeito em debate nos 

conselhos municipais de turismo ou de cultura. Em 2017 o calendário oficial de 

eventos do município foi publicado apenas em junho. Embora possa se considerar 

como um ganho em relação aos outros anos o fato deste calendário mencionar as 

datas comemorativas da paróquia, não há clareza sobre sua realização. Eventos 

religiosos tendem a utilizar espaços públicos para procissão, por exemplo, e tem 

duração de mais de um dia. Sua realização fica condicionada ao empenho de um 

grupo de voluntários que, por sua vez, depende da doação de recursos materiais e 

financeiros de paroquianos e comerciantes para viabilizar os eventos. A Festa de 

Sant’Anna, em 2017, foi celebrada por 13 dias consecutivos, repleta de realizações 

em diferentes espaços da cidade. Dificilmente se mantem um padrão que possa ser 

tratado como produto turístico, sem que haja o comprometimento do poder público e 

da iniciativa privada. Não se percebeu este interesse durante a pesquisa de campo. 

A paróquia não conta, até então, com uma Pastoral do Turismo que auxilie com 

pesquisas e ações pertinentes ao reconhecimento desses espaços sagrados como 

espaços para a visitação pública. Há potencial para isso, tanto na Igreja de 

Sant’Anna como na Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, mas seriam 

necessários para sua manutenção o apoio do poder público em relação à 

segurança, a disponibilidade de funcionários, a produção de material de divulgação 

(como o mapa Divina Inspiração). Não há, até o momento, uma agencia de turismo 

local que abrace esta causa. Assim fica a pergunta: Turismo religioso na paróquia é 

para ser gratuito e mediante apenas o trabalho de voluntários? Assim sendo, não 

seria ideal trabalhar o conceito de turismo de base comunitária associado ao campo 

religioso? 

Neste sentido buscou-se identificar quais as possibilidades do protagonismo 

da comunidade católica para o turismo religioso face ao discurso de representantes 

do poder público e do mercado turístico. Constata-se que o fato da Igreja de 



250 
 

Sant’Anna e da Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós constar do Plano 

Diretor de Turismo (2006) como potenciais para o turismo, não significa que haja 

interesse em investir no turismo religioso, pelo menos neste momento. O que tem 

sido percebido como turismo religioso e de interesse do município são os encontros 

(seminários, congressos) evangélicos em que há reservas em hotéis com 

permanência média de dois dias, diferente das peregrinações à Capela da 

Desatadora que não resultam em hospedagem, conforme relatório fornecido pela 

Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico da cidade.  

Caso haja interesse da comunidade católica em promover e protagonizar o 

processo de turistificação de seus espaços religiosos propõe-se inicialmente o 

registro histórico e a inventariação patrimonial de suas onze capelas conforme 

orientação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil bem como a formação da 

Pastoral do Turismo. A partir deste registro seria possível propor projetos de apoio e 

promoção junto aos órgãos públicos municipais. Ações de integração com outras 

paróquias da região possibilitariam a criação de roteiros para o turismo religioso que 

ampliariam a atratividade e o tempo de permanência dos visitantes. Da mesma 

forma, seria importante a intensificação da comunicação direcionada às outras 

paróquias do estado, como convite à visitação e à participação nos eventos e 

cerimônias da Paróquia de Armação dos Búzios. Parcerias estabelecidas com 

prestadores de serviços turísticos locais podem ser pensadas (agenciamento, 

transportes, hospedagem, guias, restaurantes, etc.), assim como a criação de uma 

rede de fornecedores de diferentes materiais em prol da paróquia: impressos, 

camisetas, artesanato e artefatos religiosos, entre outros, que alimentem a economia 

do município. Por outro lado, também é um direito da comunidade católica não 

manter seus espaços abertos para a visitação turística, não se envolver com 

debates relacionados a esta atividade econômica do município, restringindo-se a sua 

finalidade de evangelização e acolhimento aos fiéis.   

Portanto, o que se pretende alertar, é que o uso turístico de espaços 

sagrados demandam estudos específicos que envolvem necessariamente as 

instituições e a comunidade religiosa. Diferente de outros destinos característicos do 

turismo religioso no Brasil, Armação dos Búzios já é um destino turístico consolidado 

para o lazer, praia e sol. Sem que haja o interesse da Igreja Católica, a legítima 

participação da comunidade e o planejamento junto à prefeitura não há como tornar 
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prioritário o turismo religioso católico para a gestão municipal em Armação dos 

Búzios, nem se tornará este um destino reconhecido por esta temática. 
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ANEXO I   

Interpretação teológica da Imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós 
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De acordo com os teólogos da Igreja Católica a imagem de Nossa Senhora 

Desatadora dos Nós trás uma catequese através da uma pintura do ano 1700. A 

devoção nasceu na Alemanha, inspirada numa frase de Santo Irineu, que foi bispo 

de Lyon, França, no Século III: 'Eva atou o nó da desgraça para o gênero humano; 

Maria por sua obediência o desatou'. Alguns simbolismos se destacam como a 

seguir: 

O manto azul de Nossa Senhora Desatadora dos Nós - simboliza o céu e também 

a virgindade de Maria. 

A túnica vermelha de Nossa Senhora Desatadora dos Nós - simboliza a 

maternidade de Maria. Assim, na catequese da pintura, vemos que Maria é Virgem e 

Mãe. 

O Espírito Santo sobre Nossa Senhora Desatadora dos Nós: apresenta dois 

significados: o primeiro é que Maria é Mãe de Jesus Cristo por obra do Espírito 

Santo. Em segundo lugar, significa que todas as ações da Virgem Maria, inclusive as 

de 'desatar os nós' são feitas por obra do Espírito de Deus. 

As 12 estrelas sobre Nossa Senhora Desatadora dos Nós : simbolizam os 12 

Apóstolos aos quais ela acompanhou no dia de Pentecostes, conforme o livro dos 

Atos dos Apóstolos, e no começo da Igreja. Maria é padroeira e protetora da missão 

dos Apóstolos. 

Nossa Senhora Desatadora dos Nós entre os anjos: significa que ela está no céu 

intercedendo por todos nós, seus filhos em Jesus Cristo. 

A fita na mão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós: simboliza a vida de cada 

pessoa que recorre a ela. Os nós aparecem do lado esquerdo de Maria, 

simbolizando o pecado e os problemas da vida, cuja maioria é decorrente do 

pecado. A fita sem nós do lado direito da Virgem, simboliza a vida na graça de Deus, 

a vitória sobre o pecado e sobre os problemas. 

As mãos de Nossa Senhora Desatadora dos Nós: desatando os nós simboliza o 

poder da intercessão de Maria quando apresentamos a ela nossos problemas, 

dificuldades e pecados. 

O olhar de Nossa Senhora Desatadora dos Nós:  está focado em suas mãos 

desatando os nós. Significa que Nossa Senhora tem atenção, preocupação por cada 

um de nós, seus filhos, e por nossos problemas nesta vida. Ela tem uma atenção 

amorosa e prestativa sobre cada um de nós que invocamos a sua ajuda. 
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O anjo apresentando os nós à Virgem Maria: simboliza as orações de todos os 

cristãos, pedindo socorro à Mãe. Cada vez que rezamos, nossa oração sobe aos 

céus como incenso e chega até Deus e a Virgem Maria. Este anjo nos ensina que 

nossas orações são sempre ouvidas pelo céu e por Nossa Senhora. 

A lua crescente aos pés de Nossa Senhora Desatadora dos Nós:  significa que 

Maria é Senhora dos tempos. A lua significa o ciclo da vida que vem e vai. Estando 

sob os pés da Virgem, significa que Maria tem poder de nos atender e no tempo 

correto, ou seja, no melhor momento, na hora de Deus. 

A serpente aos pés de Nossa Senhora Desatadora dos Nós: A serpente aos pés 

de Nossa Senhora Desatadora dos Nós simboliza o demônio. A Virgem Maria 

esmaga a cabeça da serpente, lembrando o texto do Gênesis 3, 15, simbolizando 

que ao conceber e dar à luz Jesus Cristo, o Salvador, o mal foi vencido. Por isso, 

Nossa Senhora também tem poder sobre o mal. Quando recorremos a ela, ela nos 

protege do mal.  

O anjo, o homem, cão e a Igreja na parte inferior: O anjo aponta para o homem o 

caminho da Igreja, que fica num lugar mais elevado. O cão simboliza a providência 

divina. A Igreja num lugar mais elevado simboliza nossa elevação quando 

procuramos a Deus e a Igreja através da oração. E, através da oração, os 'nós' da 

nossa vida são presentados à Mãe do Céu para que ela possa desatá-los. Alguns 

estudiosos dizem que estas figuras na parte inferior podem ser também uma alusão 

ao livro de Tobias, no qual um anjo guiou o jovem Tobias numa longa jornada, até 

ele encontrar Sara, sua futura esposa. 

Oração a Nossa Senhora desatadora dos Nós: 'Virgem Maria, mãe de Jesus, que 

nunca deixa de me amparar e vir em meu socorro, e a quem Deus encarregou de 

desatar os nós da vida dos seus filhos aflitos, em suas mãos não há nó que não 

poderá ser desfeito. A senhora bem conhece o meu desespero, a minha dor, volta o 

seu olhar sobre mim, e vê o emaranhado de nós que há em minha vida, e o quanto 

estou amarrado por causa destes nós.Mãe poderosa, por sua graça e seu poder 

intercessor junto a seu filho Jesus, ninguém, nem mesmo o maligno poderá me tirar 

do seu precioso amparo, portanto eu confio à senhora a fita da minha vida. Recebe 

em suas mãos este nó que está amarrando minha vida, e eu humildemente te peço 

para desatá-lo para a glória de Deus, e para todo o sempre.(fazer o pedido aqui)Que 

todas as dificuldades sejam superadas, que todas as barreiras sejam derrubadas, 

que todos os caminhos se abram e que surjam todas as oportunidades de bem, a 
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mim reservadas por Deus. E humildemente peço que ninguém tenha a força e o 

poder de me prejudicar, que nada tenha a força e o poder de interferir em minha 

vida, em meu trabalho e minha saúde. A senhora que é minha esperança, a minha 

consolação, a minha força, ouve minha súplica, me guarda, me guia e me proteje, 

seguro refúgio! E à senhora serei profundamente grato (a) para sempre. Amém.” 

 

Fonte: Extraído do site Cruz Terra Santa.com. Significado e simbolismo de Nossa 
Senhora Desatadora dos Nós (Anexo I).  Disponível em 
http://www.cruzterrasanta.com.br/significado-e-simbolismo-de-nossa-senhora-
desatadora-dos-nos/35/103/#c  Acesso 02.out.2017.  
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