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RESUMO 

 

SORRENTINO, Mariana Ribeiro. Possibilidades de turismo religioso no centro 
da cidade do Rio de Janeiro. 2013. 78 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de 

Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 
 

O trabalho aborda o turismo religioso no centro antigo da cidade do Rio de Janeiro, a 
partir da conceituação desse segmento, compreendido como uma das 
manifestações do turismo cultural. Para tanto, buscou-se realizar uma reflexão 
teórica com base em autores que discutem turismo religioso, tendo o objetivo de 
mostrar que desde a época de sua fundação, a cidade possui um forte vínculo com o 
catolicismo, tanto que foi batizada de São Sebastião do Rio de Janeiro pelos 
portugueses, em 1565. A presente monografia destaca dentre os 41 espaços 
sagrados católicos existentes na parte central da cidade, oito igrejas, um mosteiro e 
um convento que apresentam importância histórica e cultural. Sendo assim, foram 
propostos três diferentes roteiros turísticos com base nesses atrativos do turismo 
religioso, visando diversificar o turismo na cidade. Com base na pesquisa 
bibliográfico-qualitativa, exploratória, de caráter descritivo, com a utilização da 
observação sistemática, este estudo traz uma forma de ressignificação para o 
turismo cultural da cidade do Rio de Janeiro, por meio de possibilidades de 
planejamento do turismo religioso apropriado e dinâmico com a finalidade de 
preservar os patrimônios culturais católicos e a história da própria cidade. 
 
 
 
 
 Palavras-chave: Turismo religioso; Rio de Janeiro; Patrimônio cultural; Roteiros 
turísticos. 
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ABSTRACT 

 

SORRENTINO, Mariana Ribeiro. Possibilities of religious tourism in the 
downtown of Rio de Janeiro. 2013. 78 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de 

Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.  
 

The work talks about the religious tourism in the old downtown of the city of Rio de 
Janeiro, from the conceptualization of this segment, understood as a manifestation of 
cultural tourism. Therefore, the goal was to search a theoretical reflection based on 
authors who discuss religious tourism, with the purpose of showing that since the 
time of its founding, the city has a strong bond with catholicism, so that was named 
São Sebastião do Rio de Janeiro by the portugueses in 1565. This monograph 
highlights among the 41 catholic sacred spaces existing in the central part of the city, 
eight churches, a monastery and a convent that present historical and cultural 
importance. Therefore, it was proposed three different touristic itineraries based on 
these attractive religious tourism, looking for diversify the tourism in the city. Based 
on the research literature, qualitative, exploratory and descriptive, using systematic 
observation, this study provides a way of reframing the cultural tourism of the city of 
Rio de Janeiro, through opportunities for the religious tourism planning and dynamic 
suitable with the purpose of preserving the catholic cultural heritage and history of 
the city itself. 
 
 
 
 
Keywords: Religious tourism, Rio de Janeiro; Cultural heritage; Tourism itineraries. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, o turismo de um modo geral vem crescendo 

consideravelmente. Este é considerado como um fenômeno social e econômico. 

Social, pois trabalha com pessoas e suas emoções e econômico, já que é um dos 

setores que mais movimenta a economia mundial. 

Segundo a definição da Organização Mundial do Turismo – OMT (2001) 

adotada oficialmente no Brasil caracterizam-se como turismo as atividades 

realizadas por pessoas que durante suas viagens e estadias deslocam-se para 

lugares distintos do seu entorno habitual, por um período de tempo consecutivo 

inferior a um ano. Essas pessoas são impulsionadas por diferentes motivações e 

não exercem atividade remunerada no lugar visitado. De acordo com esta definição, 

incluem-se, portanto no turismo, os visitantes que pernoitam (turistas) e os visitantes 

de um dia (excursionistas). 

Pela movimentação de grande fluxo de pessoas e renda, o turismo não pode 

mais ser considerado um bem supérfluo. Além disso, a necessidade de um tempo 

para o lazer faz parte da vida da sociedade, que precisa “recarregar as forças” para 

um melhor desempenho no trabalho. 

Com o objetivo de acompanhar a demanda crescente do turismo mundial, a 

oferta de bens e serviços deve ser de qualidade. A segmentação é algo intrínseco 

no turismo e é responsável, segundo Ansarah (2001) por manter a qualidade e 

distinção entre preferências, já que o turismo é fundamentalmente sociológico. A 

segmentação também ajuda a detectar a demanda, já que é possível traçar melhor 

as características desses turistas e apontar técnicas mercadológicas para a atração 

e satisfação do público-alvo. 

 São muitos os autores que estudam o fenômeno do turismo, mas um número 

relativamente pequeno de autores especializados no segmento do turismo religioso 

e os seus desdobramentos. Este segmento foi responsável, segundo a Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em 2010, por 8,1 milhões de viagens 

domésticas no Brasil, o que representa 3,6% de todas as viagens realizadas dentro 

do país (VIAGENS DE FÉ, 2012). 

 Apesar desta demanda, nota-se que os espaços sagrados são pouco 

aproveitados como atrativos do turismo religioso e se percebe as vantagens sociais 

e econômicas que este tipo de turismo pode trazer.  
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Especialmente no Rio de Janeiro, observa-se a possibilidade de melhor 

aproveitamento dos atrativos histórico-culturais e religiosos para trazer para a cidade 

uma ressignificação cultural, voltada para roteirização das igrejas católicas do 

Centro. Existem inúmeras possibilidades de aproveitamento já que apenas o Centro 

possui quarenta e uma igrejas, segundo a Arquidiocese do Rio (ARQUIDIOCESE do 

Rio, 2013). Estas, além de invocar a devoção, as tradições, a fé e o contato com o 

sagrado, fazem parte da história da cidade e do Brasil. 

A escolha do tema se deu por acreditar que a área central do Rio de Janeiro é 

um interessante objeto de estudos e por querer descobrir um pouco mais da história 

da fundação da cidade e construção das igrejas. Observa-se também a falta de 

roteiros de turismo religioso no Centro e verifica-se a necessidade de mais 

propostas de planejamento turístico, como, por exemplo, a elaboração de novos 

roteiros. 

Assim, a questão-problema deste trabalho é: Como uma proposta de roteiro 

de turismo religioso servirá para ressignificar o turismo cultural da cidade do Rio de 

Janeiro? 

O presente estudo pretende discutir a respeito da configuração do Centro 

histórico da cidade do Rio de Janeiro, local este vinculado à fundação da cidade e às 

questões culturais e religiosas responsáveis pela proliferação das igrejas 

construídas nesse cenário. Além disso, diante de tamanho legado cultural, faz-se 

necessário entender como se deu a fundação da cidade (antigamente nomeada de 

São Sebastião do Rio de Janeiro), qual o planejamento turístico adequado a sua 

realidade atual e como se pode incentivar o crescimento do turismo religioso e as 

formas de dinamização das visitas às igrejas. 

A pesquisa para a o desenvolvimento do trabalho é de natureza qualitativa, do 

tipo  descritiva, exploratória, e foi realizada em duas etapas: 

A primeira etapa é o levantamento bibliográfico, que serviu para compor o 

referencial teórico e dialogar com fontes da história e da geografia, ajudando na 

conceituação. 

A segunda etapa é a observação sistemática, adotada a fim de identificar os 

pontos em que a atividade turística pode ser mais bem aproveitada, verificando sua 

relação com o local em que está inserida. 



12 

 

A partir desses aspectos, foi feita uma análise para então propor o 

planejamento turístico visando o melhor aproveitamento dos atrativos que o Centro 

do Rio de Janeiro oferece. 

Desta forma, o presente trabalho estrutura-se nos seguintes capítulos: 

No primeiro capítulo, buscou-se apresentar uma base teórica de turismo e 

religião, abrangendo principalmente o turismo religioso, sua tipologia, antecedentes, 

diferenciação de adepto, peregrino e turista e a relação dos atrativos religiosos com 

os espaços urbanos. 

No capítulo 2 foi feito o detalhamento da região estudada e o aprofundamento 

na história da fundação da cidade do Rio de Janeiro, muito associada à igreja e 

particularmente a São Sebastião. Assim, foram descritos, por meio de uma 

abordagem histórica, os atrativos turísticos e religiosos que foram utilizados para a 

elaboração do roteiro. 

No último capítulo, foi proposto o planejamento de roteiros turísticos de cunho 

religioso, com apresentação do exemplo do museu e do espetáculo de Som e Luz 

da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé e do projeto Roteiros 

Geográficos do Rio (projeto de extensão universitária da UERJ), com a descrição do 

único roteiro gratuito de turismo religioso realizado na cidade. Além disso, foi 

proposta a criação de três roteiros e feita a interpretação patrimonial. E, por fim, as 

considerações finais, referências e anexos completam este estudo. 
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1 TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO 

 
 

Este primeiro capítulo contém referências conceituais para o entendimento do 

que será abrangido em todo o trabalho. De um modo mais amplo é abordado o 

turismo cultural para então passar ao turismo religioso, subsegmento do primeiro. 

São destacados o turismo religioso e sua tipologia, antecedentes do turismo 

religioso, relação entre turismo e religião e os atrativos religiosos no espaço urbano, 

com objetivo de conhecer mais detalhadamente essa segmentação.  

 
 

1.1 CONCEITUAÇÃO 
 

Para entender melhor como surge o turismo religioso, é preciso que o 

conceito de turismo cultural seja abordado, já que o primeiro está inserido no 

segundo, apesar de ser uma área que gera demanda com motivação própria. 

Atualmente, o turismo cultural possui um leque de conceitos e definições que 

convergem tanto para discussões mais genéricas, como para casos mais 

particulares.  Segundo a cartilha de turismo cultural do Ministério do Turismo: 

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

Para Silberberg (1995) o turismo cultural está relacionado aos interesses 

totais ou parciais pela oferta histórica, artística, científica e de costumes e hábitos de 

vida de uma comunidade, região ou instituição. Já Dias (2006) observa que há uma 

grande variedade de formas culturais, tais como, museus, galerias, eventos 

culturais, festivais, festas, arquitetura, sítios históricos, apresentações artísticas e 

outras, que junto com uma cultura particular, identificam uma comunidade, fazendo 

com que os visitantes se interessem em conhecer outros povos. 

Na Carta de Turismo Cultural (1976), publicada pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e divulgada pelo Instituto 

Patrimônio Histórico (IPHAN), é apresentada a conceituação de turismo cultural. 

Porém este é visto de forma exclusivamente otimista. Tanto otimismo pode ser 
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prejudicial para a análise e estudo do fenômeno, pois assim como qualquer 

atividade, o turismo cultural também apresenta seus aspectos positivos e negativos: 

 

[...] forma de turismo que tem por objetivo, entre outros fins, o conhecimento 
de monumentos e sítios históricos-artísticos. Exerce um efeito realmente 
positivo sobre estes tanto quanto contribui – para satisfazer seus próprios 
fins – a sua manutenção e proteção. Esta forma de turismo justifica, de fato, 
os esforços que tal manutenção e proteção exigem da comunidade humana, 
devido aos benefícios sócio-culturais e econômicos que comporta para toda 
a população implicada (IPHAN, 1976, p.2). 
 
  

Interpretando esses conceitos se verifica em todos eles a presença de 

elementos essenciais para o desenvolvimento da atividade, como o patrimônio 

histórico e cultural, eventos culturais, bens materiais e imateriais, relação entre a 

comunidade e os visitantes e a diversidade cultural.  

Um dos fatores mais importantes quando se planeja o turismo cultural é a 

adaptação à identidade e características do grupo de interesse que o mobiliza. Por 

isso, é essencial que haja planejamento, item este que será abordado de forma mais 

específica no último capítulo do presente trabalho. Um dos elementos fundamentais 

do turismo cultural é o patrimônio. Em relação a este tema, Barretto (2000) aponta 

duas grandes divisões: patrimônio natural e cultural. Tal divisão é questionável nos 

dias atuais, pois muitos autores afirmam que o natural também é fruto do olhar da 

cultura e o complemento dos dois envolve de uma forma geral, bens tangíveis e 

intangíveis relacionados à cultura. 

 Até meados do século XX, o patrimônio cultural (ou histórico cultural) se 

referia apenas a obras monumentais, que demonstravam riqueza. Mas 

posteriormente, integrou-se a um conceito mais amplo, pois é considerado um 

mediador entre o presente e o passado. Engloba bens culturais de valor histórico, 

artístico, científico, simbólico, passíveis de se tornar atrações turísticas, como 

arquivos, edificações, museus, entre outros. E abrange também bens imateriais 

como a arte, a música, a dança, a literatura, sendo uma continuidade da história. 

Mesmo os bens culturais que não são oficialmente tombados podem ser 

considerados patrimônio, pois de certa forma, têm significação cultural e valor no 

meio em que está inserido (BARRETO, 2000). 

Outra característica do turismo cultural são os eventos culturais. Esses 

abrangem:  
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[...] manifestações temporárias, enquadradas ou não na definição de 
patrimônio, incluindo-se nessa categoria os eventos gastronômicos, 
religiosos, musicais, de dança, de teatro, de cinema, exposições de arte, de 
artesanato e outros (BRASIL, 2010, p.17).  

 

Os eventos religiosos podem envolver novos arranjos como a aeróbica de 

Jesus, “showmissas”, Carnaval com Cristo, enfim, manifestações que além da 

questão religiosa, trazem algo híbrido para que mais pessoas possam ser atraídas. 

Remetem à oração, mas sem deixar de lado a alegria. Os festejos referentes aos 

santos também fazem parte dos eventos religiosos. O calendário tradicional já 

incorporou eventos do calendário católico e em alguns desses dias é proclamado 

feriado, como é o caso do feriado de São Sebastião na cidade do Rio de Janeiro. 

Os bens materiais e imateriais apontados pela maioria dos autores como 

componentes importantes do turismo cultural podem ser encontrados em todos os 

atrativos culturais, inclusive nos religiosos. A igreja é um dos principais locais de 

apreciação desses bens. Nela, além da construção, beleza, símbolos e objetos que 

são considerados bens materiais, há também representações imateriais, como a 

espiritualidade, a música e os rituais. O turismo religioso, portanto, busca por meio 

de uma realidade histórico-cultural expressiva e representativa vincular-se aos 

patrimônios históricos e culturais materiais e imateriais. 

O turismo cultural também possui uma relação muito forte com a comunidade 

receptora e os visitantes. Ele é caracterizado pelas trocas entre as pessoas que 

fazem deste tipo de turismo como algo híbrido, capaz de unir diferentes culturas. 

Hall (2006) aponta que com o processo de fragmentação da identidade do indivíduo 

moderno, novas identidades surgem a fim de criarem articulações no mundo pós-

moderno. Portanto, essas novas identidades podem fazer com que adeptos e 

turistas troquem interessantes vivências uns com os outros. O fiel, que vivencia 

sempre as tradições já não é mais totalmente puro culturalmente e o turista que não 

tem nenhuma relação com o espaço visitado, sai de alguma forma, modificado pelo 

que vivenciou. 

Ainda segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), a cultura, 

principalmente no Brasil, é plural e diversificada e abrange o sentir, o agir, o pensar, 

o fazer e a relação dos seres humanos e destes com o meio ambiente gerando 

valores, símbolos e significados. Fato esse que traz para o turismo cultural uma 
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gama de oportunidades peculiares, que podem ser aproveitadas das mais diversas 

formas.  

Nota-se comumente, a busca dos planejadores da atividade pelo turismo de 

massa, tendo como foco a popularidade dos atrativos, o que traz um grande fluxo de 

visitantes e consequentemente, aumento do lucro, mas é preciso que haja 

singularidades e novas formas de turismo. Por meio dessas lacunas pouco 

exploradas, podem-se encontrar possibilidades diversas de diferenciação 

ocasionando por vezes até um lucro maior do que algo tradicional e massificado.  

Todos os atrativos culturais podem se transformar em produtos do turismo 

cultural. Mas nem todos tem o mesmo poder de atração e não há nada que atraia 

todos os públicos (BRASIL, 2010), por isso a segmentação do turismo. Deve-se 

haver um posicionamento estratégico no mercado para que o produto tenha valor 

agregado e seja aproveitado da melhor forma possível. Primeiro de tudo é essencial 

o conhecimento do fenômeno, depois utilizar a criatividade, a sensibilidade e aplicar 

a capacidade empreendedora para que o atrativo ganhe visibilidade e aceitação. 

 
 

1.2 CARACTERÍSTICAS E TIPOLOGIA DO TURISMO RELIGIOSO 

 

O turismo religioso, apesar de atualmente ser estudado por mais autores, 

ainda apresenta dificuldades quanto à classificação e termos. 

Andrade (2000, p.77) classifica o turismo religioso como sendo:  

 
[...] conjunto de atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e 
realização de visitas a receptivos que expressem sentimentos místicos ou 
suscitem fé, esperança e caridade aos crentes ou pessoas vinculadas a 
religiões. 

 

Souza e Corrêa (2000) acreditam que o turismo religioso é um conjunto de 

atividades que compreendem visitas a lugares que possuem forte conotação 

religiosa e consideram as igrejas e santuários, por peregrinação, romarias e 

congressos eucarísticos como alguns desses lugares de fé. 

Além da visita a espaços e edificações religiosas (igrejas, templos, 

santuários), o segmento do turismo religioso é abrangente. Este é classificado e 

subdividido, segundo o Ministério do Turismo: 
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[...] busca pelo sagrado e o espiritual em espaços e eventos ligados às 
religiões, tais como peregrinações e romarias; roteiros de cunho religioso; 
retiros espirituais, festas, comemorações e apresentações artísticas de 
caráter religioso; encontros e celebrações relacionados à evangelização de 
fiéis; visitação, realização de itinerários e percurso de cunho religioso e 
outros (BRASIL, 2010, p.19). 

 
 

Surgido por volta da década de 60, o termo turismo religioso tem alcançado 

uma enorme utilização por parte tanto do meio acadêmico, como de profissionais do 

setor, além da própria Igreja Católica. Mas é usado de forma acrítica, confundindo-

se com outros, como romaria, peregrinação, dentre outros (SILVEIRA, 2007). 

O próprio Silveira (2007) considera que romaria e peregrinação, além da fé, 

estão ligadas a fatores mais intimistas de cada um. O turismo por sua vez, está 

ligado a algo mais lúdico, mais exteriorizado, pautado na sociabilidade.  

Pode-se falar em turismo religioso quando o sagrado migra como estrutura de 

percepção para o cotidiano, para as atividades festivas, para o consumo, para o 

lazer. Em eventos como o Natal, não há mais a vinculação exclusiva ao sentido 

cristão, mas sim uma experiência inusitada, espiritual e consumista, mudando o 

sentido de autenticidade. No “Natal de Luz” das cidades de Gramado e Canela, no 

Rio Grande do Sul, não há a referência ao nascimento de Cristo, verdadeiro sentido 

do Natal, e sim a um produto turístico que mistura cultura popular, urbana e 

religiosa, tornando-se algo híbrido (STEIL, 1998 apud SILVEIRA, 2007). 

Muitas correntes afirmam que a peregrinação é uma subclassificação do 

turismo religioso. Porém, com o pós-turismo1, não se pode afirmar que somente os 

peregrinos movimentam as atividades do turismo religioso. Como visto 

anteriormente, o turista cultural pode se apropriar dos elementos do turismo religioso 

para a realização de uma viagem ou a prática de um roteiro. O que é interessante 

observar é que já há uma preocupação com o planejamento da atividade e 

infraestrutura nos locais sagrados. Mostra-se a necessidade de parcerias entre 

órgãos religiosos, Governo e o trade turístico.  

Em oposição a essa forma de classificação, as três primeiras definições 

mostram que é derrubada a tese de que a motivação de uma visita religiosa é 

exclusivamente a fé dogmática em uma divindade e de que esta visita é feita 

                                                             
1
 Pós-turismo é o conjunto de transformações da sociedade que fazem com que haja uma ruptura 

com o turismo tradicional. São novas concepções, enfoques e tecnologias que fazem com que as 
experiências dos clientes sejam diferentes a partir da criação de novos cenários (MOLINA, 2003). 
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somente por peregrinos. Destaca-se então, que nos ambientes religiosos há uma 

relação entre o sagrado e o profano. Profano é algo ou alguém:  

 
[...] 1 Que não é sagrado ou devotado a fins sagrados. 2 Não consagrado. 3 
Estranho à religião; que não trata de religião. 4 Estranho ou contrário à 
religião cristã. 5 Contrário ao respeito devido à religião. 6 Que não pertence 
à classe eclesiástica; não monástico; secular (MICHAELIS, 2009).  

 

Já a palavra sagrado está relacionada a algo ou alguém: 

 
[...] 1 Que recebeu a sagração; que se sagrou. 2 Relativo, inerente, 
pertencente, dedicado a Deus, a uma divindade ou a um desígnio religioso: 
A Escritura Sagrada. 3 Digno de veneração ou respeito religioso pela 
associação com Deus ou com as coisas divinas; santo, santificado 
(MICHAELIS, 2009). 

 

Oliveira (2005) refere-se à relação do sagrado com o profano, afirmando que 

mesmo em santuários, há vários elementos profanos e sincretismos, principalmente 

por causa da visitação turística, que na maioria das vezes é mal planejada por 

profissionais desqualificados. O autor complementa (OLIVEIRA, 2005, p.326):  

 
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.). 

 

O mesmo autor destaca ainda que deve haver maior valorização dos lugares 

religiosos nos roteiros de regionalização turística. Com isso, os roteiros podem 

ganhar notoriedade, além de incentivos maiores. 

Mesmo com a relação entre sagrado e profano, principalmente pelo fato de 

haver maior sincretismo e liberdade religiosa, a permanência em um local sagrado 

deve ser sempre regida por silêncio e respeito, para que as tradições do local sejam 

mantidas, independente de haver turistas ou não.   

 
 
1.3 ANTECEDENTES DO TURISMO RELIGIOSO2 

 

A necessidade do homem em se deslocar surgiu desde os primórdios. Apesar 

de não ser como atualmente, as peregrinações bíblicas se assemelham ao turismo 

religioso e vice-versa. O deslocamento de um lugar para o outro é algo que está em 

ambas as práticas. Além disso, muitas pessoas praticam o turismo religioso nos 

                                                             
2
 Texto baseado na Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus e Atos dos Apóstolos. 
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lugares citados na Bíblia, para ter a experiência de estar onde personagens bíblicos 

estiveram há mais de 2.000 anos.  

Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), peregrinação é uma 

subdivisão do turismo religioso. A principal diferença entre estes dois termos é a 

motivação. Destacam-se três das peregrinações mais importantes citadas na Bíblia. 

A primeira é quando Herodes fica sabendo que Jesus, o Rei dos Judeus viria 

ao mundo. Ele convoca os três Reis Magos perguntando a época certa que Jesus 

iria nascer segundo a estrela cadente que já lhes havia aparecido. Enviou-lhes em 

busca do menino, dizendo: “Ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o 

tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo.” Os reis então 

fizeram uma grande peregrinação seguindo a estrela e chegaram ao local levando 

mirra, ouro e incenso ao menino Jesus. Na volta, os reis voltaram por outro caminho 

para fugir de dar informações a Herodes, já que sabiam que ele queria matar Jesus 

(Mt 2, 1-12). 

Assim que Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos ficou 

perturbado e deu a ordem para que matassem todos os meninos com até dois anos 

de idade nascidos na terra de Judá. Foi quando Jesus e sua família fugiram para o 

Egito, ocasionando outra peregrinação importante para a história do Cristianismo. 

José, esposo de Maria teve um sonho no qual um anjo lhe dizia: “Levanta-te, toma o 

menino e sua mãe e foge para o Egito; fica lá até que eu te avise, porque Herodes 

vai procurar o menino para o matar”. Neste momento, José levantou chamou Maria 

com o menino e foram para o Egito. Calcula-se que a família sagrada tenha 

percorrido cerca de 400 quilômetros até a região do Cairo onde atualmente está o 

canal de Suez (Mt. 2, 13-18). 

A terceira é quando Saulo (posteriormente batizado de Paulo) indo para 

Damasco, levando presos de Jerusalém, caiu por terra quando uma luz 

resplandecente desceu do céu. Era o Senhor perguntando por que ele o perseguia. 

A partir daí Paulo pregou para vários povoados as maravilhas e milagres de Deus e 

sua conversão (At. 9, 1-9).  

Além de Paulo que viajou por muitas comunidades com o propósito de pregar 

o evangelho de Jesus, os outros apóstolos como Pedro também fizeram inúmeras 

viagens por todo o território da Terra Santa. Com isso, os caminhos percorridos por 

esses e outros apóstolos ficaram muito conhecidos e até hoje são locais propícios 

para a peregrinação, onde hoje o turismo se apropriou de forma eficaz. 
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1.4 RELIGIÃO E TURISMO  

 

O diálogo entre religião e turismo, apesar de parecer complicado, mostra-se 

possível e um caminho para o turismo religioso, interessante para as duas partes. 

Em uma relação mais intangível, abordando turismo, sagrado e imaginação, 

Aoun (2005) destaca que no caso da expressão “sagrado”, o termo se remete a algo 

que está na imaginação e fantasia das pessoas. Para a autora, turismo e religião 

vendem a chamada “mitologia da viagem”, em que a prática do turismo torna-se um 

ato religioso, com orações, súplicas, cantos, para que possa correr tudo bem na 

viagem. São práticas antropológicas que variam de pessoa para pessoa como se 

fosse um “culto às férias”. Aborda também a religião como sendo “[...] um conjunto 

teórico e prático, rico em crenças, dogmas, símbolos e ações voltadas para a 

comunicação do homem com o sagrado” (AOUN, 2005, p.315). 

Em relação ao tangível, observa-se especialmente no catolicismo a queda do 

número de católicos, o que prejudicaria o número de viagens ligadas à religião. 

Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o número 

de católicos no Brasil é de 64,6%, o equivalente a 123,3 milhões de pessoas, o 

menor já registrado. Num contexto comparativo, em 1872 o número era de 99,7% 

(IBGE, 2010). Para alguns, esse número pode representar uma diminuição nas 

possibilidades do planejamento do turismo religioso voltado ao catolicismo. Mas 

acredita-se que não há que se preocupar com essa redução, pois a grande maioria 

dos que se diziam católicos não conheciam os dogmas, as doutrinas, a história da 

Igreja. Com a liberdade religiosa, pessoas que antes se diziam católicas estão 

assumindo outras religiões. Além disso, nada impede que as pessoas que não são 

católicas possam praticar o turismo religioso a fim de conhecer todo o legado cultural 

católico, por meio das tradições, da cultura e da história, mesmo sem estarem 

intimamente ligados à fé. 

Observando a importância do turismo, nos anos de 1962 a 1965, o Concílio 

Vaticano II abriu um diálogo entre religiosidade, lazer e turismo, o que demonstra a 

importância da atividade turística também para a Igreja. Logo depois surge a 

Pastoral do Turismo, cujos principais objetivos são os de: 

 

- Tornar a Igreja de Cristo presente no fenômeno do turismo, 
"acontecimento do século", no dizer de Paulo VI, para promover as novas 
formas pastorais; 
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- Evangelizar as pessoas envolvidas com a prática do turismo, ajudando-as 
a descobrirem a presença de Deus na beleza da criação, nas manifestações 
culturais e religiosas e em todos os seus âmbitos, contribuindo para o 
enriquecimento pessoal e comunitário através do intercâmbio de 
experiências;  
- Estudar as consequências do fenômeno turístico na vida espiritual dos 
fiéis. 
- Motivar a todos para explorar bem o turismo e jamais o turista; 
- Conscientizar as comunidades para acolherem os turistas e peregrinos 
com ativa hospitalidade; 
- Incentivar que o turista ou o peregrino, ao regressar à sua comunidade de 
origem, procure inserir-se na vida da comunidade local, assumindo um 
compromisso pastoral concreto visando à sua promoção e à defesa da vida; 
- Favorecer um maior entrosamento do clero e outros agentes de pastoral 
com os turistas e peregrinos; 
- Criar condições para que o turismo se torne um instrumento de paz e de 
confraternização entre os povos, preservação da natureza e respeito à 
cultura. (PORTAL CATÓLICO, 2013). 

 

Tais objetivos da Pastoral do Turismo mostram que a Igreja vê o turismo 

como forma de atividade favorável à religião. Portanto, há a possibilidade de um 

complementar o outro. Este tipo de interação harmoniosa já é vista, mas algumas 

correntes tradicionais da Igreja ainda são pouco abertas para dialogar. Para essas 

correntes, a atividade feita de forma massificada pode prejudicar a conservação dos 

bens da Igreja. 

A relação entre turismo e religião também pode ser impulsionada quando 

algum acontecimento marcante acontece. Tanto é que, com a eleição do Papa 

Francisco no dia 13 de março de 2013, o turismo religioso na Argentina logo 

cresceu. Centenas de pessoas agora querem visitar a Catedral Metropolitana onde 

Jorge Bergoglio realizava as missas. Segundo informações obtidas no sítio da BBC, 

brasileiros, espanhóis, franceses e italianos, entre outros, passaram a fazer da 

catedral e da praça em frente, um dos mais visitados pontos turísticos de Buenos 

Aires. Os vendedores, observando esse crescimento do número de fiéis e turistas, 

passaram a oferecer calendários, chaveiros, camisetas e broches com o rosto do 

papa (BBC, 2013). 

Cabe aos planejadores e frequentadores dos espaços religiosos (adeptos, 

peregrinos e turistas) a conscientização de que apesar de o turismo ser uma 

atividade econômica, o objetivo de buscar o sagrado e principalmente o último 

objetivo citado anteriormente, “fazer com que o turismo seja instrumento de paz e de 

confraternização entre os povos, preservação da natureza e respeito à cultura” 

sejam alcançados, mais do que qualquer recompensa material. 
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1.5 O ADEPTO, O PEREGRINO E O TURISTA 

 

Para Silveira (2007) diante de uma catedral, o adepto ajoelha e reza, já o 

turista fotografa, observa. Ele acredita que há diferenças entre os fatores que 

desencadeiam a motivação de cada pessoa e afirma que há uma grande diferença 

de quem vivencia as tradições e participa ativamente e de quem tem um olhar 

exterior, o turista (SILVEIRA, 2007, p.35). O peregrino, neste caso, é comparado ao 

adepto, tendo como diferença somente o fato de usufruir dos equipamentos e 

serviços como os turistas, mas a intenção principal é o contato com o sagrado, a fé. 

Aqui são confrontadas duas atitudes distintas: a atitude de lazer descompromissada 

(sem relação com o propósito maior da vivência com o sagrado) versus atitude de fé 

(identidade, ritos e valores).  

Primeiramente, é preciso destacar a figura do adepto. Este será 

compreendido como morador ou não da região, contanto que participe das 

atividades religiosas de alguma igreja ou espaço religioso frequentemente. É aquele 

que vivencia a realidade sacra. 

Muitas vezes pode haver o choque do adepto com os turistas. É necessário 

que haja um respeito mútuo, primeiro para que os turistas não invadam demais a 

privacidade e religiosidade de quem vivencia as tradições sempre no mesmo lugar e 

segundo para que os adeptos não tenham preconceito quanto à “invasão” dos 

turistas no seu ambiente habitual. Esse encontro provocado por pessoas de 

diferentes culturas não só pode trazer rejeição, mas também interessantes trocas, 

novos valores e costumes. 

Partindo-se para outra relação, tem-se o peregrino e o turista. Assim como a 

definição de turismo religioso, os limites entre peregrinação e turismo não são muito 

claros. Estes dois termos possuem semelhanças e diferenças. Como semelhança, 

pode-se destacar que os dois são uma jornada voluntária e temporária. Peregrino 

(do latim peregrinu) é: “[...] 1 Que, ou aquele que sai ou anda em peregrinação; 

romeiro. Col: caravana, romaria. 2 Estrangeiro, estranho.” (MICHAELIS, 2009).  

Apesar de ser subdividida por alguns autores em peregrinação grupal 

(romaria) ou individual, sua essência, mesmo quando em grupo é a de uma 

experiência individual, porque cada um traz dentro de si suas particularidades. O 

peregrino tem sua maior motivação pela fé, espiritualidade, geralmente para 

agradecer ou pedir alguma graça, ou participar de uma festa religiosa. O peregrino 
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(ou o romeiro) não se sente um turista. Apesar de utilizarem os mesmos 

equipamentos, o comportamento é diferente.  

Bauman (1998) diferencia turista de peregrino e acredita que este último é 

considerado uma espécie em extinção na cultura contemporânea. Para o autor, o 

turista não pertence a nenhum lugar. Quando o turista chega ao destino pode ter 

duas reações: ficar extasiado com aquilo que vê ou desdenhar. Ele, portanto, faz um 

quadro comparativo de lugares e situações e está sempre buscando viver novas 

experiências. 

A maioria dos turistas faz da motivação religiosa um pretexto para a 

realização da viagem. Ele então aproveita para visitar outros lugares e não cria 

vínculos. Este não está preocupado em estar inserido nas tradições do lugar e sim 

observar a cultura distinta e os espaços sagrados.  

Já o peregrino, para Bauman (1998), diferentemente do turista, está envolvido 

em uma jornada que tem início, meio e fim. É como uma missão que o move para o 

ponto de maior importância, no caso, a fé. 

O Ministério do Turismo (BRASIL, 2010) classifica peregrinação e romaria 

como sendo um subconjunto do turismo religioso. Para MacCannell (1973), o 

turismo é uma forma de peregrinação e vice versa, pois a infraestrutura utilizada é a 

mesma. Além disso, os dois têm papel de consumidores. Mas a diferença é que o 

turista prefere a compra do bem-estar e satisfação, enquanto o peregrino busca algo 

mais simples. 

O que é fundamental entender é que nada impede de um turista, estando 

próximo do contato com o sagrado, possa praticar a peregrinação. O que irá diferir 

são as motivações. Para a Igreja os turistas são bem-vindos porque, vivenciando a 

realidade sacra pode ser que haja contemplação e promoção do patrimônio cultural 

católico e até mesmo conversões. 

 Existem vários exemplos de lugares sagrados, que são visitados por um 

grande número de pessoas no Brasil e no mundo. Podem ser citados como 

exemplos: Cachoeira Paulista e Guaratinguetá (ambas no Estado de São Paulo), 

Nova Trento (Santa Catarina), Juazeiro do Norte (Ceará), Lourdes (Portugal), Fátima 

(Portugal), Roma (templo da Igreja primitiva), entre outros. É fundamental também 

destacar os lugares de grande importância para o catolicismo no âmbito mundial: o 

Vaticano e Jerusalém. O Vaticano que é conhecido como o menor país do mundo 

em termos de área e população atrai muitos turistas que tem como objetivo ver o 
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papa e conhecer os pontos turísticos, como a Basílica de São Pedro (local de 

moradia do papa) e a Praça de São Pedro, onde os fieis participam da Santa Missa 

e do Angelus. Já Jerusalém, conhecida como “cidade santa”, foi onde Jesus Cristo 

percorreu a Via Sacra, foi morto e Sepultado. A cidade é especial não só para o 

cristianismo, como também para o judaísmo, islamismo e outras religiões. Mas em 

termos de roteiros e peregrinações religiosas, para objeto de análise, serão 

destacados dois dos principais centros receptores de turistas religiosos, sendo que a 

escolha partiu pela quantidade de turistas e relevância dos grandes atrativos 

turístico-religiosos. O primeiro é de abrangência internacional e outro de 

reconhecimento nacional: as peregrinações do Caminho de Santiago de 

Compostela, na Espanha e de Aparecida do Norte, no Estado de São Paulo.  

Em Santiago de Compostela, no ano de 2012 chegaram 192.488 pessoas 

somente vindas pelo caminho de Portugal a pé, de bicicleta ou a cavalo, sendo que 

há outros caminhos que levam o peregrino para Santiago (VEJA PORTUGAL, 2013). 

Já a Basílica de Aparecida “é o maior Santuário religioso do País e recebe 

cerca de sete milhões de visitantes por ano”. (DIAS, 2003, p. 186). 

 Os primeiros peregrinos de Santiago de Compostela percorreram o caminho 

no século X, depois da descoberta em 813 d.c. no monte sagrado do Libredão do 

sepulcro do Apóstolo São Tiago ou Santiago, filho de Zebedeo e irmão de João 

Evangelista. A partir da descoberta, foi erguida uma catedral e desenvolvida a 

cidade, que atrai peregrinos de todo o mundo. O caminho mais conhecido é o 

francês, mas este não é a única rota para chegar ao lugar de destino. Para chegar 

ao objetivo o peregrino atravessa nada menos do que oito regiões espanholas: País 

Basco, Navarra, La Rioja, Castela, Leon, Astúrias, Cantábria e por fim, Galícia, onde 

fica Santiago de Compostela. De ponta a ponta são 780 quilômetros, cerca de 32 

dias. Na Idade Média esta peregrinação foi intensamente vivida. Atualmente, o 

Caminho de Santiago de Compostela é considerado Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO (PASSEIO, 2013; SANTIAGO, 2013).   

Na cidade de Aparecida, situada no Estado de São Paulo, milhares de 

devotos também se sacrificam fazendo peregrinações. Descoberta em 1717, a 

imagem da santa, que foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, foi 

objeto da construção da maior igreja católica das Américas, o Santuário Nacional de 

Nossa Senhora de Aparecida. Visando oferecer uma estrutura de apoio ao 

peregrino, em 2003, foi criado o Caminho da Fé, inspirado no Caminho de Santiago 
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de Compostela. Primeiramente, o peregrino deve retirar a sua credencial na cidade 

onde inicia sua trajetória. Com a credencial, pousadas ao longo do trajeto devem 

carimbar o documento para que na Secretaria de Pastoral do Santuário Nacional de 

Aparecida possa receber o Certificado de Conclusão (A12, 2013; CAMINHO DA FÉ, 

2013). 

É um momento único de reforço da fé, pois o peregrino tem a chance de 

perceber que não são necessárias coisas supérfluas para sobreviver. São 497 km 

que proporcionam momentos, sobretudo, de superação. Além de contemplar a 

natureza, o peregrino tem a oportunidade de refletir sobre a vida e as dificuldades. É 

um momento também de interação com os habitantes de pequenas cidades e outros 

peregrinos (A12, 2013; CAMINHO DA FÉ, 2013). 

Esses destinos são de fundamental importância para o turismo religioso 

porque além de serem espaços de busca da fé e encontro de pessoas com o 

mesmo objetivo, movimentam a economia da cidade. 

 
 
1.6 OS ATRATIVOS RELIGIOSOS NO ESPAÇO URBANO 

 

Na prática religiosa, a inserção geográfica dos atrativos e a permanência 

destes no tempo e espaço, principalmente no espaço urbano, permitem melhor 

localização e identificação dos espaços sagrados no âmbito cultural. A presença do 

sagrado na vida urbana é demasiadamente forte, porém, difícil de mensurar: 

 
A cidade se revelou, não apenas um meio de expressar os termos 
concretos a ampliação do poder sagrado e secular, mas também como um 
meio de expressão ampliada de todas as dimensões da vida (ROSENDHAL, 
1996, p.41) 

 

A origem da cidade, em seu contexto cultural, está intimamente associada à 

religião. Segundo Rosendahl (1996), no Brasil, a introdução da religião oficial foi 

trazida pelos portugueses e pelos missionários que os acompanhavam. Em outras 

palavras: 

 
Durante o período colonial, o aspecto devocional dos fiéis, expresso na 
crença aos santos e aos títulos de Jesus e de Maria, através de romarias, 
novenas, promessas, ex-votos, procissões e festas a eles dedicadas 
exprimiam o caráter social e popular do catolicismo brasileiro 
(ROSENDHAL, 1996, p. 71). 
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Com as transformações territoriais, as cidades foram se desenvolvendo por 

meio de um simbolismo religioso que buscava a significação social. Para Claval 

(1999) as marcas do religioso na paisagem fazem com que os gêneros de vida 

mudem, fazendo até mesmo com que o calendário tradicional seja modificado. Ele 

ainda observa que a proibição e a sacralização fazem parte de uma cadeia em que 

as atividades humanas estão inseridas.  

Apesar do desenvolvimento global das cidades, com transformações 

paisagísticas consideráveis, os símbolos e atrativos religiosos permaneceram no 

tempo e no espaço. Essa constatação pode ser comprovada quando analisado o 

estilo arquitetônico das igrejas. Estas trazem para o espaço urbano a secularização, 

resguardando suas características principais desde a época da construção. Com o 

modernismo dos grandes centros urbanos, estes espaços tornam-se importantes 

para a história do lugar. O espaço sagrado, por si só já é um local singular. É um 

local onde se percebe que o fiel oferece algum sacrifício para estar ali vivendo a 

tradição da Igreja. O espaço profano localizado nas próprias ruas e no dia-a-dia da 

cidade pode transcender para o espaço sagrado. É como uma ruptura com a 

agitação, a correria e a falta de tempo que levam o adepto, o turista ou o peregrino a 

visitarem os locais religiosos.  

Levando em consideração os aspectos analisados até o presente momento 

neste trabalho, observa-se a importância do segmento do turismo religioso no 

âmbito cultural, sagrado e social. Verificando a relação destes aspectos no cenário 

urbano, no próximo capítulo será destacado o Centro do Rio de Janeiro e sua 

relação com os espaços sagrados abrangidos em sua área. 

O que se pretende no capítulo a seguir é traçar um paralelo entre a história, 

construção e crescimento da cidade com os legados religiosos deixados pela 

colonização portuguesa. Como não é possível eleger todos os 41 espaços religiosos 

católicos do Centro, dez foram escolhidos para que se conheça um pouco da história 

desses templos e também para que se faça o planejamento de três roteiros no 

último capítulo. Na próxima seção, portanto, serão destacados a fundação e 

estruturação da cidade, a devoção a São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, o 

Corredor Cultural e outras áreas de revitalização, nas quais as igrejas históricas 

analisadas estão inseridas e a descrição das igrejas escolhidas. 
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2 O CENTRO HISTÓRICO/CULTURAL DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Nesta parte do trabalho, os objetos do estudo começam a ser analisados mais 

minunciosamente: o Centro, no Rio de Janeiro e as igrejas históricas inseridas neste 

universo. É destacada a importância da cidade, principalmente na parte histórica e 

cultural, além de ser descrita a história da cidade desde a sua fundação. Neste 

contexto, evidencia-se a relação da religião católica, fruto da colonização dos 

portugueses com a construção da cidade, tanto é que o santo padroeiro da cidade é 

São Sebastião. Trazendo a discussão para a modernidade, são destacados 

programas e projetos como o Corredor Cultural, que promovem a preservação do 

espaço e dos atrativos. 

O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais consegue relacionar 

harmoniosamente suas belezas naturais com intervenções humanas no mundo, seja 

no campo da cultura, das artes, das grandes construções, entre outros.  Tanto é que 

no ano de 2012, a UNESCO deu à cidade o título de Patrimônio Mundial na 

categoria Paisagem Natural. A cidade foi a primeira no mundo a receber este título 

(ESTADÃO, 2012). Mas o que se deve levar em consideração é que não só a 

paisagem natural do Rio de Janeiro faz da cidade a mais visitada do Hemisfério Sul 

(RIO2016, 2010). A cidade também apresenta relevância histórico-cultural, 

principalmente para a construção do Brasil. 

 A cidade do Rio de Janeiro está localizada no estado de mesmo nome, na 

Região Sudeste do Brasil. Sua área é de 1.255,3 Km², incluindo as ilhas e as águas 

continentais. Mede de leste a oeste 70 km e de norte a sul 44 km. O município está 

dividido em 32 Regiões Administrativas com 159 bairros (PREFEITURA, 2013a). 

Uma dessas regiões administrativas (também chamadas de subprefeituras) engloba 

o Centro e o Centro Histórico da cidade (2ª Região Administrativa), foco dos estudos 

do presente trabalho (Figura 1). 
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        Figura 1: Mapa de localização do Centro. 
        Fonte: De LIMA, 2008. 

 

 

O Centro é considerado o coração financeiro da cidade, mas também um dos 

lugares com maior relevância histórico-cultural do Brasil. São centenas de prédios 

comerciais, lojas, que contrastam com resquícios da história do país, dando à cidade 

um aspecto singular. É um lugar onde há a integração da modernidade, por meio de 

grandes intervenções urbanísticas, mas com características marcantes de passado, 

representado por meio de edifícios, praças, igrejas, monumentos e outros que foram 

sendo construídos a partir do desenvolvimento da cidade, principalmente nos 

séculos XVII e XVIII, como é o caso do Mosteiro de São Bento, fundado em 1590 e 

até hoje situado no mesmo lugar. A paisagem natural, como já apontada, é de 

beleza notável e sejam quais forem as prioridades do turista, as opções são 

diversas. É interessante notar que, apesar da vida agitada de uma grande cidade, o 

Centro também abriga locais tranquilos e pouco conhecidos de turistas e moradores, 

que contam a história da cidade e do Brasil. Num lugar que foi disputado por 

portugueses e franceses e que foi a Capital do Império e da República até 1960, as 

fortes heranças do passado ainda permanecem vivas.  
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Nesse contexto, as igrejas, portanto, são lugares que permitem a 

contemplação tanto para a religião quanto para a observação de obras de arte 

representadas pelas pinturas, esculturas e a arte sacra em geral. 

 
 

2.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CIDADE3 

 

Nesta seção, são abordados pontos da história do Rio de Janeiro contada de 

modo a sintetizar como a cidade era e como se transformou, especialmente a Praça 

XV, principal local de entrada para a colonização. Cabe ressaltar que são analisados 

os processos de transformações que a cidade sofreu relacionando-os com a 

construção das igrejas, sendo este o enfoque do presente estudo. 

O Rio de Janeiro teve o seu descobrimento em 1502, ganhando este nome 

porque o navegador Gaspar Lemos, que comandou a expedição exploratória 

portuguesa, acreditou estar na foz de um rio. Além disso, a expedição chegou à Baía 

de Guanabara no mês de janeiro, por isso, a cidade recebeu essa denominação 

(PREFEITURA, 2013a). Franceses e portugueses lutaram pela região e, em 1565, 

viu-se a necessidade de fundação da cidade para que os portugueses 

conseguissem expulsar de vez os franceses. Estácio de Sá foi o grande líder 

fundador da cidade, que em 1º de março de 1565 passou a ser chamada de São 

Sebastião do Rio de Janeiro. Morreu dois anos depois, vítima de uma infecção no 

rosto, causada por uma flecha envenenada, que o feriu durante um combate. Com o 

grande passo dado por Estácio de Sá, os portugueses puderam dar início ao 

desenvolvimento da região (RIO 400, 1965; DE MELLO, 2012). 

O processo de ocupação foi lento e, em 1580 (ANEXO A - FIGURA 1), a 

cidade se limitava somente ao Morro do Castelo (antes chamado Morro de São 

Januário) e a área de várzea onde hoje está a Praça XV. O Rio de Janeiro já se 

destacava como um importante porto do país. Já nesta época, pode-se perceber a 

influência da religião na cidade. Havia uma pequena capela denominada de Nossa 

Senhora do Ó e, ao lado dela, havia uma construção rústica destinada aos religiosos 

                                                             
3
 As informações contidas nesta seção, a partir do 3º parágrafo, foram retiradas de: “Um passeio no 

tempo – Praça XV” de 1580 a 2002 que foi uma adaptação da publicação "Praça XV 1580 a 2002 - 
Um passeio no tempo" desenvolvido pelo Instituto Pereira Passos (IPP), com revisão e adaptação de 
Sônia Maria Queiroz de Oliveira e Natércia Rossi e colaboração de Edwilson da Silva e Neide 
Carvalho Monteiro, s.d. Disponível em: <http://portalgeo.rio.rj.gov.br/EOUrbana/>. Acesso em: 24 mar. 
2013.  

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/EOUrbana/
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romeiros. Além disso, existia na área próxima ao mar um pequeno forte construído 

de madeira e pedra contra possíveis ataques dos indígenas. Este forte foi chamado 

de Santa Cruz, sendo as pedras que restaram da devastação do mar, material 

encontrado até hoje na encantadora igreja de Santa Cruz dos Militares localizada 

hoje no mesmo lugar de 433 anos atrás. Neste período, com a chegada das 

primeiras famílias portuguesas, chegam também as ordens religiosas, em especial 

as Carmelitas, os Beneditinos, os Franciscanos, responsáveis por erguerem 

grandiosas edificações monásticas. (PREFEITURA, [s.d.]b). 

Em 1590, a capela de Nossa Senhora do Ó passou a abrigar, por um período 

de tempo, monges vindos da Bahia, que logo foram transferidos para onde hoje é o 

Mosteiro de São Bento. Algum tempo depois, os padres beneditinos chegaram e se 

encantaram com a região localizada à beira mar. Assim, a capela e o grande espaço 

ao redor foram então doados para eles. Em 1619 (ANEXO A - FIGURA 2) os frades 

iniciaram a construção do Convento do Carmo. A ermida (capela) então tornou-se a 

Capela de Nossa Senhora do Carmo. Em 1790 (ANEXO A - FIGURA 3), com o 

Convento e a Igreja do Carmo e o Arco do Teles já construídos, em um dos 

sobrados de uma família rica, a Teles de Menezes, onde funcionava o Senado da 

Câmara há mais de 30 anos ocorreu um incêndio mal esclarecido que causou 

prejuízo na memória da cidade e do país, pois arquivos sobre a cidade e sua história 

foram queimados. Levanta-se a hipótese de crime, pois haviam documentos 

referentes à origem das posses territoriais. É construído nesta época o chafariz do 

Mestre Valentim, homem influente na época e que está enterrado na igreja Nossa 

Senhora do Rosário. A Ordem Terceira do Carmo edificou seu próprio templo ao 

lado da Capela de Nossa Senhora do Carmo, mas suas torres esperaram oitenta 

anos para serem concluídas.  

No ano de 1808, com a chegada da corte portuguesa, a praça XV se tornou 

um centro de poder do império. A igreja do Carmo se torna Capela Real e Catedral. 

Mais tarde, em 1870 (ANEXO A - FIGURA 4), a cidade já se mostra desenvolvida e 

movimentada, tanto é que linhas regulares de barca para Niterói e outros pontos da 

Baía de Guanabara já eram operadas.  

O ano de 1910 (ANEXO A - FIGURA 5) foi muito importante para a cidade, 

pois nesta época ocorreu a reforma de Pereira Passos, trazendo um conceito urbano 

com árvores e jardins pela cidade. Neste momento, já sob o regime republicano, a 

Praça passa a se chamar Praça XV de novembro. Já chegando próximo à década 
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de 1990, a modernidade definitivamente passa a integrar a cidade. Modernos 

prédios passam a compor o cenário. Apesar disso, a igreja do Carmo continua 

imponente. No novo milênio, já em 2002 (ANEXO A - FIGURA 6), os arranha-céus 

imponentes chamam a atenção, mas as construções antigas ainda são preservadas 

(UM PASSEIO NO TEMPO – Praça XV, 2013). 

Na figura 2, é destacada a região do Centro do Rio de Janeiro entre 1758 e 

1760, quando as construções não eram em grande número como atualmente: 

 

 
                 Figura 2: Planta da cidade de São Sebastião do RJ entre 1758 e 1760. 
                 Fonte: Acervo digital da Biblioteca Nacional, 2013. 
 
 

A partir deste mapa, foi feito um recorte no qual são destacados os marcos 

religiosos, herança da colonização Católica dos portugueses. Nota-se uma grande 

quantidade de construções religiosas. Estas estão sinalizadas em amarelo. 
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     Figura 3: Principais construções da cidade com ênfase nos marcos religiosos. 
     Fonte: Acervo digital da Biblioteca Nacional com adaptações da autora. 
 
 

 Algumas dessas construções ainda se fazem presentes, outras já não existem 

e outras ainda passaram a ser construídas posteriormente. Mas o que é fundamental 

ressaltar é a importância desses marcos religiosos para a cidade, que desde a sua 

fundação tem a benção de São Sebastião como dádiva. 

 
 
2.2 A DEVOÇÃO A SÃO SEBASTIÃO 

 

Sebastião, o santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, nasceu na França, 

mas foi criado desde muito novo em Milão (Itália) nos moldes das tradições cristãs. 

O cristianismo, principalmente nos primeiros séculos depois da morte de Cristo, não 

era aceito pelos imperadores, que perseguiam os fiéis, prendendo-os e até matando-

os. Sebastião, que se tornaria santo da Igreja Católica, foi crescendo e quando 

jovem se alistou ao serviço militar de Roma, se tornando um dos oficiais preferidos 

por seu porte atlético. Tendo que esconder sua fé do imperador Diocleciano, ele 

fazia visitas aos cristãos presos que seriam levados para o Coliseu para serem 

mortos por leões ou em lutas contra gladiadores. Sebastião, vendo o martírio dos 

prisioneiros falava palavras de conforto e esperança na salvação de Deus após a 

morte (A HISTÓRIA, 2013; SÃO SEBASTIÃO, 2013). 

Denunciado por um soldado, Sebastião foi levado ao imperador Diocleciano 

que tentou fazer com que ele renunciasse ao cristianismo. Mas, mesmo sabendo 

que poderia ser condenado à morte, o soldado não negou sua fé. Sebastião então 
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foi morto a flechadas pelos soldados do imperador. Amarrado a um tronco, 

deixaram-no sangrar até morrer4. 

Porém, por um milagre, o soldado não morreu. Algumas mulheres quando 

foram ao local do acontecido se espantaram, pois Sebastião estava vivo. Logo, 

cuidaram de suas feridas e ele se recuperou. Assim, Sebastião não quis mais 

esconder sua fé e mesmo com ameaças continuava a disseminar o cristianismo. Foi 

até Diocleciano e pediu que não perseguisse mais os cristãos. O imperador dessa 

vez ordenou que Sebastião fosse espancado até a morte e que seu corpo fosse 

jogado nos esgotos de Roma em 20 de janeiro de 288.  Uma mulher chamada 

Luciana, mais tarde canonizada como Santa Luciana, retirou o corpo do esgoto e 

sepultou-o junto de São Pedro e São Paulo5. 

Depois, no império de Constantino, o imperador que foi convertido ao 

cristianismo, construiu uma basílica para abrigar os restos mortais de Sebastião, 

onde se encontram até hoje. Com a construção da basílica em Roma, cidade que 

vivia uma terrível epidemia, milagrosamente esta desapareceu. São Sebastião 

passou então a ser o santo protetor da peste, da fome e da guerra6. 

No Brasil, a devoção ao santo começou logo na fundação da cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro, quando uma imagem de São Sebastião foi trazida na 

expedição dos portugueses em 1565. Diz a lenda, que na batalha final para a 

expulsão dos franceses, São Sebastião foi visto com uma espada na mão entre os 

portugueses, mamelucos e índios e lutava contra os franceses calvinistas. O dia 

desta batalha coincidiu com o dia do santo, celebrado em 20 de janeiro (DOM 

SEBASTIÃO, 2013). 

 
O culto começaria no entrincheiramento da chamada Vila Velha, com a 
criação da Confraria de São Sebastião e edificação sumária da primeira 
Matriz, de que não há vestígio, no istmo entre o Pão de Açúcar e o Cara de 
Cão. A capela de barro e sapê seria posta sob a invocação do Santo, pelo 
Fundador, que dois anos depois, lá seria sepultado. Transferida a Cidade 
para o morro depois chamado do Castelo, foi aí erguida a Igreja de São 
Sebastião, concluída no segundo Govêrno de Salvador de Sá [...] (RIO 400, 
1965, p. 33). 
 

 
 

                                                             
4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 

6
Ibidem. 
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                  Figura 4: A Igreja de São Sebastião, no Morro do Castelo. Desenho de Vasco  
                  Lima, no começo do século XX. 
                  Fonte: RIO 400, 1965, p. 34. 

 

 Além de serem devotos do santo, os portugueses veneravam D. Sebastião, 

rei de Portugal. Morrendo muito cedo em uma batalha na África, em 1578, surgiu a 

crença do Sebastianismo, dando mais certeza de que o nome da cidade que eles 

haviam fundado foi muito bem escolhido. Esta lenda dizia que o rei não teria morrido 

e retornaria num dia de nevoeiro para ocupar novamente o trono e fundar um 

império universal sob a regência portuguesa. (DOM SEBASTIÃO, 2013). 

 
 

2.3 O CORREDOR CULTURAL E OUTRAS ÁREAS DE REVITALIZAÇÃO 

 

Segundo o artigo 216-A da Constituição Federal de 1988,  

 
[...] o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, 
de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e 
promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e 
permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo 
por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com 
pleno exercício dos direitos culturais. (BRASIL, 1988, artigo 216-A).  

 

Esse artigo é um dos mais importantes no que se refere à cultura, pois 

evidencia o papel do Estado em incentivar e gerir tal atividade. Tendo em vista a 

instituição desses objetivos, é essencial que além de promover, o Estado preserve a 

cultura, principalmente no que se refere aos bens materiais. 

Há várias formas de trazer significação aos patrimônios, utilizá-los, mas 

principalmente preservá-los. Vaz (2004) aponta o termo “culturalização” para a 



35 

 

inserção e proteção dos patrimônios culturais. Além disso, são usados novos termos 

como estetização, patrimonialização, museificação, midiatização, espetacularização, 

entre outras. Todas essas medidas de promoção de cultura devem ser muito bem 

planejadas e aceitas nos padrões de proteção ao patrimônio de cada área 

específica. 

Fazendo o papel de incentivadora e protetora e levando em conta o inegável 

potencial cultural da cidade, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em 1979, 

criou um projeto chamado Corredor Cultural, que até hoje influencia a região. O 

Corredor Cultural abrange uma área de mais de um milhão de metros quadrados e 

busca promover a preservação e revitalização do Centro, resgatando principalmente 

as construções antigas, que estavam sofrendo um desgaste das suas funções 

originais. Atualmente, o projeto está sob a responsabilidade da Fundação Rio Arte, 

da Secretaria Municipal de Cultura (CORREDOR CULTURAL, 2013). 

Apesar de não ser exclusivamente relacionado à proteção das igrejas, o 

Corredor Cultural ajuda na preservação paisagística e ambiental, sendo essencial 

também para que o entorno seja bem preservado. 

 

 
        Figura 5: Áreas do Corredor Cultural e outras áreas de revitalização. 
        Fonte: PINHEIRO, 2008. 

 

Outra iniciativa que surgiu observando-se a necessidade de proteção do 

patrimônio cultural no âmbito das políticas públicas foi a criação da Área de Proteção 
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do Ambiente Cultural – APAC, instituída em 1992 no Plano Diretor Decenal do 

município. Esta área é um instrumento utilizado para a proteção do ambiente 

construído. Numa APAC o que mais importa é o valor de conjunto (APAC, 2013). 

Percebe-se, portanto, a preocupação da esfera municipal em manter a cultura 

na região e consequentemente, o turismo cultural. Com a preservação dessas áreas 

por meio de projetos como estes, os templos religiosos, tidos como patrimônios 

podem ser mais bem conservados, promovendo assim a utilização destes por mais 

tempo. 

Além disso, a Prefeitura conta com a parceria de empresas para intervenções 

mais específicas, como é o caso do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 

e Social – BNDES, que financia diversos projetos, inclusive os relacionados às 

igrejas, como é o caso da recuperação de órgãos (instrumentos musicais) e 

fachadas, como a da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. 

 
 

2.4 AS IGREJAS HISTÓRICAS 

 

No Rio de Janeiro, em especial no Centro, são muitos os locais religiosos 

vinculados ao catolicismo que remetem, além da fé, a um mergulho na história. Só 

nesta área, segundo a Arquidiocese do Rio, são quarenta e uma igrejas, catedrais, 

capelas, mosteiros, conventos, confrarias, dispensários e irmandades. Como não é 

possível escolher todas para tratar mais profundamente cada um desses espaços e, 

muito menos transformar numa proposta de roteiro turístico, optou-se por oito 

igrejas, um mosteiro e um convento. Estes patrimônios culturais foram escolhidos 

pela importância histórica e cultural para a cidade do Rio de Janeiro, além de serem 

lugares com potencial turístico a ser explorado. Em alguns destes lugares já há 

visitação turística, mas em outros há necessidade de se estudar as possibilidades do 

turismo para se incluírem na proposta. 

Os atrativos religiosos descritos serão os contemplados no planejamento de 

três roteiros turísticos que se dá no último capítulo do presente trabalho. 

Deste modo, será destacado abaixo cada um dos patrimônios:  

 

a) Mosteiro de São Bento  
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Fundado em 1590, o Mosteiro de São Bento foi construído para ser um lugar 

de silêncio e tranquilidade, além de, por estar no alto, ser um lugar de defesa, clima 

agradável e vista privilegiada da Baía de Guanabara. Em 1602, a igreja passou a se 

chamar N.S. de Monserrat (MOSTEIRO, 2013). 

Uma tradição da secular escola beneditina é que somente artistas e 

construtores que pertencem à Ordem podem construir os templos. No caso do 

Mosteiro de São Bento, a única exceção foi o engenheiro-mor Franscisco de Frias 

de Mesquita, responsável pelo planejamento do mosteiro e da igreja em 1617 

(ANEXO A – FIGURA 7). As principais características da construção são a 

austeridade, simetria, divisões verticais e horizontais (MOSTEIRO, 2013). 

As atividades são mantidas regularmente sendo que as duas principais 

celebrações diárias são a do Ofício Divino e da Missa, com canto gregoriano. Além 

disso, funcionam dentro da Abadia: o Colégio de São Bento, as Edições Lumen 

Christi, a Faculdade de São Bento, a Casa de retiros de Emaús e a Obra Social São 

Bento (OSB, 2013).  

Está localizado na Rua Dom Gerardo, número 68, e o seu funcionamento é 

diário, no horário das 7h às 18h (OSB, 2013; CAMINHOS DA FÉ, [s.d]). Vale 

destacar que a clausura do Mosteiro não é aberta à visitação, com exceção de 

alguns dias como Corpus Christi e Dia de Finados, onde os fiéis têm acesso 

somente ao claustro (OSB, 2013).  

  
 

b) Nossa Senhora da Candelária  

 

A Igreja da Candelária na Praça Pìo X teve origem no século XVII a partir de 

uma promessa feita por Antonio Martins da Palma e sua esposa Leonor Gonçalves. 

Estes fizeram a promessa porque estavam numa forte tempestade na viagem de 

navio para o Rio de Janeiro, que quase devastou a embarcação. Como eram 

devotos de Nossa Senhora da Candelária, prometeram à Santa que ergueriam uma 

Igreja em seu louvor, caso chegassem sãos e salvos a seu destino. Primeiramente 

construíram uma pequena capela em 1634. Depois, devido à má conservação da 

capelinha, decidiu-se construir a imponente igreja. Esta só foi finalizada em 1898 

(MAPA DE CULTURA, 2013a). 
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As portas são de bronze e foram feitas pelo escultor português Antonio 

Teixeira Lopes, em 1901. Nas duas torres, estão instalados relógios, sendo que um 

indica as horas e o outro, os dias do mês, da semana e também as fases da lua. No 

teto existem seis painéis de Zeferino da Costa, que contam a história da igreja, 

considerada uma das mais imponentes e belas da cidade. Há também outros painéis 

que na parte de cima da cúpula da Igreja, representando personagens do Antigo 

Testamento, a Virgem Maria e as Sete Virtudes. Na igreja da Candelária (ANEXO A 

– FIGURA 8) também estão abrigados um museu sacro, um arquivo com 

documentos datados dos séculos XVIII e XIX e uma biblioteca, inaugurada em 2001. 

A Irmandade realiza, periodicamente, exposições fotográficas e encontros para 

resgate e divulgação da história e da arte da Candelária, além de ser responsável 

pela programação de concertos de música erudita e sacra, apresentados nas 

próprias dependências da Igreja ou em espaços do complexo histórico-cultural do 

Centro do Rio (o Centro Cultural Banco do Brasil, o Espaço Cultural da Marinha, 

entre outros). Além disso, também abriga o lar da Irmandade beneficente do 

Santíssimo Sacramento da Candelária (MAPA DE CULTURA, 2013a; 

CATOLICISMO ROMANO, 2013). 

Está localizada na Praça Pio X, s/nº. As visitas acontecem de segunda a 

sexta-feira e nas vésperas de feriado das 7h30min às 16h. Nos sábados, das 8h às 

12h e domingos e feriados das 9h às 13h30min. 

 

c) Santa Cruz dos Militares  

 

A Irmandade de Santa Cruz dos Militares foi fundada em 14 de setembro de 

1623 no local do antigo forte denominado Santa Cruz. No lugar do forte, os militares 

queriam que fosse erguida uma ermida para servir de sepulcro. Fato este que se 

concretizou durante o Governo do Capitão Martim de Sá em 1628. A respeito da 

criação em 1871, da Irmandade da Santa Cruz dos Militares, o Marechal Luís Alves 

de Lima e Silva, Duque de Caxias, retrata de forma poética a sua finalidade:  

 
Os laços da espada nos unem, as lides de guerra nos ligam e os braços da 
cruz nos abrigam.Irmãos pela Cruz e Irmãos pela espada, a nossa missão é 
sagrada: santificar o culto do divino Senhor e aliviar da miséria as viúvas e 
filhos dos que seguem a nobre profissão das armas. 
Eis a justa finalidade da sábia e religiosa instituição denominada Irmandade 
da Santa Cruz dos Militares (IRMANDADE, 2013b, p.1). 
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A pedra fundamental da irmandade foi assentada em 1770, mas a igreja só foi 

inaugurada 41 anos depois em missa solene com a presença de D. João. A maioria 

das obras-primas foi feita pelo Mestre Valentim, o grande artista da época, que 

embelezou além desta, várias outras igrejas da cidade. O estilo arquitetônico é o 

barroco mineiro e possui detalhes minuciosos, entre eles o martírio de Nosso 

Senhor, troféus e instrumentos militares nas paredes. O altar-mor, a imagem do 

Senhor Morto e o órgão são os principais atrativos desta igreja belíssima. Tal templo 

religioso foi provisoriamente catedral do Rio de Janeiro entre 1734 a 1737 

(IRMANDADE, 2013). A igreja (ANEXO A – FIGURA 9) foi atingida por um incêndio 

em 1923 e foi logo restaurada e melhorada em 1924, sendo neste mesmo ano 

sagrado solenemente o seu altar-mor. 

 

 
                                   Figura 6: foto da placa da igreja de Santa Cruz dos Militares. 
                                   Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 

Está localizada na Rua 1º de Março, número 36. Os dias e horários de visitas 

são de segunda a sexta das 9h às 16h, aos sábados das 9h às 14h (CAMINHOS DA 

FÉ, [s.d]). 

 

d) Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé  
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A Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé também é conhecida como: 

Igreja Nossa Senhora do Monte do Carmo, Igreja do Carmo e Igreja Nossa Senhora 

do Carmo. No presente trabalho a igreja será exclusivamente nomeada de Igreja 

Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé.  

A igreja que teve a sua pedra fundamental lançada em 1761 pelos carmelitas, 

foi inaugurada em 1770 (CAMINHOS DA FÉ, [s.d]). Antes disso, em 1619, o 

Convento do Carmo já começava a ser construído, o que influenciaria para a 

construção da igreja (RIO E CULTURA, 2013). 

 Passou por diversas modificações na fachada, sendo que a última 

intervenção aconteceu de 2006 até 2008 para a comemoração dos 200 anos da 

chegada da família imperial. Em 1808 a Igreja do Carmo foi elevada à condição de 

Sé e Capela Real. Ela foi a única das Américas que serviu de palco para a sagração 

de um rei e a coroação de dois imperadores (ANEXO A – FIGURA 10). Também foi 

lá que D. Pedro I e D. Pedro II se casaram. Seu interior guarda ainda os resíduos 

mortais de Pedro Álvares Cabral e os restos mortais do primeiro cardeal da América 

Latina, D. Joaquim Arcoverde, localizados na Cripta, que entrou no roteiro de 

visitações (RIO E CULTURA, 2013). 

A igreja, durante os anos, passou por várias adaptações e acréscimos, que 

modificaram bastante sua unidade arquitetônica, inclusive sua fachada. Está 

localizada na Rua Sete de Setembro, número 14. As visitas acontecem de segunda 

a sexta de 7h às 16h e sábados e domingos de 10h às 14h (CAMINHOS DA FÉ, 

[s.d]). 

 

e) Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores  

 

A devoção a Nossa Senhora da Lapa veio dos portugueses, que nomearam 

inclusive alguns lugares do Rio de Janeiro como Lapa do Desterro (onde hoje fica 

Santa Teresa) e Lapa dos Mascates (ou Lapa dos Mercadores) (REMEMORARTE, 

2013). 

A igreja de Nossa Senhora da Lapa (ANEXO A – FIGURA 11), que depois 

seria chamada de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores começou a ser 

construída em 1747 e foi consagrada em 1750 pelos comerciantes do lugar 

(CAMINHOS DA FÉ, [s.d]), sendo totalmente concluída em 1766. Antes disso, em 

1743, a ideia de construção de uma igreja em homenagem a Nossa Senhora da 
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Lapa já começava a ser pensada por moradores e comerciantes da Rua do Ouvidor, 

no trecho denominado "da Cruz". (IBAM, 2013a) 

Entre 1862 a 1872, a igreja foi remodelada, perdendo algumas características 

da construção original. Nesse tempo foi colocado na fachada do templo um artístico 

medalhão de mármore representando a coroação da Virgem. A decoração interior é 

muito colorida como era de gosto da classe comercial, trabalhada também com 

azulejaria. O teto da capela-mor apresenta pinturas nas quatro paredes com 

histórias da Virgem. (IBAM, 2013a) 

A igreja abriga uma bala de canhão que atingiu o local na Revolta Armada 

brasileira em 1893. O tiro atingiu a torre sinaleira do templo e derrubou uma estátua, 

que apesar da queda de mais de vinte e cinco metros, sofreu poucos danos. O fato 

foi considerado, por muitos, milagroso. A estátua e a bala de canhão podem ser 

vistas na sacristia da igreja (MAPA DE CULTURA, 2013b; IBAM, 2013a). Na torre da 

igreja foi instalado o primeiro carrilhão da cidade, antes mesmo do que o da Igreja 

de São José, que é o mais conhecido (IBAM, 2013a), instrumento musical formado 

por um teclado e um conjunto de sinos. Tais características tornam a igreja única.  

Está localizada na Rua do Ouvidor, número 35. As visitas acontecem de 

segunda a sexta de 8h às 14h (CAMINHOS DA FÉ, [s.d]). 

 

f) Igreja de São José  

 

Não se sabe exatamente a época de construção da capela, que depois se 

tornaria a Igreja de São José (ANEXO A – FIGURA 12), mas o que se sabe é que a 

estrutura atual da igreja, que começou a ser construída em 1808 e terminada em 

1842 (CAMINHOS DA FÉ, [s.d]), é muito diferente da original. Grande parte dos 

documentos da antiga igreja de São José (apontada como uma das mais antigas do 

Rio) foram perdidas em 1711 em virtude de um saque feito por Duguay Troin 

durante a invasão francesa na cidade. Destacam-se como características principais 

desta igreja os sinos famosos por sua sonoridade, o carrilhão montado em 1883, as 

portas de entrada, um sacrário e uma pia batismal que pertenceram à antiga Igreja 

de São Sebastião do Morro do Castelo, além de uma imagem de São José em 

tamanho real localizada no altar-mor (IBAM, 2013b). 

Está localizada na Av. Presidente Antônio Carlos s/nº e o seu horário de 

visitação é de segunda a sexta de 14h às 16h (CAMINHOS DA FÉ, [s.d]). 
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g) Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos  

 

Localizada na Rua Uruguaiana (antiga Rua da Vala), a igreja dos Homens 

Pretos começou a ser construída em 1700, depois que o terreno foi doado pela 

devota Francisca de Pontes no mesmo ano. A construção teve fim em 1725. A igreja 

(ANEXO A – FIGURA 13) foi catedral da cidade de 1737 a 1808 (CAMINHOS DA 

FÉ, [s.d]), além de funcionar como Câmara Municipal entre 1812 e 1825 (PORTAL 

RAÍZES, 2013). 

Na “irmandade de pretos” o culto a Nossa Senhora do Rosário é comum. A 

santa branca quase sempre aparece acompanhada por São Benedito, um 

descendente de escravos africanos que viveu na Sicília no século XVI (AHU/CU, 

1950). No Rio de Janeiro esta irmandade foi muito importante para os escravos, pois 

era nela que José do Patrocínio, jornalista e abolicionista negro, fazia manifestos 

para a libertação dos escravos (PORTAL RAÍZES, 2013). Foi também cenário da 

preparação para o Dia do Fico, dia em que o príncipe regente D. Pedro anunciou a 

sua intenção se ficar no Brasil (CAMINHOS DA FÉ, [s.d]). 

Em março de 1967 a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos 

Homens Pretos foi destruída por um incêndio e toda a construção original foi 

perdida, além de registros importantes e do Museu do Negro que funcionava no 

interior da igreja, restando somente o chão da sacristia e as paredes. Por isso, 

quando se visita o templo nos dias de hoje, observa-se a “simplicidade” 

principalmente na parte de dentro. Houve o esforço dos devotos para a reconstrução 

da igreja, mas esta ainda não foi total (PORTAL RAÍZES, 2013). 

Está localizada na Rua Uruguaiana, número 77. As visitas podem ser feitas 

de segunda a sexta de 8h às 16h (CAMINHOS DA FÉ, [s.d]). 

 

h) Catedral Metropolitana  

 

O Rio de Janeiro ficou muito tempo sem uma catedral própria. Isto foi possível 

somente em 1964 com a pedra fundamental da Catedral Metropolitana. A Diocese, 

que virou Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro surgida em 1676 

sempre precisou de igrejas emprestadas para funcionar. Depois de muito tempo, 

com a Arquidiocese bem desenvolvida e em expansão, conseguiu por doação do 
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Estado da Guanabara um terreno para a construção da Catedral própria. Em 1972 

as primeiras missas começaram a ser celebradas (CATEDRAL, 2013a). 

Em 1980, o então Papa João Paulo II, presidiu uma cerimônia solene em 

comemoração ao Jubileu de Prata (CAMINHOS DA FÉ, [s.d]). Depois retornou em 

1997 para o "II Encontro Mundial do Papa com as Famílias", que contou com a 

participação de cerca de 5.000 pessoas, além das milhares que assistiram via 

televisão. Em relação ao Clero, já foram arcebispos da Catedral Metropolitana do 

Rio de Janeiro (ANEXO A – FIGURA 14) os Eminentíssimos Cardeais Dom Eugenio 

de Araujo Sales, Dom Eusébio Oscar Scheid, Dom Orani João Tempesta7. 

Com uma arquitetura moderna e imponente, a Catedral tem as seguintes 

medidas: 75 metros de altura externa e 64 metros de altura interna, 106 metros de 

diâmetro externo e 96 de diâmetro interno (CAMINHOS DA FÉ, [s.d]). Cada vitral 

possui 64,50 x 17,80 x 9,60 metros. A área total é de 8.000 m², com capacidade 

para abrigar 20.000 pessoas em pé ou 5.000 sentadas. Cada retângulo significa um 

fiel subindo aos céus. Além disso, a cruz, símbolo máximo da Igreja Católica parece 

flutuar em cima do altar, sendo sustentada por seis cabos de aço8. 

A catedral possui também imagens, como a de São Francisco de Assis e o 

carro-andor (ANEXO A – FIGURA 15) utilizado quando João Paulo II veio ao Rio, em 

que neste encontra-se atualmente a imagem de São Sebastião. Possui também  

quadros que mostram a chegada dos portugueses e a primeira missa na Baía de 

Guanabara, além de uma pequena loja de souvenires.  

Está localizada na Avenida Chile, número 245. As visitas acontecem 

diariamente das 7h às 18h. 

 

i) Convento de Santo Antônio  

 

Teve sua pedra fundamental lançada em 1608, mas a inauguração oficial 

aconteceu em 1620 (CAMINHOS DA FÉ, [s.d]). Desde a construção do convento, de 

ordem franciscana, o principal objetivo era a assistência aos pobres. Com o 

descobrimento do Brasil, os franciscanos jamais deixaram o país. No Rio de Janeiro, 

a chegada destes aconteceu em 1592, se instalando numa ermida perto da Praia de 

                                                             
7
 Ibidem. 

8
 Ibidem. 



44 

 

Santa Luzia. De lá passaram ao Morro de Santo Antônio (assim chamado, porque 

nele havia uma capelinha dedicada ao santo). 

A partir de 1615, vários frades começaram a habitar o convento. E em 1748 a 

construção teve que ser ampliada, pois o número de frades era muito elevado. O 

convento possui aposentos como a Capela dos Três Corações, também conhecida 

como Capela das Relíquias, claustro, sala capitular, antigo cárcere, mausoléu 

imperial, entre outros (CONVENTO, 2013). 

Segundo informações divulgadas no sítio eletrônico do convento, grande 

parte do morro de Santo Antônio foi vendida em 1852, não só para saldar dívidas do 

convento, mas também por força de invasões, já que a cidade crescia para todos os 

lados. Mas o histórico desmonte começou em 1948. Com a terra retirada se fez o 

aterro da Praia do Flamengo, inaugurado em 1955, com o Congresso Eucarístico 

Internacional9. 

O que poucos sabem é que o Convento de Santo Antônio (ANEXO A – 

FIGURA 16) teve papel fundamental na Independência do Brasil, sendo chamado 

por alguns historiadores de “útero da independência”. Frei Sampaio, morador do 

convento era quem orientava Dom Pedro quanto a assuntos políticos. Foi Frei 

Sampaio quem inclusive escreveu o discurso do Fico e quem ajudou a elaborar a 

primeira constituição do império brasileiro em 182410. 

O Convento de Santo Antônio está localizado no Largo da Carioca s/nº. As 

visitas acontecem de segunda a sexta de 8h às 18h e aos sábados de 7h30min às 

11h30min (CAMINHOS DA FÉ, [s.d]).  

 

j) São Francisco da Penitência  

 

A Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência foi criada em 

1619. As terras foram doadas pelo Convento de Santo Antônio e por serem muito 

próximos (os dois no Largo da Carioca), convento e igreja parecem ser um só 

(ANEXO A – FIGURA 16). Inicialmente, a igreja de São Francisco da Penitência era 

uma pequena capela e servia também de hospital. Em 1657 a então capela foi 

construída, porém em 1710, com a invasão dos franceses, esta foi incendiada. Sua 

reconstrução ocorreu de 1739 a 1741. Em 1808 esse hospital foi referência médico-

                                                             
9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 
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hospitalar à Família Real. Já naquela época, a instituição contava com um número 

de 10.000 irmanados (VOT, 2013). 

A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência retrata bastante 

riqueza com muito ouro nos seus revestimentos. No seu interior estão obras de 

importantes artistas portugueses como o entalhador Manuel de Brito, o mestre-

escultor Francisco Xavier de Brito - que depois influenciaria o trabalho de Aleijadinho 

em Minas Gerais - e o pintor Caetano da Costa Coelho (VOT, 2013; IGREJA “DE 

OURO”, 2013). 

Um marco desta igreja é a imagem da Impressão das Chagas (o Cristo 

Seráfico - com seis asas como um anjo - e São Francisco de Assis), sobre grandes 

raios dourados, a imagem é uma representação da visão de São Francisco de 

libertar Jesus do sofrimento da cruz (VOT, 2013). 

 Restaurada pela última vez em 2002, voltou a ser literalmente um “tesouro” 

em meio à correria do dia a dia. Quem visita a igreja se impressiona com tamanha 

beleza (IGREJA “DE OURO”, 2013). 

Está localizada no Largo da Carioca, número 5. Seu funcionamento é de terça 

a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h (CAMINHOS DA FÉ, [s.d]). Todas as 

quartas-feiras, às 14h, o público conta com uma visita guiada por arquitetos e 

restauradores, que detalham as reformas realizadas na igreja (IGREJA “DE OURO”, 

2013). 
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3 PLANEJAMENTO PARA O TURISMO RELIGIOSO NO CENTRO DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Nesta seção, é proposto o planejamento de um roteiro turístico de cunho 

religioso na cidade do Rio de Janeiro para demonstrar o quanto este tipo de 

segmento tem potencial para ser mais bem planejado. Primeiramente, será 

observado o exemplo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, que em 

sua última restauração passou a abrigar o Museu Arqueológico e a ter o espetáculo 

de som e luz, caracterizando um dos maiores exemplos no Rio de Janeiro do que se 

pode ser feito para a estimulação da visitação turística. Depois é apresentado o 

projeto “Roteiros Geográficos do Rio”, um projeto de extensão da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em que é realizado o roteiro denominado “As 

catedrais de São Sebastião do Rio de Janeiro”. Além de apresentar o projeto, o 

presente capítulo conta com um relatório acerca da realização deste roteiro turístico. 

É feita a descrição de como este roteiro é realizado e são compostas análises, 

observações e sugestões de melhora. A parte final da seção é destinada para o 

planejamento dos roteiros pelas igrejas escolhidas pela autora. Para isso, além do 

lançamento da proposta, são resgatados conceitos como os de roteiros turísticos e 

interpretação patrimonial.  

 
 
3.1 O EXEMPLO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO DA ANTIGA SÉ 

 

A igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé é uma das mais bem 

aproveitadas pelo turismo no Rio de Janeiro. Além de toda programação religiosa, 

que abrange missas e eventos, foram implantadas novas atrações aproveitando o 

potencial da igreja. Para isso, foi feito um Programa de Restauração e Revitalização, 

que contou, além da reforma na parte de arquitetura e infraestrutura, com a criação 

do Museu de Sítio Arqueológico e o espetáculo de Som e Luz: “De Tudo Fica Um 

Pouco”.  

O Programa de Restauração e Revitalização aconteceu nos anos de 2006, 

2007 e 2008 para a comemoração dos 200 anos da chegada da família Real no 

Brasil. Tal projeto, assinado em agosto de 2006 e orçado segundo a Prefeitura em 
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cerca de R$ 11,5 milhões, foi fruto de um convênio entre a Fundação Roberto 

Marinho e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (na figura da Secretaria 

Extraordinária de Promoção, Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do 

Patrimônio e da Memória Histórico-Cultural da Cidade do Rio de Janeiro - 

SEDREPAHC) que teve a cooperação técnica da Mitra Arquidiocesana e a 

fiscalização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

(PREFEITURA, 2013c). 

Tendo em vista o objetivo da Prefeitura do Rio de Janeiro em restaurar a 

Igreja Nossa Senhora do Carmo da antiga Sé, pois este foi e é o principal 

monumento que remete à estada da corte portuguesa na cidade, a Prefeitura decidiu 

então pelo decreto 26239/06 criar a SEDREPAHC. A função de planejamento, 

coordenação, desenvolvimento, aprovação e fiscalização do patrimônio cultural do 

município do Rio de Janeiro, antes dividida principalmente entre as secretarias das 

Culturas e Urbanismo e outros órgãos como o Instituto Municipal de Urbanismo 

Pereira Passos (IPP) e a Fundação Parques e Jardins (FPJ), passou a ser da 

SEDREPAHC (PREFEITURA, 2013c).   

 
Coube a este órgão, mediante a participação da sua equipe multidisciplinar 
de técnicos, a coordenação técnica do programa e a fiscalização do 
contrato firmado com a Fundação Roberto Marinho (CASTRO; LODI, 2008, 
p. 141).  

 
 

Atualmente a SEDREPAHC, que passou a se chamar Subsecretaria de 

Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design - SUBPC está 

vinculada ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), segundo o Instituto Rio 

(2013).  

Como apontado anteriormente, nesse projeto de revitalização da Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo, também tiveram importantes papeis: a Fundação Roberto 

Marinho, a Mitra Arquidiocesana e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. A Fundação Roberto Marinho ficou responsável pelo gerenciamento das 

obras e tinha como objetivo promover ações educativas voltadas para o público. 

(PREFEITURA, 2013c). A fundação foi criada em 1977, pelo jornalista Roberto 

Marinho e está presente em todas as regiões do país. Trabalha nas áreas 

ambientais, educacionais e culturais e tem como objetivos valorizar a cultura e as 

identidades nacionais (FUNDAÇÃO, 2013). 
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A Mitra Arquidiocesana teve o papel de “vistoriar” os signos e significados 

religiosos que estavam sendo manipulados, priorizando o sagrado, no sentido de 

manter a ordem hierárquica do espaço. Orientou também a condução das obras, 

principalmente nas escavações do sítio arqueológico. Juntamente com a Mitra 

estava a Sociedade dos Amigos da Antiga Sé (SAMAS). Estes dois órgãos ajudaram 

a preservar a história da igreja do Carmo, já que acompanharam os outros 

processos de sua modificação (PREFEITURA, 2013c). 

O IPHAN foi quem aprovou e fiscalizou as obras no que tange um maior 

cuidado nos serviços e escolhas técnicas, já que a igreja é um bem tombado de 

instância federal. (PREFEITURA, 2013c). Criado em 13 de janeiro de 1937 pela Lei 

nº 378, no governo de Getúlio Vargas, o IPHAN, que antes da implantação da lei era 

um anteprojeto chamado de SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, desde sua criação vem realizando um trabalho permanente de 

identificação, documentação, proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro. 

O IPHAN está hoje vinculado ao Ministério da Cultura (IPHAN, 2013).  

 
O IPHAN dividiu, juntamente com a Fundação Roberto Marinho, a 
responsabilidade técnica pelas obras, coordenando uma equipe que 
assessorou as ações de arqueologia, história, restauração artística, 
restauração arquitetônica, sistemas especiais de segurança, estruturas, 
luminotécnica etc. (CASTRO; LODI, 2008, p. 141). 

 
 

A parte externa da Antiga Sé também foi contemplada. A fachada ganhou 

uma nova iluminação que permitiu ambientações especiais para missas e 

casamentos. Elementos como o relógio e a imagem de São Sebastião, padroeiro da 

cidade, foram destacados por projetores. 

 
 

3.1.1 O Museu de Sítio Arqueológico 

 

A partir das escavações de uma equipe de arqueólogos do Instituto de 

Arqueologia Brasileira, comandada pelo Professor Ondemar Dias, foi possível fazer 

interessantes descobertas relativas à história da igreja. Tais achados foram tão 

importantes que deram motivo para a criação do Museu de Sítio Arqueológico. 

Foram descobertos vestígios de cinco construções diferentes. Na primeira, 

provavelmente do século XVI ou XVII, as paredes eram de barro vermelho, o que fez 
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com que fosse batizada de “capela vermelha”. Outra descoberta foi a de que 

possivelmente o mar já esteve próximo à igreja, pois foram encontrados areia e 

vestígios de mangue no lugar. Algumas escavações, atualmente, encontram-se 

abertas à visitação, o que traz um diferencial para a visita. (PREFEITURA, 2013c). 

Foram encontradas cerca de 30 mil peças no Sítio Arqueológico. Além das 

peças da exposição, o museu conta com treinamento de guias, folheto explicativo e 

ações educativas. Com visitas guiadas para professores e alunos de escolas 

públicas e privadas, é possível ver toda a arquitetura restaurada da igreja e visitar as 

escavações arqueológicas. Segundo a Prefeitura, “[...] é uma verdadeira aula de 

história, arquitetura e arte”, sendo possível relacionar elementos da igreja e da 

história da família real (PREFEITURA, 2013c). 

 

 
                      Figura 7: Museu de Sítio Arqueológico. 
                      Fonte: PREFEITURA, 2013c. 

 
 

As áreas de visitação foram tratadas com rampas de acessibilidade, 

iluminação especial, painéis ilustrativos e vitrines com alguns objetos, de modo a 

facilitar o entendimento do público para com os achados arqueológicos. Para visitas 

guiadas ao Museu de Sítio Arqueológico recomenda-se fazer agendamento prévio 

(PREFEITURA, 2013c). 
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3.1.2 Espetáculo de Som e Luz 

 

O espetáculo de Som e Luz: “De Tudo Fica Um Pouco” tem como base a 

educação e a sustentabilidade. É um espetáculo permanente que usa efeitos 

sonoros, de sombra e de iluminação para contar a história do templo. 

Escrito pelo jornalista José Roberto Torero e dirigido por Marcello Dantas, o 

espetáculo, que tem duração de 17 minutos, revive momentos marcantes da família 

Real como festas, cerimônias religiosas e apresentações musicais. Os personagens 

são padres, maestros, reis, imperadores, pintores, dentre outros (ESPETÁCULO, 

2013). 

 As histórias são contadas pelos próprios personagens, recriados nas vozes 

de atores, como Antônio Abujamra (D. João VI), Marisa Orth (Carlota Joaquina) e 

Alexandre Borges (D. Pedro I). A narrativa é conduzida pelo padre cantor Borges, 

um carmelita que viveu no período em que D. João esteve no Brasil e testemunhou 

muitos dos acontecimentos contados no espetáculo. Na voz de Pedro Paulo Rangel, 

o padre Borges apresenta os demais personagens e conta detalhes da história da 

igreja (PREFEITURA, 2013c). 

 

 
                            Figura 8: Espetáculo de Som e Luz. 
                            Fonte: ESPETÁCULO, 2013b. 

 
 

As exibições acontecem todos os dias, exceto segundas e sextas-feiras, em 

dois horários. Os ingressos custam R$ 8,00 (inteira) e R$ 4,00 (meia). Todo último 

domingo do mês o valor dos ingressos é subsidiado no valor simbólico de R$ 2,00, 
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incluindo Museu de Sítio e Espetáculo de Som, Luzes e Sombras. As escolas 

públicas têm visitação gratuita às terças feiras (com horário agendado). O serviço de 

Som e Luz pode ser agendado pelo telefone ou pelo e-mail (PREFEITURA, 2013c). 

Para produzir os efeitos de som e luz necessários, foi implantado um sistema 

tecnológico moderno, principalmente na parte de iluminação. Outros lugares, como o 

Museu Imperial de Petrópolis e as ruínas de São Miguel das Missões no Rio Grande 

do Sul também trabalham com este tipo de exibição. É algo inovador, mas que 

necessita de manutenção constante. Atualmente, a exibição na Igreja de Nossa 

Senhora do Carmo da Antiga Sé não está acontecendo por problemas técnicos e 

não há previsão de normalização do serviço. 

 
 

3.2 PROJETO ROTEIROS GEOGRÁFICOS DO RIO (PROJETO DE EXTENSÃO 

DA UERJ) 

 

É um projeto de extensão do Núcleo de Estudos Sobre Geografia 

Humanística, Artes e Cidade do Rio de Janeiro – NeghaRIO – do Instituto de 

Geografia – IGEOG – da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Com a 

coordenação do professor Dr. João Baptista Ferreira de Mello, conta com o auxílio 

de uma equipe de cinco pessoas entre bolsistas, voluntários e colaboradores 

(ROTEIROS DO RIO, 2013). 

Os roteiros, que são classificados como eventos, são voltados 

majoritariamente para a geografia, a história, a arquitetura e a cultura de um modo 

geral, revelando as transformações, curiosidades e simbologias do Rio de Janeiro. 

São 22 roteiros feitos em sua maioria a pé, que abrangem importantes áreas 

cariocas, principalmente a região central da cidade, divididos em noturnos e diurnos. 

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas por e-mail, facebook, twitter  ou 

telefone (ROTEIROS DO RIO, 2013). 

O projeto tem como objetivo promover a autoestima do povo carioca em 

relação ao seu próprio universo vivido, convidando para essa interação, turistas 

brasileiros e estrangeiros. Resgata também o espaço urbano carioca e permite que 

o conhecimento passado possa ter interpretação própria. É uma maneira de 

aprender principalmente a geografia e vivenciar as relações da cidade (ROTEIROS 

DO RIO, 2013). 
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A seguir, será apresentado o único roteiro propriamente religioso do Projeto 

Roteiros Geográficos do Rio. Cabe ressaltar que em relação a roteiros específicos 

de turismo religioso de forma gratuita, atualmente, este é o único da cidade.  

 

3.2.1 O roteiro das catedrais de São Sebastião  

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, a autora participou, no dia 19 

de janeiro de 2013, do roteiro “As Catedrais de São Sebastião do Rio de Janeiro”, 

que faz parte do projeto de Extensão Roteiros Geográficos do Rio. Este roteiro 

específico é realizado há quatro anos e é feito sempre na véspera do dia de São 

Sebastião, padroeiro da cidade.  

 

 
                         Figura 9: Roteiro “As catedrais de São Sebastião do RJ”. 
                         Fonte: Acervo próprio. 

 

 

Com o guiamento do professor Dr. João Baptista Ferreira de Mello, 

idealizador deste projeto, histórias e curiosidades da cidade foram contadas, com 

destaque para as igrejas que foram catedrais do Rio de Janeiro. O itinerário começa 

na Igreja das Irmandades Negras de Rosário e Benedito, construída em 1700 por 

meio de terreno doado. A igreja abrigou a Catedral de São Sebastião entre 1737 e 

1808 e foi o templo no qual a Corte Portuguesa agradeceu a viagem bem sucedida 

em março de 1808. Passou por um incêndio em 1967 e toda a sua arquitetura 

interior foi modificada. Nela foi sepultado Mestre Valentim, o maior artista da cidade 
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no século XVIII. Observa-se desde o início do roteiro a preocupação em não 

desrespeitar o sagrado. O professor, antes de adentrar no templo, explica um pouco 

da história da igreja, o projeto e como será o roteiro. Para tomada de fotos, 

visualização das imagens e arquitetura e orações para quem quisesse, são 

reservados cerca de 10 minutos tanto nesta como nas outras igrejas, com exceção 

da Igreja do Carmo e da Catedral Metropolitana, já que estas são maiores e 

possuem mais atratividade em relação ao que fazer e ao que conhecer.  

A segunda igreja a ser visitada é a Igreja de Santa Cruz dos Militares na Rua 

do Rosário. É uma das mais antigas da cidade e abrigou a Catedral de São 

Sebastião de 1734 a 1737. Nela cada detalhe é minucioso e o turista fica 

impressionado com a riqueza de detalhes, principalmente com o órgão, instrumento 

muito utilizado antigamente nas missas. Somente nesta e na Igreja do Carmo há 

uma pessoa para receber o grupo, entregar um folheto sobre a história da 

irmandade e a construção do templo.   

A terceira igreja é a de Nossa Senhora do Carmo (Antiga Sé). Nela foram 

sagrados os dois imperadores do Brasil e foi feito o batizado de Isabel de Bourbon e 

Bragança. Abrigou a Catedral de São Sebastião de 1808 a 1976. É a melhor igreja 

em relação à visitação turística, pois conta com guiamentos e o espetáculo de Som 

e Luz. No caminho entre uma igreja e outra, aspectos como a sujeira nas ruas 

(maior reclamação dos turistas estrangeiros quando vêm ao Rio), o contraste dos 

estilos arquitetônicos modernos e antigos, os becos, as ruas e seus antigos nomes, 

o Largo da Carioca, o Convento de Santo Antônio podem ser observados. Além 

disso, o turista passa por onde se localizava o Morro do Castelo, local de fundação 

da cidade e considerada a primeira favela carioca, demolido em 1920.  

Na última igreja do roteiro, o grupo visita a Catedral Metropolitana de São 

Sebastião do Rio de Janeiro (sagrada ao final dos anos 1970). Nela, a arquitetura 

moderna impressiona num primeiro momento, principalmente porque por fora, não 

parece ser uma igreja, mas o interior surpreende, com belos e enormes vitrais. Cada 

retângulo de concreto usado para a construção significa um fiel subindo aos céus. 

Esta é a única das quatro igrejas em que há uma loja de souvenir, embora muito 

pequena e não ter capacidade para abrigar muitas pessoas ao mesmo tempo. Na 

Catedral Metropolitana existem também o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra e no 

subsolo, próximo ao museu, um ossuário, chamado de Portal da Saudade, que é 

uma capela com local reservado para meditação, oração e guarda de restos mortais. 
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A existência desses dois atrativos da Catedral não é dada a conhecer durante o 

roteiro, pois o tempo de duração não permitia uma visitação mais aprofundada. 

O roteiro tem a duração aproximada de 4 horas e nele se ressalta ainda o 

surgimento da cidade do Rio de Janeiro, que possui relação direta com São 

Sebastião, já que os portugueses, que fundaram a cidade, tinham o santo como 

proteção aos ataques dos franceses que já haviam dominado a região e dos 

indígenas que ali habitavam.  

As figuras 10a e 10b mostram o contato de portugueses e indígenas. Depois 

de algumas batalhas como a das Canoas, os portugueses, liderados por Estácio de 

Sá, fundaram a cidade. Para protegê-los do combate, os colonizadores recorriam a 

São Sebastião. Esses dois quadros de pedra-sabão estão localizados na Catedral 

Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

Figura 10a e 10b: Fundação da cidade do Rio de Janeiro e imagem de São Sebastião trazida pelos 
portugueses. 
Fonte: Acervo próprio. 

 

Em relação à operacionalização do roteiro, a divulgação pode ser considerada 

acessível para que tem acesso à internet, pois esse é o maior canal de divulgação 

dos roteiros, seja em todas as redes sociais, seja no site que possui todos os 

roteiros. 

Com relação ao público que participa desse tipo de roteiro, pode-se afirmar 

que no roteiro específico realizado pela pesquisadora, havia cerca de 50 pessoas 

que se mostraram atenciosas a todo o momento às falas do professor, além de 

respeitarem os locais religiosos com silêncio. O público variou desde estudantes até 

pessoas idosas, sendo a maioria moradores da cidade do Rio de Janeiro. Um 

aspecto importante observado no roteiro realizado e que deve ser evidenciado nos 
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roteiros com guiamento, é a capacidade do guia de prender a atenção do ouvinte. 

No caso em questão, o professor mostrou-se divertido, respondeu a todas as 

dúvidas das pessoas e não demorou fazendo comentários irrelevantes. Além disso, 

fez uso do megafone, o que permitiu que todas as pessoas escutassem o que está 

sendo dito. Alguns alunos ligados ao projeto e outros de Geografia, acompanhavam 

atentamente o professor. A partir da análise do currículo lattes11 do professor 

observa-se que ele possui especialização em Geografia Urbana, mas não é possível 

verificar se ele é guia credenciado ou não. 

Em relação à frequência aos demais roteiros, no dia em que a pesquisadora 

participou do roteiro já referido, havia outros grupos de turistas visitando apenas a 

Catedral Metropolitana, transportados por dois ônibus, cinco vans e carros 

particulares que estavam à espera no estacionamento. Pode-se notar também a 

presença no local de cerca de 20 guias credenciados com grupos. Diante desse 

fluxo as falas do professor tiveram que ser um pouco mais rápidas para que os 

outros grupos pudessem visitar os lugares, como na capela atrás do altar.  

 

 
                       Figura 11: Vans de turismo na Catedral Metropolitana. 
                       Fonte: Acervo próprio. 

 

Analisando o projeto de extensão “Roteiros Geográficos do Rio” observa-se 

que esta é uma louvável iniciativa, que deve ser seguida por muitas outras 

                                                             
11

 Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771153E4>. Acesso 

em: 07 de jun. 2013. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771153E4
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universidades do Brasil, pois o objetivo de um projeto de extensão é ajudar a 

promover o bem-estar da população através de práticas no meio acadêmico.  

De um modo geral, pela reação das pessoas envolvidas no roteiro, o passeio 

pode ser considerado proveitoso, uma vez que esse segmento do turismo causa 

encantamento e desperta emoções místicas, mesmo que não seja feito de forma 

constante no Centro do Rio. Assim, o objeto deste estudo, o turismo religioso no 

Centro é rico em possibilidades e certamente, com o planejamento da atividade, o 

número de turistas a praticá-lo tende a aumentar. 

 
 

3.3 POSSIBILIDADES DE TURISMO RELIGIOSO NO CENTRO DA CIDADE DO 

RIO DE JANEIRO 

 

Para incrementar a prática do turismo religioso no Centro, é necessário 

entender o que são os roteiros turísticos, já que é uma das formas da prática do 

turismo mais utilizadas por turistas e agências de turismo (o termo compreende as 

agências de viagens, as que comercializam pacotes e as agências de viagens e 

turismo, as operadoras que elaboram os roteiros e pacotes). Os roteiros turísticos 

(ou city tours) não possuem uma única definição. Mas de forma geral, pode-se dizer 

que um roteiro turístico é a visitação a um conjunto de atrativos somado aos 

aspectos históricos, culturais, geográficos e ambientais dos locais. Um roteiro 

turístico facilita a localização dos turistas no espaço urbano e o consumo do turismo, 

já que é um produto padronizado, sujeito a pouca ou nenhuma alteração e altamente 

motivador (BAHL, 2006; TAVARES, 2002). 

 
Um roteiro, porém, não é somente uma sequência de atrativos a serem 
visitados, é também uma importante ferramenta para a leitura da realidade 
existente e da situação sociocultural vigente na localidade. É importante que 
seja coeso e contextualizado, o que dará uma visão abrangente e, ao 
mesmo tempo, clara do local visitado (TAVARES, 2002, p. 14). 

 
Um roteiro turístico pode apresentar variações, por conta das características 

operacionais. São exemplos: forfait, excursão, pacote, city tour, city by night, city tour 

panorâmico, entre outros (TAVARES, 2002). Porém, deve-se ter precaução porque 

pessoas leigas e até as envolvidas na área, como os guias de turismo e as 

operadoras por vezes confundem as definições e aplicam nomenclaturas iguais para 

produtos diferentes.  
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Além de aplicar a nomenclatura correta, o profissional que realiza o city tour 

deve ter formação qualificada, gostar de lidar com pessoas e transmitir informações 

sólidas para o público. É importante que estude o local anteriormente e trace 

questões fundamentais para a realização de um bom roteiro, como: localização 

espacial dos atrativos, distância, horários de visitação, percurso, acessibilidade, 

entre outros. 

Não cabe no presente estudo analisar todos os tipos de roteiros turísticos. 

Como o roteiro das catedrais de São Sebastião do Rio de Janeiro é gratuito e as 

propostas de planejamento de três roteiros turísticos religiosos também têm a 

pretensão de ser, vale ressaltar apenas city tours gratuitos. No Brasil, esse tipo de 

roteiro ainda é minoria, porque necessita de todo um apoio por parte de iniciativas 

públicas ou privadas, o que é difícil de conseguir, ainda mais para roteiros de 

turismo religioso. 

Na Europa, propostas de city tours gratuitos, na modalidade caminhada, estão 

se tornando mais frequentes. O Jornal Folha de São Paulo, de 24 de janeiro de 

2013, em seu caderno especial de turismo, afirma que esta prática surgiu em Berlim, 

em 2004, com a criação da Sandeman’s New Europe, uma agência especializada. 

Lá, não há um custo para participar do city tour, mas caso os turistas queiram, eles 

mesmos decidem o valor a pagar. Por isso, os guias estão se utilizando cada vez 

mais de técnicas de performances para prender a atenção. A ideia está se tornando 

bem difundida entre albergues que hospedam os jovens. Em contrapartida, estão 

surgindo também os chamados seminários, que são passeios-aulas com guias mais 

especializados, sendo geralmente, professores de mestrado ou doutorado que 

cobram um valor muito alto. Apesar de o professor do roteiro da UERJ anteriormente 

explicitado ser doutor na área de Geografia, o projeto de extensão não tem o molde 

de seminário, pois é uma condução tradicional, com abertura ao público participante 

para eventuais questionamentos e não contribuições acerca dos atrativos e bens 

culturais. 

Tendo em conta o potencial cultural da cidade do Rio de Janeiro e a 

conceituação de roteiros turísticos, na próxima seção são elaborados três roteiros de 

cunho religioso, que passam por dez construções católicas.  
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3.3.1 Proposta de roteiros 
 

Os roteiros a seguir foram elaborados a partir de constatações acerca da falta 

de planejamento do turismo religioso na cidade do Rio de Janeiro, mas levando em 

conta o potencial desse segmento do turismo, que vem crescendo no Brasil e 

também de todo o contexto histórico e cultural que as igrejas da cidade estão 

inseridas. Como são muitas as igrejas localizadas no Centro do Rio de Janeiro, não 

é possível a elaboração de roteiros que contemplem todas elas. Por isso, no 

presente estudo serão feitas três propostas de roteiros, abrangendo dez atrativos 

religiosos. 

Esta proposta de planejamento pode servir como incentivo à criação de novos 

roteiros e até mesmo, posteriormente, para a criação de um circuito religioso, 

reconhecido pelos órgãos públicos de turismo, o que já existe atualmente em outras 

cidades, como no interior de São Paulo. 

Os roteiros foram programados para terem o tempo de duração de cerca de 4 

horas. Foi observada principalmente a questão da proximidade de um atrativo com o 

outro, pois em city tours dessa natureza, o público é variado e abrange 

principalmente pessoas idosas. Tais roteiros foram nomeados e uma igreja pode 

fazer parte de dois roteiros. A divisão se dá da seguinte forma: 

 

a) Roteiro 1 - Corredor das igrejas 

Mosteiro de São Bento, Igreja de Nossa Senhora da Candelária, Igreja de Santa 

Cruz dos Militares, Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, Igreja de 

Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores e Igreja de São José12. 

 

b) Roteiro 2 - Catedrais da cidade 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, Igreja de 

Santa Cruz dos Militares, Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé e 

Catedral Metropolitana. 

                                                             
12

 Por conta do itinerário traçado e tempo de duração dos roteiros, o acréscimo de mais igrejas se 
torna inviável. Mas, como sugestão para a criação de novos roteiros, podem ser acrescentadas mais 
duas igrejas importantes para a cidade: a Igreja da Ordem Terceira do Monte do Carmo e a Igreja de 
São Gonçalo Garcia e São Jorge. A primeira localiza-se na rua Primeiro de Março, ao lado da Igreja 
de N.S do Carmo da Antiga Sé, e destaca-se pela sua imponência. A segunda está localizada na rua 
da Alfândega, próximo ao Campo de Santana. Esta atrai um número muito grande de fiéis, 
principalmente no dia de São Jorge.  
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c) Roteiro 3 - Riqueza da Igreja 

Igreja de São Francisco da Penitência, Convento de Santo Antônio e Catedral 

Metropolitana (visita ao Museu de Arte Sacra). 

 

 
Figura 12: Igrejas contempladas e roteiros. 
Fonte: Adaptado Google Maps. 

 

Primeiramente, são destacadas as igrejas mais próximas à Baía de 

Guanabara, que foram nomeadas de “Corredor das igrejas”, pois estão dispostas 

principalmente na rua 1º de março. Depois, são destacadas as quatro igrejas que 

foram catedrais da cidade, no roteiro intitulado “Catedrais da cidade”. O último 

roteiro, classificado como “Riqueza da Igreja”, vai abranger a parte do Largo da 

Carioca. Neste roteiro, além da riqueza material (vista na Igreja de São Francisco da 

Penitência e no Museu de Arte Sacra, localizado na Catedral Metropolitana), é 

evidenciada a riqueza histórica (Convento de Santo Antônio).  

Na seção de interpretação patrimonial, será apresentada a conceituação e 

junto a isto será proposto um plano interpretativo para os roteiros. 

 

3.3.2 Interpretação patrimonial 

 

Para o planejamento dos roteiros turísticos de cunho religioso no Centro do 

Rio de Janeiro apresentados anteriormente, é necessário um planejamento que 
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busque contar a história, a identidade e a memória, mas relacionando com o 

cotidiano vivido, por meio de ideias simples e também por meio de modernas 

ferramentas tecnológicas. Para isso, se faz necessária a interpretação patrimonial. 

A interpretação patrimonial é basicamente uma experiência de comunicação 

que os patrimônios de um modo geral, como museus, igrejas, centros culturais, 

enfim, espaços ligados à cultura se utilizam para estimular o olhar, vivenciar 

informações e emoções, provocar a curiosidade e levar o turista a descobrir toda a 

magia do lugar, revelando características culturais e ambientais, representações e 

significações (MURTA; ALBANO, 2002). Por meio deste processo há a preservação 

da memória coletiva do local e revelam-se significados sociais e históricos do objeto 

patrimonial em questão (MENEZES, 2004). 

Para Tilden (2002), um dos maiores autores que tratam deste assunto, a 

interpretação patrimonial é: 

 
[...] uma atividade educacional que objetiva revelar significados e relações 
através da utilização de objetos originais, de experiências de primeira mão e 
por meio de mídia ilustrativa, ao invés de simplesmente comunicar 
informações factuais. (TILDEN apud MURTA; GOODEY, 2002, p. 14). 
 
 

Ele ainda aponta que “[...] pela interpretação, há a compreensão; pela 

compreensão, há a apreciação; e pela apreciação, há proteção” (TILDEN apud 

MURTA; GOODEY, 2002, p. 14-15). Isso mostra que a interpretação patrimonial é 

fundamental não só para a experiência do turista, mas também para a preservação e 

conservação do patrimônio. 

Menezes (2004) afirma que dar significação ao patrimônio não é tarefa fácil, 

pois a interpretação patrimonial causa certa alteridade. Ao mesmo tempo que é 

presença, por causa da materialidade do objeto, é também ausência, por causa dos 

significados, pois cada um interpreta da sua forma. Como exemplo, o autor cita 

Igreja do Carmo em Diamantina, Minas Gerais. Nela muitos são os significados para 

a construção da torre da parte posterior do edifício. Um dos possíveis significados 

seria para atender as vontades da ex-escrava Chica da Silva e outra versão afirma 

que é pelo fato de os escravos terem a possibilidade de chegarem mais próximo ao 

altar-mor. Seja qual for o significado, o que é importante ressaltar é que os estudos 

históricos e crenças mitológicas estimulam o melhor entendimento, principalmente 

quando baseado na religião. História, memória, mito e ficção podem ser usados para 

a construção de modos diferentes de interpretação. A cidade mineira, segundo o 
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autor, funciona como um cenário, relacionando a memória com a modernidade. A 

cidade é monumento e documento: “[...] ela é o locus continuum de cultura, onde a 

natureza, construção material, símbolos, significados e representações se 

constroem em diversidade e em harmonia.” (MENEZES, 2004, p. 87). 

Para os patrimônios culturais materiais e imateriais, a técnica de interpretação 

patrimonial é importante porque agrega valor ao produto, além de estimular os 

visitantes a preservar os bens. “De um lado, valoriza a experiência do visitante, 

levando a uma melhor compreensão e apreciação do lugar visitado; de outro, 

valoriza o próprio patrimônio, incorporando-o como atração turística.” (MURTA; 

GOODEY, 2002, p. 13). Além de valorizar a experiência de visitantes e o próprio 

atrativo, os moradores também são beneficiados, pois podem descobrir novas 

formas de olhar e de apreciar seu lugar.  

Para a interpretação de cada patrimônio acontecer é necessário haver um 

trabalho interdisciplinar. Para isso, são fundamentais especialistas de diversas 

áreas, como turismólogos, museólogos, engenheiros, arquitetos, produtores 

culturais, entre outros, que vão ajudar a dar uma visão holística ao plano 

interpretativo. Muitas vezes, há o pressuposto por parte dos planejadores, de que o 

turista por si só irá interpretar o patrimônio e identificar suas belezas, mas se deve 

salientar que nem todas as pessoas irão compreender o que está querendo ser 

transmitido se houver muita complexidade ou se a proposta não for devidamente 

explicada. 

A interpretação patrimonial proporciona ao turista e ao morador experiências 

novas, podendo dar maior significação ao local. De acordo com Murta e Albano 

(2002, p. 10) “o som de um órgão pode criar um clima especial e valorizar a visita a 

uma igreja barroca. A história de uma cidade através dos séculos pode ser melhor 

(sic.) fixada na memória das pessoas através de painéis bem desenhados”.  

Murta e Goodey (2002) consideram que existem três etapas para o plano 

interpretativo: a inventariação e registro de recursos, temas e mercados; desenho e 

montagem da interpretação; e gestão e promoção. A primeira etapa compreende a 

ação de órgãos da administração pública juntamente com a comunidade, além da 

ajuda de voluntários, colecionadores e patrocinadores. Para a escolha de temas é 

necessário saber as histórias, lendas e personagens do local. Para ajudar a definir o 

mercado, deve-se traçar o público-alvo e o número de visitantes esperados. A 

segunda etapa abrange o saber, sentir e o fazer. Devem ser analisados os materiais, 
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recursos, as decisões dos envolvidos e os serviços que serão prestados, desde a 

inserção de sanitários no local (ou a identificação dos já existentes no caminho) até 

a forma de atendimento ao cliente. A última etapa do plano interpretativo é a parte 

de parcerias, monitoramento, manutenção e avaliação. A infraestrutura e a 

publicidade nesta etapa já são evidentes. O incentivo à visitação é feito por meio de 

divulgação nos meios de comunicação. Ademais são distribuídos folhetos, papeis, 

mapas e guias.  

Existem vários meios e técnicas de interpretação, mas analisando todos eles 

e relacionando-os com os roteiros religiosos, as melhores técnicas a serem 

utilizadas poderiam ser as três primeiras apontadas por Murta e Goodey (2002): 

interpretação ao vivo, textos e publicações e interpretação com base no design com 

meios estáticos. A interpretação ao vivo é caracterizada por trazer formas de 

animação. Geralmente o guia é um ator caracterizado, que canta, fala com sotaque 

e é responsável por realizar um roteiro informal, que serve para descontrair. Já os 

textos e publicações servem de material educativo para complementar as 

informações, mostrar detalhes e servem como souvenirs. Enquadram-se nesta 

técnica os mapas ilustrados, guias e roteiros. Entre os meios estáticos de 

interpretação com base no design, utilizam-se as placas, painéis e letreiros.  

Deste modo, destacam-se como propostas: 

 

a) Elaboração de material gráfico contendo os itinerários dos roteiros, os dias e 

horários, gravuras e principalmente a história destas igrejas, diferentemente do único 

material disponibilizado atualmente pela Riotur, que descreve pouco sobre as 

igrejas; 

 

b) Disponibilização de materiais em locais de fácil acesso para os turistas, como em 

quiosques da Riotur, em pontos turísticos como Corcovado e Pão de Açúcar, lugares 

de entrada e saída como em aeroportos, rodoviárias, o porto e nas próprias igrejas; 

 

c) Realização de pelo menos uma vez ao mês da interpretação ao vivo, com guias 

vestidos de personagens que podem ser os portugueses, membros da Família Real, 

padres, entre outros; 
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d) painel digital de touch localizados do lado de fora dos espaços sagrados, de modo 

mais específico, na Candelária, aproveitando o posto de atendimento ao turista que 

já existe e na Catedral Metropolitana, pois ela faz parte de dois dos três roteiros. 

Estes poderiam ser lugares de referência com pessoas especializadas para tirar 

possíveis dúvidas e evitar mau uso e degradação. Seria possível fazer uma visita 

virtual pela história com fotos antigas das igrejas, curiosidades e personagens 

marcantes. Esta iniciativa poderia ser adaptada para o acesso aos portadores de 

necessidades especiais, principalmente os surdos e os cegos; 

 

e) Exposição em todas as igrejas de paramentos, objetos e adornos litúrgicos; 

 

f) Participação em alguma missa com canto gregoriano, como por exemplo, na missa 

realizada todos os domingos e dias de preceito às 9h na Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo da Antiga Sé. 

 

g) Realização de projetos de cunho cultural e social que contassem com a ajuda da 

população; 

 

h) Criação de um calendário anual de eventos religiosos do município. Incentivar a 

vinda de turistas em datas festivas como o dia de São Sebastião e Corpus Christ; 

 

i) Utilização de um programa virtual de estatísticas para registro de visitas. Desse 

modo, haveria o número certo de visitantes e a procedência destes e o programa 

elaboraria gráficos construídos mês a mês, o que ajudaria no planejamento; 

 

j) Restauração e manutenção dos espaços sagrados feitos pela Prefeitura Municipal 

do Rio de Janeiro junto com a iniciativa pública e privada, com a devida autorização; 

 

k) Condições de acesso para portadores de deficiência; 

 

l) Sinalização turística como a conservação dos totens de informação e nas ruas de 

acesso. 
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 Cabe ressaltar que tais iniciativas foram pensadas principalmente para os 

roteiros como um todo, já que nas igrejas, qualquer tipo de modificação necessita de 

autorização do órgão de proteção e não podem ser feitas grandes intervenções. O 

exemplo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé foi utilizado para 

mostrar que há maneiras de fazer com que a igreja seja um interessante local de 

visitação. O essencial é que todos os espaços religiosos pudessem ter infraestrutura 

turística adequada como esta, mas outras iniciativas de preservação e visitação 

podem ser implantadas no curto-prazo para a realização dos roteiros. Para a 

realização de uma revitalização como a da Antiga Sé, deve ser apresentado um 

estudo técnico, além da viabilização financeira, o que não compete no presente 

trabalho, já que o foco foi dado às possibilidades de roteirização do Centro do Rio de 

Janeiro com a finalidade de se evidenciar e promover todo o potencial para o turismo 

religioso, sendo esta uma forma de diversificar o turismo local, especialmente com 

vistas a fomentar o turismo cultural.  

A escolha da interpretação patrimonial permite um maior envolvimento do 

público na construção coletiva dos conhecimentos acerca do lugar e seus bens 

culturais, cujo papel do guia é como um mediador que estimulará a reflexão dos 

participantes sobre a história do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro, não 

subestimando os conhecimentos que cada um dos participantes do roteiro tenha 

sobre os patrimônios e a paisagem de modo geral, mas fazendo com que seja uma 

visita mais dinâmica e que proporcione uma experiência inesquecível.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O turismo religioso é um segmento de grande relevância no desenvolvimento 

do turismo cultural. Nota-se que o planejamento turístico pode permitir o aumento 

das visitações nos espaços sagrados e da oferta dos atrativos culturais 

diferenciados no meio urbano. A partir da identificação do potencial cultural de cunho 

religioso no Rio de Janeiro, verifica-se que a inserção de roteiros religiosos feitos de 

forma gratuita trazem ressignificação para o turismo cultural da cidade, pelo fato da 

proposta dos roteiros fazerem com que seja possível novas formas de visitação e 

interpretação do patrimônio. Mesmo se o turista já vivenciou alguma experiência em 

relação ao turismo religioso nas igrejas do Rio de Janeiro, a interpretação 

patrimonial com foco nos roteiros permite novas visões que vão impactar na 

experiência vivida. 

Em meio à pós-modernidade, os patrimônios culturais religiosos devem 

acompanhar a velocidade e o dinamismo do meio urbano e proporcionar formas 

para se reinventar, já que podem perder seu valor durante os anos. É preciso, por 

parte da Igreja, saber admitir que o turismo ligado à religião é algo evidente e que 

com o planejamento pode servir de benefício tanto para os turistas, quanto para os 

patrimônios religiosos de cunho católico. A observação sistemática com base na 

participação de um roteiro real serviu para refletir sobre a proposta já existente, com 

a finalidade de identificar os pontos fortes e fracos para lançar novos roteiros 

turísticos, principalmente de cunho gratuito. Além disso, a técnica da interpretação 

provocará maior envolvimento do público nos roteiros e podem garantir experiências 

culturais relevantes. 

Com isso, foram abordados aspectos conceituais do turismo cultural e 

religioso e suas características. Foi destacado que este segmento do turismo cultural 

subdivide-se podendo impactar em comportamentos diferentes de turistas e 

peregrinos, por exemplo. Além disso, foi possível perceber com os antecedentes do 

turismo religioso que desde muito tempo as pessoas faziam peregrinações e que os 

atrativos religiosos impactam na caracterização do espaço urbano, trazendo a ideia 

de profano e sagrado. Puderam ser analisados autores que tratam do segmento 

para compor o referencial teórico que serviu de embasamento para toda a 

composição desta monografia. 
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A partir disso, a cidade em questão passou a ser analisada. A ênfase no 

Centro do Rio de Janeiro serviu para relembrar um pouco da história de fundação da 

cidade que está relacionada com o catolicismo trazido pelos portugueses. Nesse 

sentido, buscou-se destacar São Sebastião, padroeiro da cidade, onde se deu a 

entender o porquê da cidade ser denominada de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

Depois de um pouco da história, foram destacados os patrimônios culturais atuais da 

cidade, o que permitiu a observação de iniciativas para a preservação como o 

Corredor Cultural. Além disso, as igrejas históricas contempladas nos roteiros 

explicitados no último capítulo puderam ser descritas. Esses dois ricos objetos de 

estudo, a cidade e os atrativos religiosos, deram o aprofundamento necessário para 

a elaboração dos roteiros. 

Os objetivos do planejamento de três roteiros turísticos também conseguiram 

ser atingidos, já que toda a reflexão anterior ajudou a pensar nas melhores formas 

de dinamização dos roteiros. Para exemplificar com um exemplo bem-sucedido, a 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé foi analisada, não porque todas as 

igrejas devem seguir o seu exemplo e se transformarem, mas para mostrar que com 

formas de dinamização das visitas, os roteiros ficam mais interessantes. Por isso a 

interpretação patrimonial, no sentido de melhorar a forma dos roteiros realizados.  

Para a realização desta prática, o consumo, não pode ser deixado de lado. 

Ele está intrínseco no turismo e deve ser realizado de forma positiva e os 

planejadores não devem ter como motivação principal a econômica. Percebe-se que 

é possível a ampliação do mercado de bens religiosos. Como o turismo trabalha com 

as emoções e experiências, os chamados souvenires proporcionam lembranças 

únicas do lugar e fomentam a economia. 

Outro aspecto importante percebido é que ainda existe um vasto campo a ser 

pesquisado nesta área. Cabe aos estudiosos e planejadores continuar os estudos 

científicos na área para principalmente fazer com que os recursos acerca do turismo 

religioso na parte de planejamento possam ser aproveitados com a finalidade de 

preservação dos patrimônios culturais católicos. 

Diante do exposto, percebe-se o importante papel do turismólogo, como 

profissional essencial no processo de formulação de roteiros turísticos que garantam 

experiências culturais de qualidade para os turistas, não apenas em aspectos 

técnicos de condução de grupos, delimitação de itinerários, tempo de duração, mas 
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principalmente na socialização e divulgação dos conhecimentos acerca dos 

patrimônios e histórias locais.  
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ANEXO A 

 

 
Figura 1: A Praça XV em 1580 
Fonte: UM PASSEIO NO TEMPO – Praça XV, 
2013. 

 

 
Figura 3: A Praça XV em 1790 
Fonte: UM PASSEIO NO TEMPO – Praça XV, 
2013.  
 

 
Figura 5: A Praça XV em 1910 
Fonte: UM PASSEIO NO TEMPO – Praça XV, 
2013.  
 

 
Figura 2: A Praça XV em 1619 
Fonte: UM PASSEIO NO TEMPO – Praça XV, 
2013. 
 

 
Figura 4: A Praça XV em 1870 
Fonte: UM PASSEIO NO TEMPO – Praça XV, 
2013.  

 

 
Figura 6: A Praça XV em 2002 
Fonte: UM PASSEIO NO TEMPO – Praça XV, 
2013.  
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Figura 7: Interior da Igreja do Mosteiro de São 
Bento. 
Fonte: OSB, 2013.  
 
 
 

 
Figura 9: Igreja de Santa Cruz dos Militares no 
início do século XIX. Gravura de Richard 
Bates. Disponível em: ACMERJ, 2013. 

 
Figura 8: A Candelária como construção mais 
alta da cidade em 1885. Foto de Marc Ferrez.  
Fonte: LITERATURA, 2013. 
 

Figura 10: Cerimônia de coroação de D. Pedro 
I na igreja da Antiga Sé, por Debret 
(reprodução). 
Fonte: DIRETO DO RIO, 2013.

 

 
Figura 11: Igreja de Nossa Senhora da Lapa 
dos Mercadores. 
Fonte: RIO ANTIGO, 2013. 
  

 
 

 
Figura 12: Igreja de São José. 
Fonte: ARTE ORGANÍSTICA, 2013. 
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Figura 13: Nossa Senhora do Rosário e São 
Benedito dos Homens Pretos. 
Fonte: ACMERJ, 2013.  
 
 

 
Figura 15: Imagem de São Sebastião no 
Carro-Andor utilizado para as procissões. 
Fonte: CATEDRAL, 2013b. 
 

 
 

 
Figura 14: Catedral Metropolitana. 
Fonte: CATEDRAL, 2013b. 
 
 
 

 
Figura 16: Convento de Santo Antônio à 
esquerda e Igreja de São Francisco da 
Penitência à direita. 
Fonte: TREK EARTH, 2013.  
 

 


