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RESUMO

Este estudo objetivou apreender os motivos que fizeram do monumento ao Cristo
Redentor, localizado na cidade do Rio de Janeiro, um local pouco atraente para a
prática do turismo religioso, ao contrário do que se observa em outros atrativos
turísticos de natureza mítico-religiosa. O conceito de turismo religioso utilizado no
trabalho se refere à maneira com que os turistas vivenciam ou procuram vivenciar suas
experiências nos destinos sagrados. A análise dos motivos que levam as pessoas a
empreenderem uma viagem de cunho religioso permitiu detectar a fé e crença religiosa
como as principais motivações para o deslocamento, sendo o culto e a devoção duas
práticas recorrentes nesses locais. Por meio de observação sistemática, entrevista e
pesquisa bibliográfica foi possível verificar que não se registram manifestações
semelhantes no Cristo Redentor, o que permite retratar a atividade turística no local
como uma prática secular. Considerando-se que o monumento se tornou o principal
atrativo turístico da cidade do Rio de Janeiro e maior símbolo do país, não pelo seu
aspecto religioso, o presente estudo discute, com base em fatos histórico-culturais e na
análise do mercado turístico, os fatores que influenciaram o processo de
dessacralização do Cristo Redentor do Corcovado.

Palavras-chave: Turismo Religioso. Secularização. Cristo Redentor.

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the reasons that transformed the monument to
Christ The Redeemer, located in Rio de Janeiro, into a not attractive place for the
religious tourism, on the contrary of what we can see at others religious touristic
attractions. The concept of religious tourism adopted refers to the way tourists
experience or try to experience sacred destinations. The results indicated that the
reasons for a religious trip include faith and creed, where demonstrations of worship are
also common. Using a methodological approach that comprises systematic observation,
interview and bibliographic research, it was possible to notice that such manifestations
don’t happen at Christ The Redeemer, what regards local touristic activity as a secular
practice. Considering that the monument has become the main touristic attraction of the
city of Rio de Janeiro and the most important symbol of the country, not for its religious
aspect, this study discusses factors that influenced Christ The Redeemer’s
secularization process, based in historical and cultural facts and in the touristic market.

Keywords: Religious Tourism. Secularization. Christ The Redeemer.
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1 INTRODUÇÃO

O monumento ao Cristo Redentor, localizado na cidade do Rio de Janeiro, é o
maior cartão-postal carioca e atrai milhares de visitantes ao ano. Mesmo antes da
construção da estátua, o Alto do Corcovado já era um local de atração turística e foram
a beleza, imponência e expressividade da imagem que fizeram dele o maior símbolo do
país e em um dos pontos turísticos brasileiros mais reconhecidos no Brasil e no mundo.
Entretanto, por trás do ícone nacional existe uma outra dimensão simbólica que será
considerada na composição deste estudo.
Criado e administrado pela Igreja Católica, o Cristo Redentor é um símbolo
religioso que retrata a figura do mito central do Cristianismo: Jesus Cristo, o líder
religioso mais influente da sociedade ocidental até os dias de hoje. O sentido religioso
da estátua é, portanto, evidente. Porém, as mudanças políticas, econômicas e culturais
ocorridas no país, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, e a lógica do mercado
turístico, caracterizado pela mobilidade de pessoas, crenças, imagens, informações e
interesses, acabaram incorporando novos significados e funcionalidades ao monumento
que alteraram o seu sentido original. É no exercício da pesquisa acadêmica que será
possível identificar a transformação turística de um símbolo religioso tão disseminado.
Dada a intensidade significativa dos símbolos religiosos dentro do Catolicismo,
seria aceitável pensarmos na imagem do Cristo Redentor como um elemento de
mediação do sagrado, como um espaço de ritos, orações e culto, capaz de
proporcionar uma experiência espiritual que gerasse interesse para a prática do
Turismo Religioso. Entretanto, o monumento é um atrativo que integra um produto
turístico de “sol e praia”: a cidade do Rio de Janeiro, que recebe inúmeros visitantes
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motivados pela experiência do lazer. Afora algumas atividades isoladas promovidas
pela igreja no local, este adquiriu diferentes formas de uso do espaço.
A questão que orienta esta pesquisa consiste em: quais os fatores que
influenciaram na dessacralização da imagem do Cristo Redentor, do ponto de vista de
sua atratividade para o turismo, transformando-o em uma estrutura secular pelo
consumo e mercado? Dessa forma, será discutido o Turismo Religioso, nos limites da
religião Católica, como uma prática com conceito e estrutura próprios. Não se trata de
descartar a existência dessa atividade nas demais religiões, mas apenas delimitar o
tema de discussão. Embora a religião e suas manifestações sejam assuntos bastante
discutidos no ramo das ciências humanas e sociais, no que concerne a sua relação
com o fenômeno do turismo o mesmo não acontece. A escassez de base teórica aliada
ao crescimento da demanda pelo consumo de bens sagrados gera no meio acadêmico
a necessidade de se realizar estudos e pesquisas que contemplem as mais variadas
abrangências do tema.
O Catolicismo está presente em nosso país desde o início da colonização. Foi
religião oficial nos primeiros séculos, hegemônica até meados do século XX e
atualmente, apesar do surgimento e crescimento de novas crenças, permanece
predominante para a maioria dos brasileiros. Segundo o Instituto de Pesquisas da
Universidade de São Paulo, constatou-se que cerca de 15 milhões de brasileiros fazem
viagem de turismo religioso anualmente. As cidades de maior destaque seriam Juazeiro
do Norte, no Ceará, terra do Padre Cícero; Nova Trento, em Santa Catarina, onde se
encontra o Santuário de Madre Paulina; Belém do Pará, na festa do Círio de Nazaré; e
Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, onde está o santuário da padroeira Nossa
Senhora Aparecida. (VIAGENS DE FÉ PELO BRASIL, s.d.)
Após meio milênio de história, a Igreja Católica no Brasil não só conquistou fiéis,
tornando-se o maior país católico do mundo em número de pessoas que se julgam
como tal, como também construiu um vasto patrimônio religioso, artístico e
arquitetônico. Todo esse legado tem um valor intrínseco para o Turismo e por isso deve
ser objeto de estudo e preservação pelos agentes do setor. O que se nota, no entanto,
é um processo de desenvolvimento ainda bastante empírico e, conseqüentemente, a
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grande necessidade de planejamento, organização e sistematização da atividade
turística no país, inclusive no que se refere ao segmento religioso.
Este trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva. Sua
estratégia de composição compreende um Estudo de Caso, em que serão utilizadas
técnicas de revisão bibliográfica, entrevista e análise observacional, esta última
realizada durante o período de estágio no “Trem do Corcovado”, de agosto de 2006 a
outubro de 2007.
O objetivo geral deste estudo é compreender porque o Cristo Redentor não se
tornou um atrativo para o segmento do Turismo Religioso e, sim, um local onde se
desenvolveram diferentes formas de uso do espaço referentes à prática do turismo. São
objetivos específicos: discutir o Turismo Religioso em seu conceito e prática; verificar as
possíveis conseqüências do desenvolvimento do turismo nos espaços mítico-religiosos;
debater o comportamento do mercado turístico na elaboração e promoção dos seus
produtos; bem como avaliar os agentes responsáveis pelo processo cultural de
composição da imagem dos destinos turísticos.
Os elementos textuais do trabalho serão divididos em cinco capítulos. Após este
Capítulo introdutório será feita, no Capítulo 2, uma abordagem teórica, a fim de reforçar
os argumentos expostos no decorrer dos demais capítulos. Primeiramente, serão
debatidos os conceitos de Religião e Turismo, buscando compreender a relação
existente entre eles e, a partir desse cruzamento, reconhecer as diferentes formas de
uso dos espaços, ou seja, as diferentes maneiras que as pessoas vivenciam ou
procuram vivenciar suas experiências turísticas. Em seguida, será discutido o Turismo
Religioso

como

segmento

do

mercado

turístico,

analisando

seus

aspectos

motivacionais, o espaço onde essa atividade irá se desenvolver, bem como a
multifuncionalidade dos destinos religiosos. Serão analisados também os diferentes
tipos de viagem de cunho religioso, estabelecendo suas semelhanças e principais
diferenças. E por fim, será analisada a importância da imagem e dos símbolos dentro
de um sistema turístico e os seus novos valores adquiridos na sociedade pós-moderna.
O Capítulo 3 dará início ao Estudo de Caso, que tem como objeto de
investigação o Cristo Redentor. A princípio será necessária a apresentação de um
breve histórico do monumento, desde a sua idealização até o evento importante mais
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recente ocorrido no local, quando foi eleito uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo.
Por meio deste histórico será possível compreender os motivos que levaram à
concepção da idéia de construção de uma imagem religiosa no alto do Corcovado e sua
importância para a cidade do Rio de Janeiro.

Logo depois será feita, em uma

abordagem mais técnica, uma análise do entorno do atrativo - lugar de grande
importância tanto do ponto de vista histórico, quanto turístico e ecológico - bem como
da infra-estrutura e serviços do local, avaliando os aspectos da atividade turística. Em
seguida será avaliado, pela análise da formação do espaço turístico da cidade do Rio
de Janeiro, o papel do Cristo Redentor no contexto das primeiras décadas do século
XX, momento em que a capital do país estava sendo modernizada.
No Capítulo 4 será estabelecida uma ligação entre o primeiro e segundo capítulo,
buscando respostas para a problemática em questão. Serão avaliados os fatores que
influenciaram na transformação do símbolo religioso no maior símbolo nacional,
identificando os diferentes interesses envolvidos na composição de sua imagem.
Embora o novo significado não anule o ícone religioso que a estátua contém em si, as
transformações políticas, econômicas, sociais e a lógica do mercado turístico acabaram
provocando a secularização do monumento, refletindo diretamente na prática do
turismo no local. Serão discutidas ainda as iniciativas por parte da Igreja que visam à
revalorização do sentido religioso da imagem e as possíveis conseqüências dessas
ações sobre atividade turística no atrativo. Vale ressaltar que não é de interesse da
pesquisa julgar os agentes religiosos e o trade turístico local, mas apenas avaliar suas
ações e desdobramentos, no contexto da atividade turística no Cristo Redentor.
No Capítulo referente à conclusão, serão apresentados os resultados da
pesquisa e do problema proposto. Este trabalho proporcionou um aprofundamento a
respeito do tema, deste que é o principal ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro e
maior símbolo nacional: o Cristo Redentor. Mas, apesar de sua importância no cenário
brasileiro, existe uma lacuna de informações, registros e fontes bibliográficas sobre o
assunto, o que dificultou em muito o processo de investigação.
Os elementos pós-textuais compreendem as referências, apêndice e anexo.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O turismo religioso, entendido como um fenômeno e um segmento do mercado
turístico, contém dois dos mais importantes fenômenos sociais do mundo atual: religião
e turismo. O universo do turismo e o universo da religião, quando analisados
separadamente, exigem demandas teóricas distintas. No entanto, o turismo religioso,
como turismo, recebe todo o embasamento teórico que abrange o fenômeno das
viagens modernas. Ao mesmo tempo, o turismo religioso, como religião, requer uma
análise voltada para esse tradicional aspecto da vida humana que se relaciona com o
sagrado. Este capítulo busca avaliar as ambigüidades desses dois fenômenos em um
só evento turístico e religioso.

2.1 BREVE REFLEXÃO SOBRE RELIGIÃO E TURISMO

A palavra religião vem do latim religio (re+ligare) e quer dizer re-ligação (DIAS;
SILVEIRA, 2003). A crença na existência de um ser divino que rege o mundo fez com
que a humanidade buscasse constantemente essa re-ligação com Deus em
contrapartida à realidade profana em que se vive. De acordo com Durkheim (apud
MAIR, 1979, p. 211), a religião é “um sistema unificado de crenças e práticas relativas
às coisas sagradas [...]”. As crenças, por sua vez, se baseiam na fé e transformam os
lugares em espaços sagrados, centros das práticas religiosas, que vão gerar motivação
para que as pessoas se desloquem até eles. É fundamental, portanto, reconhecer a
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idéia de fé na origem do ato religioso que motiva grandes viagens em busca de algo
que ultrapassa o cotidiano.
Os deslocamentos de origem mítico-religiosa, como por exemplo, as primeiras
peregrinações cristãs, são umas das formas mais antigas de viajar e por isso são
freqüentemente relacionados ao turismo, a ponto de serem considerados um
precedente dele, como afirmam Dias e Silveira (2003). Esta analogia procura, em uma
ótica evolutiva, apontar um contexto de origem para o Turismo como forma de conceber
a realidade baseada em uma evolução histórica. Entretanto, existe uma distância muito
grande, cultural e econômica, entre ambas as práticas sociais e características muito
peculiares que distinguem o Turismo das demais formas de viajar.
Vale ressaltar que nem toda viagem é Turismo, já que existem outros modelos
de deslocamento como as migrações, excursões e as próprias peregrinações. O
turismo inclui um deslocamento voluntário e temporário para fora do seu entorno
habitual. É um produto de mercado para ser consumido, fabricado e sustentado por
uma rede de agências, hotéis e marketing. É uma atividade intersetorial que, além dos
serviços, envolve diversos outros setores da economia. E, acima de tudo, é uma prática
social capaz de gerar fortes impactos sobre os ambientes sociocultural, ambiental e
econômico, muitas vezes negativamente.
A OMT (apud DIAS E SILVEIRA, 2003, p.12) define o turismo como:
as atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e estadas em
lugares diferentes do de sua moradia habitual, por um período de tempo
contínuo inferior a um ano, com fins de lazer, por negócios ou outros motivos,
não relacionados com o exercício de uma atividade remunerada no lugar
visitado.

Os motivos que levam as pessoas a empreenderem uma viagem, mencionados
na definição acima, são os mais variados e incluem também a fé e a religiosidade. De
acordo com essas motivações, visando melhor atender aos desejos e necessidades da
demanda, o mercado turístico se divide em vários segmentos específicos, tais como:
Turismo de Lazer, de Negócios, de Aventura, Rural, Gastronômico, Cultural e Religioso.
Em termos mercadológicos, reconhecer essas diferentes formas de uso dos espaços,
ou seja, essas diferentes maneiras com que os turistas vivenciam ou buscam vivenciar
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suas experiências de viagem, significa identificar sua utilidade, fator de extrema
relevância para a composição do produto e direcionamento do marketing turístico.
Segundo Beni (2006), um dos principais meios de segmentar o mercado turístico
é pela identificação do motivo da viagem. Surge então na modalidade “religiosa” um
novo segmento do mercado turístico, marcado pela oferta de bens sagrados, que vão
gerar motivação para a viagem.
As

reflexões

aqui

apresentadas

apontam

para

a

possibilidade

de

correspondência entre religião e turismo, mas também à contraposição que ocasiona a
secularização da religião pelo consumo.

2.2 O TURISMO RELIGIOSO COMO SEGMENTO DO MERCADO TURÍSTICO

O mercado de Turismo é constituído por produtos diferenciados entre si. Cada
produto, atrativo ou pacote turístico oferecido possui características próprias que o
diferenciam dos demais e que vão influenciar na escolha pelo consumo. Montejano
(2001, p.11) define a estrutura do mercado turístico como:

a parte da Economia que estuda e analisa a realidade econômica do turismo
baseada em um mercado no qual confluem a oferta de produtos e serviços
turísticos e a demanda que está interessada e motivada em consumir esses
produtos e serviços turísticos.

Esse processo de interação entre a oferta e a demanda se dá em um espaço
geográfico - cidade, região, país - onde irá se desenvolver a atividade turística. Esta,
por sua vez, configura-se em uma série de produtos turísticos com tipologias
específicas, relacionadas aos seus recursos disponíveis, sejam eles naturais, culturais,
artísticos ou religiosos, como foi citado anteriormente. No caso do Turismo Religioso,
chamamos de “Santuário” o espaço onde a atividade turística acontecerá.
Oliveira (2004, p. 49) estabelece a seguinte definição de Santuário:
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Trata-se do lugar privilegiado de busca do sagrado como dimensão espiritual,
mística e sobrenatural da existência. Portanto, os Santuários não são,
necessariamente, o sagrado, mas tão somente mais uma localidade
privilegiada para experimentar essa sacralidade. Dito de outro modo: os
Santuários são mediações do sagrado.

Nesses lugares, normalmente, encontramos os visitantes motivados pela crença
religiosa, mas também é possível encontrar pessoas interessadas em história, arte e
cultura religiosa de um modo geral, pois os eventos religiosos se constituem em
expressões culturais de determinado grupo social e revelam a realidade históricocultural de determinada região. Em termos mercadológicos, estas pessoas estariam
praticando um tipo de Turismo Cultural em um local marcado essencialmente pela
manifestação religiosa, já que a forma com que elas utilizam aquele espaço é diferente
daqueles que viajam pela fé, revelando o aspecto da multifuncionalidade dos destinos
turísticos.
O Turismo Religioso está muito relacionado com outras formas de turismo,
especialmente com o Cultural. Deve-se ter em mente que o Turismo Religioso utiliza as
mesmas formas de organização do espaço e infra-estrutura que qualquer outra forma
de turismo, o que caracteriza mais ainda sua multifuncionalidade. Porém, embora o
atrativo turístico-religioso possa adotar diferentes formas de uso do espaço, o Turismo
Religioso será motivado, em menor ou maior escala, pelo aspecto religioso, e sua
prática irá atender às necessidades daqueles que buscam um contato com o divino.
No Brasil, onde a fé católica é predominante (A IGREJA CATÓLICA NO BRASIL,
s.d.), existe um número bastante significativo de locais religiosos que atraem viajantes
de todos os tipos: peregrinos, romeiros ou pessoas atraídas pela cultura do espaço
religioso. Entretanto, na maioria dos lugares onde existem santuários ou ocorrem
manifestações religiosas, a infra-estrutura para receber os visitantes ainda é precária,
muitas vezes devido à falta de profissionais qualificados para a adequação da oferta
daquele destino.
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2.2.1 Peregrinação e Turismo Religioso: diferenças e interações

Os termos romeiro e peregrino são bastante antigos. Suas origens remontam ao
primeiro milênio do Cristianismo quando três rotas sagradas se tornaram muito
conhecidas por causa das bênçãos e indulgências que eram concedidas a quem as
percorresse. A primeira delas levava ao túmulo de São Pedro, em Roma, e aqueles que
por ali passassem eram chamados de romeiros. A segunda rota levava até o Santo
Sepulcro de Cristo, em Jerusalém, e os que faziam este caminho eram chamados de
palmeiros, por causa das palmas com que Cristo foi saudado ao entrar na cidade. A
terceira rota, finalmente, levava até os restos mortais do apóstolo Tiago, enterrados em
um local da Península Ibérica, conhecido como Compostela, que significa “campo de
estrelas”. Os viajantes dessa rota - que se tornou um dos destinos religiosos mais
célebres do mundo até os dias de hoje - receberam o nome de peregrinos. (COELHO,
1990)
É comum nos estudos de turismo considerar peregrinação e turismo religioso
como sinônimos, ou o primeiro como a gênese do segundo. De fato, são várias as
semelhanças entre o peregrino e o turista religioso. Os dois compartilham de uma
mesma crença, têm a fé como principal motivação para a viagem e passam a maior
parte do tempo da visitação no espaço religioso. A realização de ambos se inicia
geralmente em locais profanos, ligados ao cotidiano social, mas seu destino final está
nos locais onde se dá a mediação com o sagrado.
Embora não seja relevante para esta pesquisa uma análise mais profunda
desses conceitos, é importante fixar a idéia de que o turismo religioso é um fenômeno
muito mais recente - o turismo organizado surgiu no século XIX e somente no século
XX obteve maior importância na sociedade. Além disso, outro ponto fundamental a ser
considerado é que, além da motivação religiosa, o turismo religioso se concentra no
fenômeno do deslocamento e, mais especificamente, na necessidade que esse
deslocamento traz em termos de estrutura de transportes, hospedagem e alimentação,
condizente com as características do processo turístico em questão.
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Segundo Andrade (apud Dias e SILVEIRA, 2003, p.96), denomina-se turismo
religioso “o conjunto de atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e
realização de visitas a receptivos que expressam sentimentos místicos ou suscitam a
fé, a esperança e a caridade aos crentes ou pessoas vinculadas à religião”.
Com uma parcela crescente da população vivendo nos grandes centros urbanos,
a violência, as enfermidades e os problemas emocionais, as pessoas têm se apegado
cada vez mais às questões religiosas. Muitas vezes, deixam seu entorno habitual, longe
do estresse do dia-a-dia, para ir ao encontro do sagrado, tornando-se um momento de
fuga e re-ligação com Deus e consigo mesmo. A motivação religiosa leva, portanto,
milhares de pessoas a se deslocarem aos espaços sagrados, seja para adorá-lo,
consultá-lo, festejá-lo ou conhecê-lo. O desenvolvimento de práticas religiosas é um
importante fator na determinação de locais com potencial turístico religioso.
Embora muitos ainda considerem que as motivações religiosas não têm nada de
turístico quando comparadas com outros propósitos de viagem, na verdade, um viajante
motivado pela fé não precisa abrir mão de outras necessidades. Ao contrário, eles
continuam precisando de descanso, alimentação, momentos de calma e relaxamento,
como sua condição humana exige. Para Oliveira (2004), ao assumir a fé como principal
motivação desse tipo de viagem, o Turismo Religioso reafirma a fé como
transformadora e dinamizadora da estética dos espaços, tornando-os materialmente
religiosos. Nesse sentido, pode-se dizer, então, que o Turismo pode atuar como um
“meio de sacralização”, pela ação de valorização da cultura religiosa. A multiplicação
dos roteiros religiosos talvez seja a maior prova contemporânea dessa dinâmica.
Como toda atividade turística de modo geral, o Turismo Religioso exige uma
abordagem interdisciplinar que contemple seus aspectos econômicos, espaciais, sociais
e culturais envolvidos. Este tipo de turismo, por apresentar uma importante relação com
o fenômeno religioso, deve merecer uma atenção especial em sua abordagem pelas
ciências sociais, pois se tratam de dois fenômenos extremamente marcantes na
sociedade.
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2.2.2 Os Destinos Religiosos e a Lógica do Mercado

À medida que surgem novos boatos de realizações de milagres ou curas, relatos
de manifestação de alguma divindade, onde importantes personalidades tenham vivido
ou mesmo de onde se acredita ser possível ter uma experiência de bem-estar fornecido
pelo clima de religiosidade, os destinos religiosos vão se multiplicando e as notícias
acabam atraindo os agentes do trade turístico para esses locais. Os símbolos e festas
religiosas se tornam atrativos, sendo utilizados pelos planejadores na composição do
produto turístico local.
Para atender às necessidades dos visitantes são gerados, então, produtos e
serviços, pois, não importa a motivação, os viajantes fazem uso dos mesmos
equipamentos de transportes, hospedagem, alimentação e os demais serviços que
compõem a oferta turística. As cidades transformadas em destinos turísticos
importantes passam a disputar visitantes em um ambiente cada vez mais competitivo e
profissionalizado. Diante dessa concepção, a comercialização desses lugares requer
técnicas mercadológicas específicas, como é o caso do marketing turístico.
Segundo Mota (2001), as técnicas de marketing operam com a motivação
imaterial das pessoas, empenhando esforços que objetivam formar na mente do
consumidor desejos e necessidades favoráveis à compra. Em cada localidade, são
selecionados elementos de seu ambiente que irão compor não só o produto turístico,
como também o imaginário das pessoas. Os bens e serviços turísticos, quando
trabalhados pelas técnicas do marketing - que valorizam a adequação da mensagem podem se tornar elementos capazes de atrair turistas de mercados potenciais
específicos e criar uma imagem considerada positiva de determinada destinação.
Quanto mais focados em um segmento específico, mais provavelmente os
destinos satisfarão as necessidades da sua demanda. As localidades bem-sucedidas
em atrair o turismo procuram se definir com vantagens competitivas específicas para as
modalidades priorizadas. Por essas características mercadológicas do turismo é que
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existe a dificuldade de se compreender a interação de dois fenômenos tão distintos em
um único evento: o turismo religioso.
No Brasil, o desenvolvimento de lugares turísticos por meio do planejamento
costuma envolver alguns aspectos religiosos na composição dos destinos. Dificilmente
os agentes dos planos ignoram a força simbólica de uma capela, da festa de um
padroeiro, ou de aspectos místicos presentes em grande parte desses roteiros. Isso
porque a cultura religiosa está muito arraigada em nosso país e seus símbolos e
construções provocam grande interesse para visitação, pois revelam muitos aspectos
históricos e culturais da comunidade local.
No entanto, a apropriação de elementos da religião como recurso para o
desenvolvimento da atividade turística, é passível de reflexão. Quanto ao aspecto
material, o mercado turístico modela não só os fluxos turísticos, como também o
espaço, o ambiente onde essa atividade irá se desenvolver. Juntamente à dimensão
material, existe o aspecto simbólico que o marketing irá captar, promovendo e recriando
símbolos e imagens e traduzindo localidades e eventos em atrativos para o turismo. A
indústria do entretenimento é capaz de transformar locais e ritos religiosos em
espetáculos, retirando-os de um contexto e recolocando-os em novas dimensões de
sentidos (DIAS E SILVEIRA, 2003).

2.3 IMAGENS E SÍMBOLOS NO TURISMO

De acordo com Kotler (apud GASTAL, 2005, p.53), no âmbito do marketing, a
imagem de um local é “a soma das crenças, das idéias e das impressões que as
pessoas têm dele”. A produção da imagem de um destino se apresenta como uma
simplificação do mesmo, em um processo de que se retira, de uma série de dados
sobre esse local, a sua essência. A imagem irá envolver um conjunto de idéias sobre
essa localidade, ou pessoa, instituição e marca que não se transformam
necessariamente em uma atitude positiva em relação à aquisição de um produto. Por
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isso, para Kotler (apud GASTAL, 2005, p.54), a imagem é algo que deve ser
administrado:

A administração estratégica da imagem (AEI) é o processo constante de
procurar a imagem de um local entre seu público, segmentar e visar sua
imagem específica e seu público demográfico, posicionando os benefícios do
local para apoiar uma imagem existente ou criar uma nova (imagem) e
transmitir esses benefícios para os públicos-alvo.

Antes de se deslocarem para algum lugar, normalmente as pessoas já tiveram
um contato visual com ele, seja por fotos, jornais, folhetos, cenas de filmes, Internet ou
os tradicionais cartões-postais que revelam aspectos, elementos e objetos daquela
cultura. Diversos sítios são, então, captados como imagens que, alimentadas por uma
ampla e diversificada rede de informações, irão despertar nas pessoas sentimentos e
desejos relativos a esses lugares. Essas imagens, idéias e sentimentos constroem o
chamado “imaginário”. A possibilidade dos imaginários é infinita e estão relacionadas
tanto aos sentimentos individuais quanto aos sentimentos coletivos. (GASTAL, 2005).
A tecnologia que deu origem á fotografia, ao cinema, à televisão e ao
computador impôs a presença da imagem na vida cotidiana. A fotografia se torna então
uma importante forma de registro visual, de memória. O cinema coloca a fotografia em
movimento dando origem às cenas, que reproduzem na tela imagens da vida real. Com
a televisão, foi possível ter imagens ao vivo de qualquer outro lugar do planeta. Suas
programações variadas funcionam até 24 horas por dia, tornando-se um dos maiores
“companheiros” do homem em seu dia-a dia. E finalmente, as possibilidades
tecnológicas que surgiram com os computadores aperfeiçoam cada vez mais as
imagens, alterando cores, acrescentando formas e recriando movimentos.
A imagem se tornou uma questão extremamente importante para a sociedade.
Ela é uma manifestação visual que se dá não apenas pela pintura, pela fotografia, pelo
cinema, pela televisão ou pelo computador, mas também no mundo que nos cerca. São
paisagens, fatos, eventos e objetos que nós vemos e, logo, acessamos como imagens
mentais quando sonhamos ou simplesmente quando nossa memória nos remete a eles.
O objetivo do marketing é justamente estimular o acesso a essas imagens para
provocar os desejos de consumo.
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A imagem presente em quase todos os momentos da vida contemporânea faz
com que a nova sociedade do consumo assuma cada vez mais uma dimensão estética.
Gastal (2005, p. 26) afirma que:

Na era do design, todos querem canetas visualmente bonitas, talheres
visualmente sofisticados e restaurantes visualmente charmosos, quer na sua
arquitetura, decoração, quer no arranjo dos pratos. Tudo isso, além, é claro, da
preocupação estética com a própria aparência física dos demais. O mesmo
vale para materiais publicitários e para os produtos turísticos e sua folheteria.

Ao invadir a vida das pessoas, a estética seduz o público, levando-o a vivenciar,
a partir das imagens, até mesmo as atividades cotidianas e isso incentiva um consumo
cada vez maior de imagens. Quando se compra uma roupa, por exemplo, para muitos a
marca é tão ou mais importante do que a peça em si, pois confere o status.
Para o turismo, as imagens assumem uma importância crucial. No que tange ao
turismo urbano, este talvez seja o mais desafiador, em um mundo onde as diferentes
localidades desenvolvem disputas acirradas para atrair o maior fluxo de pessoas, de
negócios e de investimentos. Para tanto, as cidades buscam apresentar suas
multiplicidades e diferenciais, utilizando o cinema, a literatura, a música, a televisão e a
Internet como um canal para chegar ao imaginário que influencia o comportamento, as
escolhas e as opções de lazer e de viagens das pessoas.
O material de divulgação dos locais turísticos é composto principalmente por
imagens. Folheterias, pôsteres, reportagens em jornais e revistas, websites, comerciais
e filmes dão prioridade às imagens, pois assim, o espaço desconhecido será ocupado
por estas imagens que, graças aos esforços de propaganda e marketing, irão provocar
nas pessoas sentimentos e desejos em relação a eles. Sendo assim, é possível afirmar
que o turismo trabalha não apenas com produtos concretos, mas também com
imaginários, com sonhos.
Os símbolos são também um importante instrumento para o estudo do fenômeno
do Turismo, pois, carregados de um conteúdo emocional, reforçam a relação entre as
localidades e os imaginários, principalmente quando se trata de motivação religiosa.
Não haveria turismo religioso sem a percepção de elementos simbólicos que remetem
ao divino. A crença, baseada na fé de cada indivíduo, transforma lugares, monumentos,
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ritos e gestos em um canal de ligação direta com o sagrado, fazendo com que as
pessoas queiram estar cada vez mais em conexão com eles.
Os símbolos carregam uma gama de significados e, assim como as imagens,
envolvem sentimentos que dizem muitos sobre os objetos, pessoas, lugares, ou
qualquer coisa relacionada a eles.

Tomemos como exemplo o simbolismo da

montanha. De acordo Kas e LODDI (2007/2008), muitos lugares elevados são
associados a práticas espirituais. Na Índia, o Himalaia sempre foi refúgio dos ascetas
ou pessoas em busca de purificação. Na China, mesmo fora do contexto religioso, subir
uma montanha era considerado um excelente exercício para “colocar a vida humana na
sua devida proporção”. Já na tradição bíblica, a presença da montanha é um chamado
constante a grandes acontecimentos.
No mundo cristão, a montanha exerce uma enorme força simbólica. Isso porque,
importantes passagens bíblicas foram ambientadas no alto de uma montanha, sendo a
mais conhecida a Paixão e Morte de Jesus. O Calvário era mais uma das inúmeras
montanhas de Jerusalém. Do ponto de vista bélico, era uma vantagem poder olhar para
todos os lados, controlar o horizonte. Mas depois, essas conotações guerreiras foram
sendo substituídas por um enorme simbolismo religioso. Jerusalém tornou-se um centro
de peregrinação e ainda hoje, segundo Kas e Loddi (2007/2008), quando se passeia
por aquelas ruas, turistas de diversos lugares do mundo têm a sensação de um lugar
especial, que condensa séculos de espiritualidade.
Para o Turismo, assim como as imagens, os símbolos são também um
importante instrumento na composição da sua força de atratividade, pois, ao
constituírem o imaginário, representam muito mais do que a forma física desses
lugares, mas também envolvem valores, sentimentos e aspirações e conforme são
utilizados pelo marketing, podem gerar nas pessoas os desejos de consumo. Esses
símbolos, porém, podem ser forjados de acordo com os interesses da produção cultural
e dos gestores do turismo locais. O processo de criação e recriação de símbolos, para
competir com outros produtos no mercado, os transforma em “mercadorias” para
consumo, sendo o turista o consumidor.
A partir desta idéia, é possível compreender que o consumo e as relações
provenientes dele não se reduzem apenas à materialidade, pois quando se consome
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uma roupa de marca, por exemplo, está se consumindo imagens e símbolos. Da
mesma forma, o turismo é o consumo de um espaço, de uma territorialidade específica,
como se fosse uma etiqueta que, grudada em um “pacote”, pode variar entre cultural,
religioso, lazer, sol e praia, dentre outros, de acordo com as imagens e símbolos
selecionados como a essência daquela localidade.

2.4 O TURISMO NO CONTEXTO DA PÓS-MODERNIDADE

O progresso econômico e social ocorrido no século XX permitiu que uma parcela
considerável das populações tivesse acesso às viagens, bem como possibilitou o
desenvolvimento de uma vasta rede de equipamentos destinados a produzir bens e
serviços para satisfação das necessidades decorrentes dessas viagens. As
transformações na economia ocorridas naquele século dão início a um novo estágio em
que a importância do setor terciário supera a do setor secundário. O estágio anterior da
sociedade, denominada “Industrial”, entra em crise, dando lugar à sociedade “Pósindustrial”, com ênfase no setor de serviços. No âmbito sócio-cultural, este estágio é
também conhecido como “Pós-modernidade”. (TRIGO, 2003)
A Pós-modernidade é um período marcado por fortes mudanças sócio-culturais e
pela revolução tecnológica. O avanço no setor de transportes e informações contribuiu
para um “estreitamento” das distâncias entre diversas partes do mundo e,
conseqüentemente, para a ascensão de uma cultura global. Quando se fala em
globalização, é muito comum associá-la somente a esse processo de “encurtamento”
das distâncias, entretanto, esta interpretação é bastante limitada, pois considera
somente um dos aspectos envolvidos na composição de um fenômeno que é muito
mais amplo.
Em suma, no campo ideológico, pode-se compreender a globalização como a
valorização de uma consciência global, sustentada por princípios como a questão
ambiental, os direitos humanos e a defesa da diversidade cultural e racial, idéias que
visam o bem-estar do planeta como um todo. No campo político, pode ser entendida
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como uma tendência a geopolítica multipolar, em que nenhuma nação é dominante,
refletindo-se na crescente importância de instituições globais como a Organização das
Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e a Organização Mundial do Turismo (OMT), por exemplo. No
campo econômico, por sua vez, abrange uma tendência à integração mundial dos
mercados de bens e capitais, impulsionando a formação de grandes blocos
econômicos. Já no campo cultural, o cenário mais conhecido e divulgado é o da
globalização como uma forma de homogeneização cultural, ou seja, da ascensão de
uma cultura global.
Na pós-modernidade, a cultura da imagem invade a sociedade, gerenciada por
agentes institucionalizados (empresas e o próprio Estado), criando e recriando os
desejos e necessidades dos indivíduos, reconhecidos como consumidores. As cidades
cada vez maiores crescem em importância política, econômica e cultural e ali surgem
as tendências e os modismos. Cada vez mais o que é consumido não são os produtos
e serviços por si próprios, mas os valores agregados a eles que se tornam signos
emancipados do produto em si.
Mesmo que a produção industrial tenha sido caracterizada inicialmente pela
produção em série e pela padronização, o progresso tecnológico permitiu uma
diferenciação dos produtos no mercado, contribuindo para a satisfação de segmentos
mais específicos de consumo. Desse modo, o processo de sofisticação dos
equipamentos e de construção das imagens fez com que a chamada “sociedade do
espetáculo” fosse tomada por demandas visuais e estéticas cada vez maiores e
diferenciadas. Na pós-modernidade, todos os produtos colocados no mercado incluindo os produtos turísticos - têm exigências maiores do que a do simples uso, pois
eles devem ter agregado um padrão estético e de qualidade para atender os diferentes
segmentos.
A pós-modernidade, era do consumo, impõe novas necessidades e desejos.
Compra-se não apenas para atender às necessidades básicas, mas aos desejos
transformados em necessidades. Os produtos pós-modernos não vendem apenas a si
mesmos, eles precisam agregar valores e imaginários, porque os novos consumidores
necessitam de um valor de mercado muito superior ao produto em si. Os imaginários
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são utilizados tanto na elaboração dos produtos turísticos, na sua fase de
planejamento, quanto na fase de comercialização. Para vender esses produtos, a
produção se aproxima dos meios de comunicação.
Ao analisar essas diversas abordagens, é possível estabelecer uma estreita
ligação entre o fenômeno do turismo e o processo de globalização. Assim como os
meios de comunicação, sobretudo a Internet, o turismo se coloca como uma das mais
importantes faces da globalização. A produção e o consumo dos produtos e serviços
turísticos acontecem em uma perspectiva global. Há um volume significativo de
pessoas deslocando-se ao redor de todo o planeta e uma oferta de produtos culturais
disponíveis globalmente, como alimentação, música, brinquedos, vestimentas, idéias e
instituições. Ao mesmo tempo, os consumidores cada vez mais exigentes exigem uma
produção altamente qualificada, que se volta para segmentos específicos, na tentativa
de melhor satisfazer suas necessidades.
A religião também entra na pós-modernidade quando Igrejas e grupos religiosos
são lançados na televisão, Internet e na moderna linguagem de propaganda para
divulgar a experiência com o sagrado para milhões de indivíduos, despertando neles o
desejo/ necessidade de igualmente vivenciá-los. Segundo Dias e Silveira (2003, p. 46),
“é no imaginário veiculado pelas mídias e em interação com o fluxo de visitantes/
turistas que turismo e religião vão encontrar seu ponto de convergência [...]”. A Pósmodernidade exige, portanto, uma nova relação entre religião e turismo, em que a
velocidade de informação, os variados modelos de religiões e cultos e o valor da
individualidade delegam um novo formato às antigas viagens de cunho religioso.
A maneira de exercer a fé na sociedade pós-moderna está cada vez mais ligada
à individualidade do que a relação coletiva da fé na sociedade (DIAS ; SILVEIRA,
2003). A prática do turismo religioso é justamente uma externalização desse
sentimento, em um local marcado pelo aspecto religioso. A globalização, por sua vez,
promove tanto um contato intelectual entre os diversos sistemas religiosos quanto
permite o deslocamento de fronteiras entre turismo e religião, contribuindo para a
expansão para o chamado turismo religioso. O turismo passa a recriar velhos
equipamentos eclesiais em uma nova estrutura de visitação que oferecem serviços de
acolhimento, transporte, hospedagem e alimentação em torno dessa demanda.
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A mídia exerce um papel fundamental na construção da imagem de um destino,
selecionando características e aspectos que serão transformados em atrativos para o
consumo. A problemática da turistificação em locais de natureza mítico-religiosa é que
muitas vezes esse processo de transformação perpassa a religião, pois ele é composto
não só por motivações religiosas, mas também políticas, econômicas e culturais,
tornando-se quase impossível dissociá-las. O sagrado, os ritos e as orações ficariam,
portanto, restritos ao íntimo de cada um, dando lugar à subjetividade, ao efêmero, à
vontade de experimentar. Muitas vezes, símbolos religiosos acabam incorporando
novos significados que se diferem do seu sentido original.
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3 O MONUMENTO AO CRISTO REDENTOR

Parte integrante do processo de transformação urbana, os monumentos têm a
função de recriar paisagens. Estas, dotadas de inúmeros símbolos portadores de
mensagens ideológicas, contribuem para modelar o imaginário social, influenciando na
formação de imagens do passado e do futuro, criando e alterando os padrões de
significados (CORREA, 2005). O monumento ao Cristo Redentor, na cidade do Rio de
Janeiro, não é apenas um objeto de decoração, mas sim, um elemento que, ao integrar
a paisagem carioca, recriou um novo lugar.
“Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara” é a imagem mencionada
por Tom Jobim no “Samba do avião” como um referencial do Rio de Janeiro. É a vista
mais conhecida que todos têm ao chegarem na cidade. Eleito recentemente uma das
Novas Sete Maravilhas do Mundo, o monumento é o grande marco turístico da cidade.
Mesmo quem está acostumado a vê-lo de longe, se deslumbra com a proximidade do
monumento e com a vista da cidade que de lá de cima se descortina.
Localizado em meio ao Parque Nacional da Tijuca, em um cume de 710 metros
de altitude, o atrativo não se resume à estátua, mas toda a experiência sensorial
compreendida em sua visitação: a subida de trem, a floresta e a paisagem carioca, tão
famosa no mundo inteiro. Sua história, porém, revela uma série de dados e aspectos
pouco conhecidos sobre o monumento e apresenta fatos que auxiliam a compreensão
da transformação turística de um símbolo religioso tão disseminado.
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3.1 DA CONCEPÇÃO DA IDÉIA À CRIAÇÃO

O acesso ao alto do Corcovado já era conhecido desde o início do século XIX,
quando D. Pedro I, fazendo trilhas e cavalgadas por dentro da Floresta da Tijuca
atingiu, por volta de 1824, o pico do Corcovado. A figura 1 (Anexo A) mostra uma foto
do Corcovado no final daquele século, ainda sem o Cristo Redentor. Em 1868 foi
rasgada uma estrada para carruagens até as Paineiras, estendida até o pico da
montanha em 1871. Anos mais tarde, em 1882, o progresso tecnológico se associou ao
desenvolvimento ferroviário, tornando possível a construção de uma ferrovia urbana
que aumentasse o prazer e facilitasse o passeio ao Corcovado. (LINHARES, 2001)
Pereira Passos e Teixeira Soares foram os engenheiros que conseguiram a
concessão para construir o ramal ferroviário do Cosme Velho ao alto da montanha.
Naquele ano de 1882, o Imperador estabeleceu, na forma de concessão de cinqüenta
anos de uso, o direito de exploração de uma linha férrea e de um hotel de turismo aos
dois empreendedores. A primeira parte da Estrada de Ferro, inaugurada em 9 de
outubro de 1884, ligava o Cosme velho às Paineiras, onde também construíram um
hotel de veraneio. O alcance do alto do Corcovado só se realizou no ano seguinte.
(KAS; LODDI, 2007/2008)
Na mesma época da inauguração da ferrovia, foi construído no pico do
Corcovado, a 710m de altitude, pavilhão de ferro circular, como mostra a figura 2
(Anexo A), batizado de "Chapéu de Sol". O Corcovado abria-se para todos e as visitas
ao cume se tornaram mais freqüentes. O aumento do movimento de pessoas despertou
a atenção dos empreendedores que começaram a ver nesse movimento uma
possibilidade de lucro. Com extensão de 3.829m, a estrada de ferro utilizou trens a
vapor até 1910, quando a Light assumiu a ferrovia, transformando-a na primeira linha
eletrificada do país e logo se tornou a grande atração da cidade, sendo a primeira
ferrovia turística das Américas. (NEVES, 2005)
A cidade vivia tempos de reformas, de renovação cultural, de ajustes sociais e de
demandas econômicas. Desde a segunda metade do século XIX e mais intensamente
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no início do século XX, o Rio de Janeiro participava de um processo de modernização
influenciado pela capital francesa, Paris, caracterizada pela Belle Époque. A associação
entre as mudanças urbanas da cidade e o progresso fica evidente naquela época e
reforça a idéia de civilização. A natureza deixa de ser um elemento indispensável,
passando a funcionar como um complemento, um acessório da paisagem urbana. O
importante eram as realizações econômicas advindas do capital financeiro cada vez
mais forte no país. (TOMÉ MACHADO, 2005)
De acordo com Kas e LODDI (2007/2008), as mudanças atingiram também as
relações tradicionais entre Igreja e Estado. A constituição republicana os separou,
transformando a Igreja Católica em uma instituição autônoma. A educação religiosa
estava sendo substituída por valores patrióticos. O livro intitulado “As Religiões do Rio”,
de João do Rio, mostrava a quantidade de seitas religiosas que existiam na cidade,
apontando a diversidade dos cultos, do positivismo ao candomblé. Essa situação
expunha um momento de fragilidade da Igreja Católica, que perdia espaço não só nos
segmentos populares como na direção política do Estado.
No horizonte do início do século XX, não se via muita perspectiva de inversão
desse quadro em que a Igreja se encontrava. A conjuntura internacional, no entanto,
gerou a necessidade de mudanças. A crise que envolveu a Europa com a Primeira
Guerra Mundial (1914 -1918) e o avanço do socialismo e do comunismo despertaram
reações no Vaticano. A construção da estátua religiosa no cume do Corcovado
pertence a essa conjuntura de conflitos que marca o início da reação Católica.
Em 1916, o arcebispo de Olinda e Recife, Cardeal Leme, redige uma carta
pastoral de denúncia da situação crítica da instituição e solicita que a Igreja mude de
atitude, com reformas internas e apoio às lideranças intelectuais católicas. O objetivo
era aproximar a Igreja da sociedade brasileira e construir vínculos que identificassem o
Brasil com o Catolicismo Romano, aumentando sua influência política sobre o Estado.
Eram tempos difíceis, marcados pelo modernismo e o plano do Cardeal Leme incluía, a
partir de 1921, o aumento da influência Católica no sistema educacional.
Diante das crises políticas e sociais da república naquela época, a voz do
Cardeal Leme soava como uma saída que permitia enfrentar a mobilização operária e o
crescimento do anarquismo e do comunismo no país. Suas palavras ainda
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desenvolveram alianças com setores liberais mais conservadores, que tinham em
comum o horror ao comunismo. A Igreja se mostrava conservadora e contrária à
secularização, pregando abertamente a defesa da ordem e, em paralelo, mobilizou as
ordens religiosas para uma atuação mais direta junto à sociedade.
Um monumento seria a coroação da atuação e reação da igreja e, ao mesmo
tempo, reafirmaria a presença da instituição no mundo político e social. Esse projeto
representava a consolidação do catolicismo no Brasil, mas para a sua aprovação junto
ao governo e à sociedade, a Igreja precisava de uma justificativa coerente. A procura
de argumentos não religiosos para a aprovação do monumento produziu uma memória
do Corcovado com a imagem do Cristo, que combina fatos e lendas para justificar a
construção da estátua.
Na bibliografia sobre o assunto, de acordo com essa memória, a identificação
mítico-religiosa do Corcovado é muito anterior à construção do monumento. Segundo
Kas e LODDI (2007/2008, p.43), a montanha foi originalmente batizada em 1502 pelo
navegador Florentino Américo Vespúcio como “Pico da Tentação”, em referência ao
monte bíblico para onde o demônio conduziu Cristo, tentando-o com os pecados do
mundo, como menciona o Novo Testamento (Mt 4, 5-7):

Então o diabo o levou à Cidade Santa, colocou-o na parte mais alta do templo.
E lhe disse: “Se tu és Filho de Deus, joga-te para baixo! Porque a Escritura
diz:’Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos,
para que não tropeces em nenhuma pedra’.”Jesus respondeu-lhe: “A Escritura
também diz:’Não tente o Senhor seu Deus’.”

Outro fato religioso associado à montanha, data de 1859, quando o Padre
francês Pierre Marie Bos, recém-chegado em viagem ao Brasil, teria imaginado no alto
do Corcovado um monumento religioso. Segundo Rubinstein (1999, p.32), sobre esse
tema Bos escreveu, em 1903:

O Corcovado! Lá se ergue o gigante de pedra alcantilado, altaneiro e triste,
como interrogando o horizonte imenso... Quando virá? Há quantos séculos
espero. Sim, aqui está o pedestal, único no mundo; quando vem a estátua
colossal, imagem de quem me fez?... Ai, Brasil amado!... Acorda depressa,
levanta naquele cume sublime a imagem de Jesus Salvador[...] Nem todos por
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causas diversas lerão o livro, ao passo que em todas as línguas e linguagens a
imagem dirá ao grande e ao pequeno, ao sábio e ao analfabeto...

De acordo com Lima (2006), a idéia teria sido originalmente proposta em 1888,
pela princesa Isabel que, em vez de aceitar a construção de um monumento em sua
homenagem no alto do Corcovado, pediu que fosse erguida uma imagem ao Sagrado
Coração de Jesus, afirmando ser Ele o verdadeiro redentor dos homens.
Finalmente, passando pela idéia da princesa Isabel, caminha-se em direção ao
grande espetáculo da comemoração do Centenário da Independência. Segundo Kas e
LODDI (2007/2008), em 1894, surgiram várias idéias em torno do preenchimento dos
morros da cidade, porém, definitivamente, a sugestão da criação de um monumento
religioso ganhou força em 1918, no planejamento das comemorações do Centenário da
Independência do Brasil.
Em fevereiro de 1922 o então presidente Epitácio Pessoa aprovou a idéia depois
de receber um abaixo-assinado de 20 mil mulheres, lideradas por Laurita Lacerda,
pedindo autorização para a construção da imagem no Corcovado. Houve diversos
protestos na imprensa e manifestações contrárias por parte de representantes de
outras religiões. Mesmo assim, a pedra fundamental da estátua foi lançada neste
mesmo ano. As comemorações do centenário, portanto, não tiveram a presença do
Cristo Redentor.
A Revolução de 1930 adiou vários planos do Cardeal Leme, mas suas ações
proporcionaram à Igreja muitas conquistas. Ela adquiriu uma maior presença na política
nacional, influenciando nas decisões de políticas públicas; recebeu ajuda estatal para a
criação e o desenvolvimento da educação católica, através do aumento da rede de
colégios religiosos; reintegrou a educação religiosa ao ensino público; conseguiu vetar
o projeto do divórcio e radicalizou as condenações às então práticas modernas, como a
imprensa, o cinema e o rádio. Mas foi a construção do monumento religioso que
concretizou essa reação, se constituindo na grande realização da Igreja.
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3.1.1 A Construção do Monumento

Durante o planejamento da construção do monumento, realizou-se uma consulta
com o intuito de selecionar a elevação da cidade em que a estátua seria construída. Na
época, estavam concorrendo com o Corcovado, o Pão de Açúcar e o morro de Santo
Antônio, mas, no primeiro, tudo se encaixava: um dos mais altos pedestais do Rio de
Janeiro, em um cenário montanhoso entre a terra e o céu. Venceu o Corcovado. Após o
aval do Presidente, a administração do espaço do cume da montanha foi concedida
para a Arquidiocese do Rio de Janeiro.
Em 1923 foi organizada a “Semana do Monumento”, campanha para arrecadar
fundos para a obra. Criou-se o imaginário popular o mito de que o Cristo Redentor teria
sido um presente do Governo francês, porém, segundo Kas e LODDI (2007/2008) as
doações, advindas principalmente dos paroquianos da cidade, totalizaram na época
boa parte da verba necessária, embora outras campanhas menores tenham sido
realizadas durante as obras para a finalização da construção. 1
A Arquidiocese do Rio lança então um concurso para a escolha do modelo do
monumento e a idéia vencedora foi a do pintor Carlos Oswald que, nos primeiros
esboços, pensou na imagem de um Cristo carregando a cruz em uma posição que seria
o prolongamento da curva ascendente do morro. Se por um lado, esta composição
formaria um conjunto harmônico com a natureza, por outro, teria um significado pouco
expressivo para o ambiente. (NEVES, 2005)
De acordo com Neves (2005), pensou-se também no Cristo com um globo
terrestre em uma das mãos, simbolizando o mundo, e com a outra carregando uma
cruz, como mostra a figura 3 (Anexo A). A redenção para os cristãos é o ato divino da
libertação da humanidade de seus pecados, pelo sacrifício de Cristo em vida. O ápice
da redenção se dá com a morte de Jesus na cruz. Por isso os três elementos básicos:
1
Recentemente, em 2004, foi encaminhado à Sociedade Brasileira de Autores (SBAT) um pedido
em nome da família de Paul Landowisky para arrecadar direitos autorais a cada vez que se exibisse a
imagem na mídia ou se mencionasse o nome do Cristo Redentor, considerando ser de sua propriedade a
estátua. Disponível em: http://www.investarte.com/site/scripts/noticias/redentor.asp. Acesso em: 24 de
abril de 2008.
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Jesus, a cruz e a humanidade, representada no globo terrestre. Entretanto, faltava
ainda uma intensidade comunicativa à obra.
Kas e LODDI (2007/2008) destacam que é interessante observar como o
conceito da redenção foi se tornando cada vez mais abstrato durante a evolução do
projeto. Depois de muitas críticas e discussões, prevaleceu, portanto, a forma que o
mundo inteiro conhece, com o Cristo de braços abertos, como mostra a figura 4 (Anexo
A). As características da redenção continuavam ali, porém abstratas: a cruz é a própria
imagem de Jesus, de braços erguidos, e o mundo está representado pela paisagem
carioca, com seus vales, montanhas, florestas, mares, praias, ilhas e arranha-céus.
Paisagem que, segundo estes mesmos autores, “pertence” ao monumento, já que ele
não teria sentido em outro lugar.
Com o desenho e o local definidos, o Dr. Heitor da Silva Costa e Carlos Oswald
contrataram na França o artista franco-polonês Paul Landowski para esculpir a estátua.
A obra ganhou suas feições art déco, estilo artístico em voga na época. Ele construiu
primeiro um modelo em quatro metros de altura, que serviu de base para a execução
da obra maior. A cabeça e as mãos, porém, foram esculpidas por Landowsky em escala
real, como mostra a figura 5 (Anexo A), e trazidas em blocos de gesso, para o Rio, de
navio. Por isso também se imagina ter sido a estátua um presente do governo francês.
As partes que formavam a imagem foram transportadas pela Estrada de Ferro do
Corcovado, pois ainda não existia a estrada de rodagem, inaugurada somente em
1936. A estátua foi concluída com enormes dificuldades, entre elas mudanças
climáticas e ventos de alta velocidade. Porém, a tecnologia da engenharia nacional na
realização da obra, acompanhada por Heitor Levy, encarregado geral da construção,
garantiram uma obra sem acidentes. Sobre Levy, uma história curiosa: ele, que era
judeu, ficou tão envolvido com a obra que se converteu ao Cristianismo e sua fé o levou
a colocar seu nome e o de sua família num vidrinho, que misturou com a massa de
concreto que iria ocupar a área do coração da imagem. (NEVES, 2005)
De acordo com Kas e LODDI (2007/2008), a montagem durou de 1926 a fins de
1931, pois a Revolução de 1930 adiou a inauguração da obra. Primeiro foi feita uma
estrutura de concreto armado, colocando-se sobre ela, em seguida, as partes artísticas
com a forma da imagem que posteriormente se cobriu com pedaços triangulares, de 3
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cm de lado e 7cm de espessura, em pedra esteatita verde (pedra sabão), mesmo
material utilizado por Aleijadinho em suas esculturas de Congonhas do Campo, em
Minas Gerais. Na época, várias senhoras cariocas se reuniram na Paróquia da Glória
para juntar os pequenos triângulos esverdeados, mostrado na figura 6 (Anexo A).
Embora seja um material fraco, que pode ser riscado até com a unha, a pedra sabão é
extremamente resistente ao tempo e não se deforma, nem racha com as variações de
temperatura. Toda a montagem foi feita da cabeça para os pés ( figuras 7 e 8 – Anexo
A).
Finalmente, em 12 de outubro de 1931, o monumento ao Cristo Redentor foi
inaugurado com grandes festas, no dia da Padroeira do Brasil. Por isso mesmo, a
capela construída no pedestal da imagem foi dedicada a Nossa Senhora Aparecida. A
solenidade contou com a presença do então Presidente Getúlio Vargas, ministros,
autoridades civis e militares, representantes do Papa e o Cardeal-Arcebispo D.
Sebastião Leme. As figuras 9 e 10 (Anexo A) mostram o local no dia da inauguração.
O maior desafio dos responsáveis pela grandiosa obra foi aliar a imagem à
leveza e serenidade do Criador, cuja expressão do rosto deveria transmitir majestade e
candura, apesar de suas grandes proporções. Com êxito, a expressividade da imagem,
aliada à conjunção das formas do morro com as do monumento foram muito felizes.
Visitado por milhões de turistas de todo o mundo, sua localização no mirante do
Corcovado permite uma visão completa da cidade e da Baía de Guanabara, abraçando
desde o pico do Dedo de Deus, em Guapimirim à Lagoa de Maricá, e dali toda a cidade
do Rio de Janeiro, nas zonas norte, central, sul e oeste. O monumento tornou-se não
somente símbolo da cidade, como de toda uma nação.
Quem olha para o Corcovado não consegue mais imaginar o Rio de Janeiro sem
ele. A 710 metros de altitude, a estátua pode ser vista de vários pontos da cidade,
encantando cariocas e turistas de todas as partes do planeta. Desde sua criação, o
Cristo já recebeu diversos visitantes ilustres. Em 1980, o Papa João Paulo II subiu ao
cume e de lá abençoou a cidade e o país (figuras 11 e 12 – Anexo A). De acordo com
Neves (2005), nos dias que se sucederam a visita do Papa, o Trem do Corcovado
contabilizou um recorde de público.

37

3.2 LOCALIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DO ATRATIVO

O Corcovado se localiza no Parque Nacional da Tijuca, uma Unidade de
Conservação administrada pelo IBAMA. O Parque é composto pela Floresta da Tijuca,
as montanhas cariocas e Pedra da Gávea- Pedra Bonita.
Dos séculos XVI ao século XVIII, a Mata Atlântica que cobria essa área foi quase
inteiramente destruída com a extração de madeira para lenha e carvão, consumidos
nos inúmeros engenhos de cana-de-açúcar e olarias, e com as plantações de cana e, a
partir de 1760, de café. Foi, então, em 1861, que o Imperador D. Pedro II tomou uma
decisão revolucionária para a época e que se tornou um marco da Ecologia: iniciou o
reflorestamento da região. Foram nomeados para a tarefa o Major Manoel Gomes
Archer e apenas seis escravos, que iniciaram o árduo trabalho que durou 13 anos. O
reflorestamento foi tão bem sucedido que hoje cariocas e turistas podem desfrutar de
um pedaço de Mata Atlântica muito parecido com o que era há cinco séculos. A riqueza
vegetal do Parque Nacional da Tijuca é impressionante. (Trem do Corcovado, 2006)
Além da sua história, a importância do Parque Nacional da Tijuca evidencia-se
por sua localização em meio a uma região metropolitana e representa uma amostra de
floresta tropical, hoje em regeneração e cujo reflorestamento, na escala em que se
realizou, foi considerado pioneiro no mundo. Em sua área existem várias nascentes que
formam córregos e rios, contribuindo para o abastecimento da cidade. Além de todos
esses fatores, o parque representa uma opção de lazer, oferecendo um grande
potencial turístico em função de seus aspectos naturais que atraem visitantes de todas
as partes.
A Floresta da Tijuca recebeu dois grandes títulos: de maior floresta urbana do
planeta e a primeira da história a ser replantada. Por isso, tornou-se um símbolo da
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Eco-92),
realizada no Rio de Janeiro em 1992. Localizada no coração da cidade, entre a zona
Norte e a zona Sul, a floresta é um dos lugares mais procurados pelos turistas. O Trem
do Corcovado, que liga a estação do Cosme Velho à Plataforma do Alto, passa pelo
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meio da mata para chegar ao Cristo Redentor, em um caminho onde é possível
vislumbrar toda a beleza natural da floresta. (TREM DO CORCOVADO, 2006)
O bairro Cosme Velho é um dos mais tradicionais do Rio. Suas construções
aliam desde a estrutura moderna ao bucolismo dos antigos casarios. Lugar de grande
importância tanto do ponto de vista turístico quanto ecológico, é também testemunha da
história do Rio e lar de figuras ilustres, como o escritor Machado de Assis. Seus
principais atrativos são a Bica da Rainha, o Largo do Boticário, o museu de Arte Naïf e
o Trem do Corcovado. Para se chegar no local só é possível de carro ou ônibus, pois o
bairro não possui estação de trens urbanos e nem metrô. Porém, da estação mais
próxima, no Largo do Machado, partem ônibus de integração do metrô para o Cosme
Velho.
Nas proximidades do Corcovado, o trânsito é bastante complicado e não existe
um estacionamento próprio no atrativo para atender à demanda dos turistas que
chegam de carro de passeio, tendo que estacioná-los na rua, pois desde 2007 foi
proibida a subida de veículos particulares até o Alto do Corcovado. Quanto aos ônibus
de turismo que chegam ao Trem do corcovado, eles desembarcam os passageiros e
precisam logo partir, para não congestionar a entrada do local. Logo na chegada,
muitos turistas que vão por conta própria são abordados por motoristas da cooperativa
que faz passeio de lotação do tipo van. A forma apressada e muitas vezes rude com
que eles fazem a abordagem demonstra o despreparo e a falta de profissionalização da
equipe.
A Estação Ferroviária do Corcovado, localizada na Rua Cosme Velho, 513, é a
melhor opção para quem vai ao Cristo Redentor, pois além do passeio histórico e da
bela vista da floresta durante o percurso, o turista não tem um horário estipulado para o
retorno. Com capacidade para 115 pessoas por viagem, o Trem do Corcovado realiza
este percurso há quase 124 anos, anterior ainda à construção da estátua, que
completará 77 anos em 12 de outubro de 2008. As partidas ocorrem a cada 20 ou 30
minutos, de acordo com a procura, das oito da manhã até por volta das seis da tarde. O
ingresso custa R$36,00 por pessoa e nos meses de baixa temporada, normalmente de
março a novembro, a empresa oferece a promoção do “Carioquinha”, em que
moradores do estado do Rio, com comprovante, pagam meia-entrada.
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A estação conta com uma bilheteria, uma plataforma de embarque e outra de
desembarque, dois banheiros (sendo um deles para portadores de necessidades
especiais e fraldário), uma loja e três quiosques de souvenires, duas lanchonetes e o
Espaço Cultural. Este é o local onde os passageiros aguardam seus horários de
embarque, que é também reservado para exposições e eventos, tornando mais
agradável e didática a estada do turista no atrativo. Entretanto, a área total da estação é
pequena e no período de alta temporada o movimento de pessoas se torna caótico. A
estação conta com uma equipe de funcionários bilíngües que tem como função dar
suporte aos visitantes desde a chegada até o retorno do passeio.
O modelo do trem usado ainda hoje é de fabricação suíça e funciona desde
1979. O trem antigo encontra-se em exposição permanente no Espaço Cultural do
Corcovado. Em uma velocidade de 15km/hora de subida, o percurso de 3.829m dura
cerca de 20 minutos e tem como seus melhores momentos a passagem pela ponte do
Silvestre, pelo Hotel Paineiras (hoje desativado) e pela curva do “Oh!”, assim chamada
pela interjeição de surpresa das pessoas com a primeira vista da cidade.
A plataforma do Alto é também muito pequena. Possui dois banheiros e rampas
que dão acesso aos elevadores e às escadas. Saindo da plataforma do trem, chega-se
ao espaço que é administrado pela Arquidiocese e, em parte, também pelo IBAMA.
Compreende a área dos elevadores, escadas, estacionamento, lojas, lanchonetes e
mirante. Por estar localizado a muitos metros acima do mar, o local está sempre sujeito
a ventos e chuvas fortes, além de muito frio.
Desde sua criação, o Alto do Corcovado sofreu algumas intervenções. Durante
a administração de Henrique de Toledo Dodsworth, que assumiu a prefeitura da cidade
em 3 de julho de 1937, foi determinada uma série de reformas no Corcovado para dar
mais conforto e segurança aos visitantes. Além do monumento, o local proporcionava a
vista mais bela do Rio de Janeiro e da Baía de Guanabara, sendo nessa época o mais
importante ponto turístico da cidade. No entanto sua estrutura era precária, oferecendo
pouco conforto e difícil acesso. Com a reforma, as escadarias de acesso, a plataforma
do Alto e o mirante foram remodelados, além de terem sido construídos o restaurante e
a área de estacionamento. (TOMÉ MACHADO, 2005)
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Mas foi o projeto “Cristo Redentor de braços abertos” que veio marcar para
sempre a história de um dos mais significativos e tradicionais símbolos cariocas. A
visitação foi interrompida durante as obras, que começaram em junho de 2001 e foram
concluídas em janeiro de 2003. Depois de ter sua estátua restaurada e com nova
iluminação, o monumento recebe elevadores panorâmicos e um sistema de escadas
rolantes, que facilitam o acesso dos visitantes, sobretudo, de idosos e pessoas com
dificuldade de locomoção. A iniciativa foi fruto da parceria da Prefeitura, com o IBAMA e
a iniciativa privada, incluindo fábricas, bancos e fundações para a valorização da
cultura. (TREM DO CORCOVADO, 2006)
Além de facilitar o acesso, o projeto também melhorou as condições de infraestrutura para o turista. Foi realizado um estudo para adequar o local ao provável
aumento da visitação. Segundo dados do Trem do Corcovado (2006), em 2002, o Cristo
Redentor recebeu mais de 750 mil visitantes e a previsão era de que o acesso
mecanizado provocasse um aumento de até 20% nas visitações. Para atender a essa
demanda, novos banheiros foram inaugurados, inclusive um banheiro exclusivo para
deficientes físicos. A área do mirante também ganhou sinalização turística, onde foram
instaladas placas com mapas que localizam outros pontos turísticos da cidade, a partir
do ponto de vista do visitante. As figuras 13 e 14 (Anexo A) apresentam a vista
panorâmica do Corcovado em dois momentos distintos: a primeira, pouco tempo após a
inauguração da estátua e a segunda, depois da grande reforma de 2003.
O Cristo Redentor atingiu o status de maior símbolo brasileiro no mundo. Em
1973, foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. (TREM DO CORCOVADO,
2006). Mas todo esse reconhecimento foi coroado recentemente, no dia 7 de julho de
2007, quando o monumento foi nomeado uma das Novas 7 Maravilhas do Mundo, em
eleição pela internet e pelo telefone. Com o novo título, para comemorar a vitória, no dia
seguinte o Cristo recebeu a visita de muitos turistas que participaram de uma missa
celebrada pelo atual Cardeal do Rio, Dom Eugênio Salles. Após a transformação do
Cristo em Santuário, em 12 de outubro de 2006, começaram a acontecer regularmente
no local algumas atividades religiosas promovidas pela Arquidiocese.
Durante o período de estágio na equipe de receptivo do Trem do Corcovado, foi
possível perceber que o atrativo é sem dúvida uma parada obrigatória para todos os
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turistas que chegam à cidade, sobretudo estrangeiros. O local é um espaço neutro, que
atrai pessoas de diferentes estilos, idades, origens e credos. São muito comuns
reações de espanto e admiração com a beleza do monumento e coma vista da cidade.
Todos querem ver de perto a grandeza da estátua e tirar a tradicional a fotografia com
os braços abertos na frente da imagem.
A partir da observação do comportamento dos visitantes, pode-se inferir que a
atividade turística no local se caracteriza pelo turismo de lazer e turismo cultural. Não se
observa ali, como em outros atrativos religiosos, manifestações de fé e devoção à
imagem de Cristo e, afora as celebrações e alguns eventos promovidos pela Igreja no
local, o sentimento religioso fica mais restrito ao íntimo das pessoas. Sendo assim,
pode-se afirmar que o Cristo Redentor não se tornou um local atrativo para a prática do
turismo religioso.

3.3 AS RAÍZES DO TURISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

A construção do Cristo Redentor aconteceu em uma época em que o espaço
turístico fluminense estava ainda sendo organizado. Ao longo da primeira metade do
século XX, a cidade passou por uma série de intervenções, transformando e
modernizando seu espaço urbano que, pouco a pouco, foi ganhando um ambiente
apropriado para o desenvolvimento da atividade turística. Naquele período surgiram os
primeiros guias, hotéis turísticos, órgãos oficiais e agências de viagem destinados a
atrair turistas.
De acordo com Tomé Machado (2005), no início daquele século, além da riqueza
do café, os recursos provenientes do comércio, finanças e indústria faziam do Rio de
Janeiro o principal centro comercial do país e um dos mais importantes da América,
localizando-se na cidade as principais casas bancárias nacionais e estrangeiras, além
de ser o maior mercado produtor e consumidor do país. O porto do Rio de Janeiro era o
terceiro mais movimentado das Américas, no entanto, o antigo cais não tinha condições
de receber navios de grande porte.
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Se por um lado a economia estava crescendo, a população do Rio de Janeiro
também crescia e, para facilitar a possibilidade de ganhos, desejava-se morar nas
áreas centrais da cidade, onde se localizavam as pensões, estalagens e cortiços.
Porém, muitas dessas casas não apresentavam condições mínimas de higiene, faltava
água e esgoto, e o comércio sujo das ruas propiciava surtos de epidemia. Tais
condições transformavam o Rio de Janeiro em uma cidade insalubre, fazendo com que
estrangeiros negassem a transferência de capitais, imigrantes e turistas para a cidade.
Mesmo assim, a então capital do país, o Rio de Janeiro, era o local mais visível
do Brasil no exterior. Porém, enquanto as capitais da América do Norte e Europa,
principalmente Paris, já haviam entrado na era da modernidade, o Rio de Janeiro vivia
um processo de modernização ainda muito modesto. Somente a partir do governo de
Pereira Passos, eleito prefeito da cidade em 29 de dezembro de 1902, que o projeto da
modernidade começou se tornar real. A intenção era transformar a cidade na “Paris dos
Trópicos”.
Pereira Passos viveu em Paris durante um período na segunda metade do
século XIX e assistiu à modernização e turistificação da cidade, administrada pelo
Prefeito Eugéne Haussmann, o que influenciou diretamente sua visão de progresso. Ao
retornar ao Brasil, desde o início demonstrou seu interesse em desenvolver, em pleno
século XIX, o turismo na Capital. Sua intenção foi comprovada com algumas de suas
realizações e interesses como, por exemplo, a já citada construção da Estrada de Ferro
do Corcovado, em 1884, da qual se tornou presidente.
Neste contexto, pode-se inferir que as classes dominantes desejavam mudar a
imagem do Brasil, a fim de torná-lo mais interessante aos olhos do país e,
principalmente, do exterior. Para isso, era preciso continuar progredindo e, ao mesmo
tempo, tornar-se atraente, bela e saudável para que todo brasileiro ou estrangeiro que
visse uma imagem da cidade percebesse o seu progresso e desejasse conhecê-la. A
cidade necessitava de amplas transformações urbanas para resolver ou, pelo menos,
minimizar as contradições que apresentava.
Ainda de acordo com Tomé Machado (2005), durante a administração de
Passos, foram tomadas medidas drásticas para a melhoria da saúde pública e
embelezamento da cidade. O responsável pelo combate às doenças que assolavam o

43

Rio de janeiro foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que alcançou resultados
satisfatórios. Além da saúde, o projeto de embelezamento proporcionou também
diversas melhorias na paisagem urbana. Foram construídos e reformados diversos
jardins, praças, ruas, avenidas e o Porto do Rio de Janeiro. Por essas e outras
realizações, Passos teve importância vital na construção do espaço turístico da cidade.
Após a administração de Pereira Passos, outros prefeitos deram continuidade ao
enriquecimento do espaço turístico do Rio de Janeiro. Em 15 de novembro de 1906,
assumiu a prefeitura Francisco Marcelino Souza Aguiar, responsável pela Exposição
Nacional de 1908, em comemoração ao centenário da Abertura dos Portos Brasileiros
às Nações Amigas. Para celebrar esse cenário, o escritor Coelho Neto publicou um
artigo no jornal “A Notícia”, no qual chamava o Rio de “cidade maravilhosa”. O título se
tornou célebre a partir de 1934, com a marchinha de Carnaval de mesmo nome,
composta por André Filho. 2
No entanto, para receber o número de turistas almejado na Exposição Nacional,
era necessário expandir a rede hoteleira carioca. Para resolver esse problema, o
prefeito Souza Aguiar, em 1907, pelo decreto 1.160, isentou de todos os impostos
municipais, por sete anos, os cinco primeiros hotéis que se instalassem no Rio de
Janeiro. Sua medida foi pioneira e constituiu um marco para implantação e expansão
da hotelaria na cidade.
Carlos César de Oliveira Sampaio assumiu a prefeitura em 8 de agosto de 1920
e foi o responsável pelos preparativos para as comemorações do Centenário da
Independência do Brasil, juntamente com o presidente Epitácio Pessoa, que
culminariam, em 1922, com a Exposição Internacional, outro evento importantíssimo pra
mostrar ao mundo o progresso brasileiro. Naquele mesmo ano, foi aprovado o projeto
para a construção da imagem do Cristo Redentor.
Erguer uma estátua monumental no topo de uma montanha seria a inserção
definitiva do Rio de Janeiro no seleto grupo das cidades mais modernas e cosmopolitas
do mundo. Sobre esse aspecto, vale estabelecer uma comparação com a Torre Eiffel,
construída em Paris, em 1889, para as comemorações do Centenário da Revolução
Francesa. Segundo Kas e LODDI (2007/2008), a torre, de 300 metros de altura, era um
2

Fonte: HÁ CEM ANOS. Revista Veja Rio. Edição de 9 de abril de 2008, p.13.
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monumento à técnica, à construção e à modernidade, cuja obra era a sua própria
estrutura. E o Cristo seria uma das maiores obras da engenharia nacional.
Com evidente propósito figurativo, o Cristo Redentor foi provavelmente a primeira
grande escultura do mundo a utilizar o concreto armado como material de base, técnica
estrutural relativamente recente na ocasião, patenteada em 1892, na França. Além
disso, os braços abertos sugeridos por Silva Costa e Oswald demandavam
conhecimentos muito avançados para a época. (KAS; LODDI, 2007/2008)
Na gestão do prefeito Pedro Ernesto, que assumiu a prefeitura do Rio em 30 de
setembro de 1931, foi então inaugurada a Estátua do Cristo Redentor. No evento,
durante o ato de consagração realizado por D. Leme, este deixou claro que os objetivos
da estátua eram a evangelização e a retomada do poder da igreja no estado
republicano: “[...] que esta sagrada imagem seja o símbolo do vosso domínio, do vosso
amparo, da vossa predileção, da vossa bênção que paira sobre o Brasil e os brasileiros
[...]” (MACHADO, 1997, p.65). Mas com o passar do tempo sua imagem transcende o
simbolismo religioso para se tornar um ícone da cidade.
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4 O SÍMBOLO NACIONAL x O SÍMBOLO RELIGIOSO

O Cristo Redentor é um monumento de natureza religiosa. Além da imagem, a
localização e o simbolismo da estátua apresentavam, originalmente, referências muito
claras do seu significado. Posteriormente, as contradições entre o ícone religioso e o
produto cultural geraram mudanças. O monumento adquiriu personalidade própria e o
símbolo religioso se transformou no maior símbolo do Brasil.
O presente capítulo se propõe a investigar os fatores que influenciaram na
dessacralização do monumento ao Cristo Redentor, do ponto de vista de sua
atratividade para o turismo, transformado em uma estrutura secular pelo consumo e
mercado, processo este que influenciou diretamente na prática do turismo no local: o
monumento não se tornou um local de peregrinação e nem de turismo religioso.

4.1 A TRAJETÓRIA DO MAIOR SÍMBOLO DO PAÍS

No capítulo anterior, viu-se que o monumento ao Cristo Redentor foi construído,
vencidos os obstáculos, as críticas e a conjuntura. A imagem começou a moldar a
paisagem carioca, porém, segundo Antônio Edmilson Martins Rodrigues, “com certo
estranhamento, pois não se transformou em santuário, nem mesmo em local de
peregrinação”. O sagrado se revestia do profano e se fundiam na mente das pessoas a
ponto de que ir ao Cristo ou ao Corcovado era a mesma coisa. O espaço se
transformou em lugar, mas manteve seus usos e tradições. (KAS ; LODDI, 2007/2008).
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No final do século XIX e início do século XX, as principais cidades européias e
americanas ganharam inúmeros e grandiosos monumentos: estátuas, memoriais e
templos foram construídos. A construção de monumentos é, em geral, parte integrante
do processo de remodelação e embelezamento do espaço urbano das cidades, sendo
realizada por grupos sociais ou instituições que os representam. Os monumentos
expressam os sentimentos estéticos do momento e, ao mesmo tempo, constituem
representações materiais dos profundos processos econômicos, sociais e políticos de
um período de grandes transformações. (CORREA, 2005)
Segundo Machado (1997), no final do século XIX, o Papa Leão XIII, no dia do
seu jubileu, consagrou a humanidade ao Coração de Jesus, reconhecendo-o como
Cristo Rei da Paz Universal. A partir disso, surgiram, então, as iniciativas para a
construção de monumentos em que o Cristo Redentor fosse rememorado. As
instituições religiosas, ao construírem os seus monumentos, templos ou outras formas
simbólicas, materializam o local do culto e exibem o poder da instituição ao comunicar a
mensagem religiosa que une e identifica a comunidade de seus fiéis.
Nesta mesma lógica, de acordo com Kas e LODDI (2007/2008), quando o Cristo
foi construído, um movimento de renovação Católica, partindo do Rio de Janeiro, estava
com força total e a cidade tinha como grande precursor de todas essas mudanças o
cardeal D. Leme. Após um período de conflitos internos, a Igreja ganhava um novo
fôlego no mundo político e social.
Contudo, segundo Correa (2005), os monumentos, como construções sociais
politicamente concebidas, são portadores de ambigüidades. A sua capacidade de
comunicar aquilo que desejavam os seus idealizadores pode ser limitada e mesmo os
significados que deles se desejavam serem alterados. As imagens associadas aos
monumentos possibilitam interpretações distintas, não se constituindo, como no caso
de textos escritos, em fontes seguras para a construção de um único conjunto de
significados.
Da mesma forma, a estátua do Corcovado assumia uma significação que já não
era exclusivamente religiosa. O monumento foi se incorporando à imagem da cidade e,
gradualmente, a do país, do qual se tornou o mais célebre cartão-postal. Era a “cara” do
Rio, tão expressiva nesse sentido quanto a Torre Eiffel para Paris:
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O Rio de Janeiro é a cidade síntese do Brasil, o seu maior cartão-postal. O
monumento ao Cristo Redentor é, talvez por isso, o maior símbolo nacional.
Representado de diversas maneiras, ele está indelevelmente ligado à imagem
do país. (LINHARES, 2001, p. 13)

Quem vê uma imagem do Cristo imediatamente é remetido a diversos outros
elementos que compõem a paisagem e a cultura carioca, como a praia de Copacabana,
o Carnaval, o futebol, dentre outros. À medida que sua imagem passa a ser utilizada
por diferentes grupos sociais para fins não religiosos, o monumento é dessacralizado,
transformando-se em uma estrutura secular pelo consumo e mercado. Na tentativa de
compreender esse processo de secularização, diversos fatores foram então
identificados

e,

embora

estejam

interligados

entre

si,

eles

são

analisados

separadamente, a fim de melhor se esclarecer suas causas e conseqüências.

4.1.1 Fatores Político-econômicos

O Cristo Redentor nasceu para o Rio de Janeiro e para o mundo em uma época
de grandes transformações, sobretudo políticas e econômicas, no cenário brasileiro. A
década de 1930 assiste à consolidação do Estado Novo, momento em que o Brasil
havia abandonado suas preocupações de final de século e assimilava um certo
modernismo urbano, como mostrado no capítulo anterior. É evidente neste período uma
busca pela unicidade nacional, no sentido de se criar um nacionalismo brasileiro. Sobre
este tema, Bignami (2002, p.41) afirma:

É a partir do surgimento do Nacionalismo que os povos começaram a se
interessar por adquirir uma identidade que os distinguisse. Historicamente e,
considerando de um modo global, houve um momento em que o nacionalismo
se desenvolveu; nacionalismo aqui considerado como forma de exaltação das
qualidades de um povo.
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Essa noção de nacionalismo no Brasil se fundamenta em uma conjuntura política
e econômica mundial de suma importância. O século XX se inicia com uma Guerra
Mundial que levou à Grande Depressão e ao colapso financeiro de nações da Europa e
dos Estados Unidos. O nacionalismo se difundiu e o período é marcado por uma grande
instabilidade política. Enquanto em alguns países a questão do nacionalismo contribuía
ideologicamente para certa rivalidade entre aquelas nações, o Brasil, no entanto, pouco
participou desta situação caótica, se voltando para questões internas e buscando
parcerias políticas positivas.
A política nacionalista de Vargas buscava incrementar os laços existentes entre
os cidadãos e, para tanto, tentou-se estabelecer uma cultura comum baseada em
símbolos e valores, demonstrando de várias formas a preocupação com o apoio
popular, procurando consentimento junto à população por meio da utilização de
símbolos e imagens na luta pela sua manutenção no poder. Os símbolos católicos eram
utilizados como forma de sacralização do regime, garantindo maior força e credibilidade
ao governo.
Segundo Lenharo (1986), muitos símbolos e imagens religiosas foram utilizadas
pelos ideólogos do poder daquela época para conferir maior legitimidade ao governo e,
dessa forma, foram sendo secularizados, tornando-se objetos de domínio público.
Coube à Igreja tentar manter o significado religioso original e aproveitar esse
intercâmbio para aumentar sua influência na sociedade. No entanto, esse intercâmbio
pode ser visto como ameaçador para a Igreja, à medida que, sofrendo intensa
secularização, seus símbolos e imagens corriam o risco de se descaracterizarem.
Além dessa questão, para reforçar o processo de construção do nacionalismo
brasileiro e conquistar de vez o apoio das massas, o governo Vargas se baseou na
criação de uma identidade nacional que gerasse um sentimento de pertencimento,
comum á toda nação. Segundo Bignami (2002), a fase da construção discursiva a
respeito da identidade brasileira abrange o período que vai desde 1880 até 1950.
Entretanto, é no contexto do Estado Novo que as ações para a criação dessa
identidade se tornam mais concretas.
Um dos artifícios para a formação dessa identidade se encontrava nas artes. A
imprensa, o rádio, a televisão e o cinema, por meio dos mitos ou figuras nacionais,
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apresentavam alguns aspectos da imagem do povo brasileiro, estabelecendo símbolos
característicos da nação, da sua identidade. Em 1940 a Rádio Nacional foi incorporada
ao patrimônio da União, passando a ser totalmente controlada pelo Estado. Com uma
programação de conteúdo totalmente popular, o rádio era um instrumento muito
importante para a propagação da idéia de uma nacionalidade, ditando novas modas,
popularizando novos vocabulários e introduzindo novas idéias. O Brasil passa a ser
reconhecido por sua ginga e musicalidade, muitas vezes associado à sensualidade.
Outras manifestações artísticas também se inserem neste contexto. Em 1931, Jorge
Amado estréia com “O País do Carnaval”. Em 1932, tem início o primeiro concurso de
Escolas de Samba, no qual a Mangueira é Campeã.
Em 1935, Vargas estabelece um acordo comercial com os Estados Unidos e, no
mesmo ano, Carmem Miranda estréia o filme “Alô, alô, Brasil”, dando início à
consagração de outro símbolo nacional. Nascida em Portugal e imigrada para o Brasil,
Carmem Miranda foi assimilada pela cultura como o exótico incorporado à auto-imagem
nacional e exportada para a maior potência cultural daquele momento, os Estados
Unidos, onde foi promovida e elevada a símbolo brasileiro. “A imagem alegórica de
Carmem Miranda contém em si o completo campo imaginário da nação: música,
sensualidade, cores, flora e fauna tropicais”. (BIGNAMI, 2002, p. 47)
Outro artista que teve grande contribuição na construção da imagem do país,
aqui e no exterior, foi Ari Barroso. Como nenhuma outra composição, “Aquarela do
Brasil” foi tão executada, a ponto de ser confundida com o Hino Nacional. A canção foi
lançada em 1939 e forneceu um material iconográfico extremamente popular, como
suas “fontes murmurantes”, o “coqueiro que dá coco” e, segundo a mesma revista, a
definição suprema da “terra de samba e pandeiro”. 3
Embora o processo de nacionalização tenha sido enfatizado nas décadas de
1930 e 1940, ele não se concretizou rapidamente. Observou-se que no decorrer do
século XX que o nacionalismo foi sendo gradativamente construído no imaginário dos
brasileiros e ainda continua em construção. Nas décadas posteriores a Ari Barroso, foi a
Bossa Nova que se consagrou no cenário musical brasileiro. Seu maior ícone, Antônio

3

Fonte:UM PAÍS EM AQUARELA. Revista Bravo. Edição de novembro de 2003.
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Carlos Jobim, não se cansou de cantar as maravilhas do Rio de Janeiro, cidade onde
morava, e a beleza do Redentor.
Dessa maneira foram se cristalizando as narrativas sobre os aspectos culturais e
pontos estratégicos do território - neste caso, o Rio de Janeiro era predominante - que
seriam assimilados pela população como parte da sua própria identidade. Para atuar
com eficiência, o Estado busca mecanismos como, por exemplo, os meios de
comunicação, que unam permanente e diretamente o indivíduo à nação, nos aspectos
políticos, econômicos, sociais e culturais, criando a idéia de fusão entre Estado e
nação.
É também a partir da década de 1930 o período de maior intervenção do Estado
na economia. A transição de um Estado agro-exportador para um Estado industrial é
marcada, principalmente, por essa crescente participação do poder público na
economia brasileira, coincidindo com os primeiros sinais da sua participação na
atividade turística. Neste período surge o Decreto-lei nº 406, de 04 de maio de 1938,
que previa a “autorização governamental para a atividade de venda de passagens para
viagens aéreas, marítimas e rodoviárias”. E em 27 de maio de 1939 é criada, através do
Decreto-lei nº 1915, a “Divisão de Turismo”, considerado o primeiro órgão público de
turismo da administração federal.
O Rio de Janeiro, neste contexto, era não apenas a capital política, como
também econômica e cultural do país, onde a vocação turística já apresentava plenos
sinais. Até o final da primeira metade do século XX, o Rio já não era mais aquela cidade
pouco atraente para os turistas e sim uma cidade mais moderna, com lindas avenidas e
prédios imponentes, praias fantásticas, e belíssimos monumentos, sendo o maior deles
o Cristo Redentor. De acordo com Linhares (2001, p.13) “Sua história e a do Corcovado
estão intimamente associadas ao processo de formação da identidade brasileira e da
criação de seus símbolos máximos”.
Quando o projeto da construção do monumento ao Cristo Redentor foi aprovado,
havia de um lado os interesses da Igreja, que buscava a consolidação do catolicismo no
país, e de outro, os interesses do governo de transformar o espaço urbano do Rio de
Janeiro, tornando-a uma cidade moderna e atraente. Embora o projeto da construção
da estátua seja anterior à Revolução de 1930, a obra e toda sua complexidade
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representavam o progresso, um ideal que condizia com os interesses políticos e
econômicos da época, em que o país entrava na era da industrialização. O monumento
sintetizava, em sua estrutura arrojada e nos traços modernos da Art Déco, o avanço e a
inserção do país na modernidade.
Segundo Choay (2001, p. 18-20), o papel do “monumento”, entendido em seu
sentido original como “tudo o que for edificado por uma comunidade de indivíduos para
rememorar ou fazer que outras gerações de pessoas rememorem acontecimentos,
sacrifícios, ritos ou crenças”, foi perdendo progressivamente sua importância nas
sociedades ocidentais. Seu sentido evoluiu de um valor memorial para um valor técnico,
provocando encantamento ou espanto “pela proeza técnica e por uma versão moderna
do colossal” e, com isso, “substituindo seu antigo status de signo pelo de sinal”.
Afora o ícone religioso, a monumentalidade da estátua era um sinal, um retrato
da modernização que o Rio de Janeiro vivenciava. Não foi obstante a associação do
monumento à imagem da cidade. Naquela fase de construção da identidade nacional, o
Rio de Janeiro era, indiscutivelmente, a cidade mais importante política, econômica e
culturalmente e, por isso, padrões de comportamento, aspectos culturais e sítios
urbanos cariocas foram sendo selecionados como parâmetro da identidade nacional.
Juntamente com outras formas urbanas, como avenidas, praças e prédios, o
Cristo Redentor viabilizava a criação de uma identidade carioca, pois sua escala
dimensional e sua posição no alto do Corcovado dominavam toda a cidade. Logo,
independentemente das qualidades estéticas do monumento, sua presença se
transformou em um marco e símbolo da cidade. Como marco ele orienta espacialmente,
sendo visto de diversos pontos da cidade. Como símbolo, ele representa, no imaginário
coletivo, a alma do carioca. Para Kas e LODDI (2007/2008, p.139):
A capacidade de redesenhar o seu entorno é o que define uma escultura
pública. Uma das características da monumental e arrojada Cúpula de
Brunelleschi é a sua presença visível no horizonte de Florença. Todo habitante
da cidade se orienta tomando essa construção como referência.

Assim, a presença marcante do Cristo Redentor na paisagem do Rio fez com
que se tornasse, indiscutivelmente, a principal escultura pública carioca, de maneira
que a imagem da cidade se confundisse com a sua. O simbolismo religioso dava lugar
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ao símbolo carioca. Assim como em determinado momento adotou-se o samba carioca
como padrão cultural brasileiro, o Cristo Redentor se tornou, em termos simbólicos, seu
representante máximo.

4.1.2 Fatores sócio-culturais

Aos quase 77 anos de sua inauguração, o Cristo Redentor é objeto de grande
estima por parte do povo carioca. De acordo com Machado (1997), nem os que por
preferência estética implicam com seus traços art decó, ou os que, por pertencerem a
outras crenças religiosas, não gostam que a cidade do Rio de Janeiro ostente um
símbolo católico como um de seus marcos, ou os que, por qualquer outra razão,
discordem de sua presença no monte mais alto da cidade, imagina-se que ninguém
concordaria com a hipótese de se retirar do seu lugar essa figura tão familiar na
memória afetiva da cidade.
O relato de Arthur Dapieve (LINHARES, 2001, p.9) expressa claramente a
relação cultural e até mesmo sentimental existente entre o monumento ao Cristo
Redentor e a cidade do Rio de Janeiro.
Estava eu prostrado diante da tv quando, entre os comerciais, entrou o de
Natal do Shopping Rio Sul. Confesso que não estava prestando muita
atenção... Então ali, no meio das definições do jeito carioca de ser, tipo não se
importar em perder o ônibus para tomar mais uma no boteco ou em ficar
engarrafado na praia para apreciar a vista, veio a grande sacada. Não estou
lembrando das palavras corretas e não consegui rever o anúncio. No entanto,
o espírito da coisa era mais ou menos o seguinte: “Ser carioca é... Procurar em
cada janela se há vista para o Cristo.

Qualquer carioca se reconhece nessa idéia, nesse gesto que surge além da
razão, mas que é espontâneo, está no inconsciente. O Corcovado, local de observação,
nem sempre contou com a presença do Cristo, mas para muitos é como se ele sempre
tivesse estado lá. Criou-se uma memória do Cristo com a cidade, e vice-versa, que
habita o imaginário não só de cariocas e brasileiros, como de estrangeiros.
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Segundo Linhares (2001, p.7). “Aprendemos que o nosso olhar é, sobretudo,
cultural. A imagem inicial que formamos é fruto de um bombardeio primário: dos
inúmeros cartões-postais e logotipos publicitários [...]”. Desde que começou a moldar a
paisagem carioca, a imagem do Cristo talvez tenha sido a mais reproduzida. Novelas,
filmes e campanhas publicitárias não se cansam de utilizar sua imagem. Folhetos e
cartazes turísticos do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) passaram também a
adotá-la. Ao ser criada a guarda municipal da cidade, o Cristo foi escolhido para o
símbolo a ser costurado no braço dos seus integrantes.
Muitos foram os artistas que se apropriaram dessa força simbólica. Na música,
sua expressão maior é o “Samba do Avião”, do compositor Antônio Carlos Jobim, que
inventou o sentido “braços abertos sobre a Guanabara”. Cartunistas interpretaram-no
de diversas maneiras, transformando-o em diferentes metáforas que associam sua
imagem às dores e alegrias e a tudo que acontece na cidade. Já foi representado com
a camisa do Flamengo, quase afogado em uma enchente e até com as mãos ao alto,
rendido pela violência. Em 1991, o humorista Renato Aragão protagonizou uma cena
emocionante, em que, em um gesto de fé, beijou a mão do Cristo Redentor, a mais de
700 metros de altitude.
O bloco de samba de rua, fundado na base do Corcovado, ganhou o irreverente
nome de “Suvaco do Cristo”, uma das grandes atrações do Carnaval carioca, que
atraem milhares de foliões todo ano, entre brasileiros e estrangeiros. O nome foi dado
em referência à localização geográfica da rua onde nasceu o bloco, bem embaixo do
braço direito da estátua, no Jardim Botânico.
Mas certamente um dos episódios mais polêmicos envolvendo o uso da imagem
do Cristo no Carnaval aconteceu em 1989, quando uma réplica da estátua apareceu em
plena Marquês de Sapucaí, no desfile da Beija- Flor. Com o enredo “Ratos e urubus,
larguem minha fantasia”, a imagem do Cristo de braços abertos foi representada em um
carro alegórico, simbolizando um protesto contra para toda impunidade e desigualdade
carioca. A arquidiocese se posicionou contra, proibindo o uso da imagem sagrada em
um ritual pagão. A solução do então carnavalesco da escola, Joãozinho Trinta, foi cobrir
a imagem com um plástico preto e uma faixa com os dizeres “Mesmo proibido, olhai por
nós” (figura 15 – Anexo A).
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Em julho de 2001, foi apresentada em um evento de moda uma coleção
inspirada na arte naïf, com reproduções da tela “Rio eu gosto de você”, de Lia
Mittarakis, na qual está retratada a imagem do monumento na paisagem carioca
(figuras 16 e 17 – Anexo A). O Arcebispo do Rio, mais uma vez, considerou a atitude
uma profanação do símbolo religioso e entrou com uma queixa-crime pelo uso indevido
da imagem, baseado no artigo 208 do código penal brasileiro: vilipendiar publicamente
uma imagem religiosa.4
De acordo com Kas e LODDI (2007/2008), em 2006, Rosangela Rennó realizou
a exposição “Última Foto”, mostrada inicialmente pela galeria Vermelho, em São Paulo,
e depois, em 2007, no Centro Cultural da Caixa Econômica, no Rio de Janeiro. A artista
convidou 43 fotógrafos e cada um deveria escolher uma câmera antiga da coleção de
Rosângela e realizar uma única e última foto daquela câmera, tendo como tema o
Cristo Redentor. A “última foto” referia-se, indiretamente, ao processo na justiça movido
pela família do escultor do monumento, reclamando seus direitos pela reprodução da
imagem. A exposição remetia-se à perda de uma materialidade da memória, com a
passagem da fotografia analógica para a digital e com isso se vincula também a perda
de certa vivência histórica dos monumentos.
Entre junho e setembro de 2007, ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil do
Rio de Janeiro a exposição “Brasildesfoco”, com curadoria de Paulo Herkenhoff e
Nessia Leonzine, que reuniu uma série de artistas internacionais, tendo como conceito
as formas de representação do Brasil, o modo como o país é visto pelo olhar
estrangeiro. Nessa exposição, o Cristo Redentor teve presença disseminada, como nos
postais de Laurie Anderson, de 1988, e nas fotografias de Tseng Kwong Chi e de Laurie
Simmons, de 1984.
E dessa forma, o Cristo foi ganhando espaço no imaginário coletivo. Reproduzida
e representada de diversas maneiras, a imagem ganhou personalidade própria. O
monumento “ao” Cristo Redentor transformou-se em Cristo Redentor do Corcovado, do
Rio de Janeiro, do Brasil, transcendendo seu significado religioso. Segundo Francisco
Marcelo Cabral (MACHADO, 1997, p.13):

4

Fonte: O CRISTO É DA PRAIA. Disponível em
www.odia.terra.com.br/especiais/outros/cristo70/historia3.htm. Acesso em 02 de fevereiro de 2008.
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Talvez tenha faltado aos que conceberam e realizaram o monumento do Cristo
do Corcovado a habilidade ou a inspiração de relacioná-lo a algum milagre, a
alguma maravilha capaz de consagrar aquele cume dominante como um trono
de Deus, a um lócus sanctus, em que o povo identificasse a presença do
sagrado e uma fonte reconhecida de graças e benefícios.

É a origem popular de uma devoção, no entender de Cabral, que a torna um
fenômeno de massa, com ou sem a bênção da igreja. E quando cabe à Igreja a
iniciativa de uma nova devoção, como por exemplo, a de Nossa Senhora Aparecida, é
preciso que a devoção esteja relacionada com maravilhas e milagres para atuar sobre a
imaginação popular.
Embora cercado de uma campanha de popularização e da participação popular
na construção do monumento, desde a ajuda financeira até cada triângulo de pedrasabão que as senhoras cariocas recortaram para servir de revestimento para a estátua,
o Cristo do Corcovado não se tornou objeto de culto religioso de natureza popular. Ao
ter se apropriado da paisagem urbana do Rio de Janeiro, ambos se tornaram
inseparáveis. De acordo com Kas e LODDI (2007/2008, p.139), um desavisado poderia
dizer que qualquer coisa grande colocada em cima de um morro teria o mesmo efeito.
No entanto, o Cristo Redentor não entrou em um lugar já definido para decorá-lo, mas
criou um novo lugar.
Paris não precisava da torre Eiffel para ter a beleza que tem, mas a cidade
certamente não seria a mesma sem ela, assim como o Rio de Janeiro sem o Cristo.
Durante a discussão da criação do museu Guggenheim no Rio, argumentou-se que a
cidade era diferente de Bilbao, com um apelo simbólico poderoso que deveria servir
como um instrumento na negociação. De fato, o Rio de Janeiro possui características e
elementos muito peculiares e, sem dúvida o Cristo Redentor é um deles.
Apesar da cidade possuir atrativos de natureza religiosa, no qual se inclui o
Cristo Redentor, o segmento do Turismo Religioso é muito pouco explorado por parte
do governo, no sentido de promoção, restringindo-se a ações isoladas por parte da
própria igreja. Segundo o Padre Omar, capelão do Santuário, em entrevista disponível
no apêndice deste trabalho, a recente transformação do Cristo Redentor em Santuário
Católico é uma tentativa da igreja de reafirmar o sentido religioso do monumento. As
atividades desenvolvidas pela Arquidiocese no local são divididas em dois âmbitos:
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religioso e cultural. Dentro dessa proposta, diversas paróquias estão participando de
peregrinações ao Santuário. Entretanto, essa prática ainda está muito restrita à
participação de moradores da cidade e arredores.
Na entrevista realizada pôde-se perceber que não é interesse da Igreja
transformar o Cristo em um atrativo exclusivamente religioso. Padre Omar afirma que a
ênfase ao aspecto religioso da imagem do Cristo é mais voltada para a comunidade
local, enquanto que para os turistas, procura-se manter a sua multifuncionalidade,
marcada pelos diferentes usos do espaço. Ao rotular o monumento como um atrativo
turístico-religioso, a igreja poderia provocar uma certa restrição à atividade turística no
local, o que ocasionaria um embate entre as frentes de interesses, como agentes
turísticos e governamentais. Padre Omar foi bastante enfático ao afirmar que a intenção
é integrá-los e não gerar conflitos. Quanto ao uso da imagem do Cristo, o padre se
posiciona de forma positiva. A igreja tenta controlar de certa forma, mas, no contexto
em que a estátua se tornou o maior símbolo da cidade, é praticamente impossível evitar
sua divulgação pelas estruturas seculares.
Portanto, com a mesma habilidade política que, por sua influência e pela enorme
massa de devotos, a Igreja Católica recuperou o prestígio entre as esferas do poder no
início do século XX, culminando com a construção da estátua, busca-se hoje reafirmar o
sentido religioso da imagem do Cristo Redentor, mas sem afetar a atividade turística
naquele espaço.

4.1.3 Fatores Mercadológicos

O Cristo Redentor está inserido em um importante e típico destino de lazer e “sol
e praia”. Segundo Montejano (2001), a infra-estrutura fundamental do turismo de sol e
praia tem como base um clima de temperatura quente; um litoral apropriado para o
banho de sol, prática de atividades esportivas, recreativas e de entretenimento;
sinalizações e transporte adequado para se chegar até às praias; bem como serviços
de limpeza da areia e das águas, serviço de drenagem de esgoto, lixos, etc. A princípio,
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esse segmento pode atingir a qualquer outra parcela da população turística mundial,
tanto individual como coletiva, de todas as idades e poder aquisitivo.
A formação da identidade nacional está intimamente ligada à aceitação do
elemento exótico como parte da própria auto-imagem. A cidade se vende turisticamente
pelas suas belas praias, mulheres e um apelo à sensualidade, apoiados no discurso do
inconfundível jeito malandro e alegre de ser do carioca. Essa idéia de beleza,
sensualidade e liberalidade são características bastante exploradas pelo mercado
turístico como uma concepção da vida nos trópicos e, embora não seja desejável ser
um destino de turismo sexual, o apelo é evidente. E isso se reflete na visão do
estrangeiro a respeito do Brasil - o país do Carnaval, das belas praias e das mulheres
tentadoras - e, sobretudo, do Rio de Janeiro, cuja imagem muitas vezes assume a
dimensão de “Brasil”.
O cenário turístico de uma localidade é fruto de uma construção cultural que se
modifica com o tempo. Como já dito anteriormente, nas primeiras décadas do século
XX, houve uma mudança no cenário cultural da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo a
partir da década de 1930, devido ao processo de criação da identidade nacional.
Elementos como a musicalidade, a alegria e a sensualidade, tendo o samba, o
Carnaval e suas mulheres como símbolo, foram generalizados, passando a integrar o
imaginário popular como parte de sua própria imagem. Vale destacar, no entanto, que
essa transformação cultural ocorreu gradativamente.
Um instrumento que possibilita a visualização dessas transformações são os
guias de viagem e panfletos turísticos, que determinam as narrativas e imagens de uma
localidade em um dado momento, que serão apresentadas ao público, visando orientar
o “olhar do turista”. É feita uma seleção de locais, roteiros e eventos que serão
“iluminados”, utilizando descrições que antecipam a experiência da viagem e permitem
um reconhecimento daquilo que viu ou leu.
No texto “Narrativas e imagens do Turismo no Rio de Janeiro”, Castro (1999)
destaca que os guias de viagem nos ajudam a perceber que a memória turística de um
local pode ser permanentemente negociada. A recorrente associação do Rio de Janeiro
com elementos como o Carnaval, a praia e o futebol, presentes em todos os guias e
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folhetos atuais, não eram encontrados, por exemplo, nos guias da década de 1930,
época em que a estátua do Cristo acabara de “nascer”.
Nos anos 30, os guias de viagem ainda direcionavam o olhar do turista a partir
da Baía de Guanabara, por onde entravam os navios que traziam a maior parte dos
imigrantes da cidade. Segundo Castro, em um mapa turístico de 1937, a região que se
encontra na “entrada” do mapa é justamente a região portuária. Ainda, o guia inglês
South American Handbook, de 1932, informa que a Baía de Guanabara é “a mais
admirada do mundo” e faz menção aos “famosos” cone do Pão de Açúcar e o pico do
Corcovado, e dá destaque à suntuosidade dos edifícios, à beleza das praças e a
vivacidade dos cafés ao ar livre. Nenhuma palavra sobre o Carnaval ou futebol e
apenas uma rápida menção ao “celebrado balneário” de Copacabana.
Naquela época, pois, priorizava-se a idéia de progresso, criando-se uma
memória turística de um Rio moderno e elegante. Somente nas décadas seguintes,
foram aos poucos incorporando o Carnaval, a praia e o futebol como elementos-chave
do produto turístico da cidade. Sendo assim, percebe-se que a experiência turística
acompanha as mudanças urbanísticas e culturais da cidade.

Não se trata de uma relação de determinação direta, e sim de interação: ás
vezes muda a cidade, muda o turismo; outras vezes, a partir das modificações
do mundo do Turismo, introduzem alterações urbanísticas na cidade. As
narrativas e imagens associadas ao turismo são, portanto, uma importante via
de acesso à história e à geografia culturais de uma cidade. (CASTRO, 1999,
p.84)

De acordo com Bignami (2002), uma das principais características que tenta
atrair o turismo para o Brasil é a da sensualidade, o que pode refletir em uma imagem
negativa para o país, sendo considerado um lugar onde a prática sensual é fácil e
desenfreada. Essa categoria, embora pareça restrita em si, acaba se estendendo a
outras, dessa forma, sendo sensuais a música, a natureza, as pessoas e as cidades.
Sobre essa idéia, afirma Bignami (2002, p.124):
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As danças são sensuais, Rio de Janeiro e Salvador são as capitais do pecado,
as mulheres brasileiras são lindíssimas e fáceis, as mulatas (distintas das
outras mulheres brasileiras) são esplêndidas, os amores são despudorados...
A idéia geral é de que vir para o Brasil significa encontrar companhia.

O processo de conhecimento a respeito de algo que resulta na formação da
imagem de uma localidade, é um caminho que se constrói pelas informações obtidas
em diversas instituições sociais: casa, família, Igreja, escola e o Estado. Essa imagem
resulta também no aprendizado e memorização de informações históricas e atuais, bem
como de fatos, mitos, crenças, estereótipos, enfim, discursos diversos elaborados e
divulgados, principalmente, nos meios de comunicação.

A imagem de um lugar é formada por um processo cognitivo, que envolve a
assimilação de informações verdadeiras ou não, difundidas pelos setores
envolvidos com atividades turísticas, bem como de conceitos fornecidos pela
produção cultural e pelos meios de comunicação, como filmes, canções e
reportagens. (BIGNAMI, 2002, p. 23)

Esta visão da sensualidade que muitas vezes se tem a respeito do Brasil, devese à imagem do país que é veiculada principalmente pelos meios de comunicação e
pelo setor de turismo, que utilizam determinados aspectos fixados como traços de sua
identidade. Poucas são as cidades brasileiras conhecidas no exterior. Entre elas, as
que recebem maior atenção são Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Brasília, algumas
capitais do Nordeste e a região da Amazônia. A imagem do Rio de Janeiro, sob o ponto
de vista do tratamento jornalístico da reportagem turística, está amplamente relacionada
ao Carnaval, à beleza das mulheres que circulam pelas praias de biquíni e aos seus
principais atrativos turísticos como a Baía de Guanabara, as praias de Ipanema e
Copacabana, o Pão de Açúcar, o Corcovado.
Sendo assim, embora o Cristo Redentor seja um ícone religioso, a constante
associação do monumento à imagem da cidade e do país - cujas imagens, inclusive,
estão fortemente vinculadas a elementos de natureza pagã - gerou um embate
simbólico entre o sagrado e o profano, no qual, do ponto de vista do mercado em
relação à atratividade para o Turismo, prevaleceu o segundo. Com o status de símbolo
nacional o monumento foi sendo dessacralizado, tornando-se um território neutro.
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Aos poucos o monumento foi sendo dessacralizado e integrado à imagem de
uma cidade tolerante e liberal. Diversamente de outros sítios dedicados à
religião, como a basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, ou
Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, poucos são os que visitam o Cristo em
peregrinação ou por conta de seu simbolismo Católico. A grande maioria o vê
como um ponto turístico... (LINHARES, 2001, p.22)

Vir ao Rio de Janeiro e não conhecer o Cristo é como se não tivesse vindo. A
promoção deste símbolo dentro do produto turístico nacional é intensa, sendo este um
passeio obrigatório dentro dos roteiros turísticos locais. Turistas de diversas partes do
mundo, de diferentes crenças e religiões vão ao Corcovado. No primeiro capítulo, viu-se
que ao se tornarem destinos turísticos, as cidades passam a disputar visitantes em um
ambiente cada vez mais competitivo e profissionalizado, em que se utilizam técnicas de
marketing para a comercialização desses lugares. É então pelo marketing e sua política
de promoção que os símbolos vão se tornar objetos do imaginário coletivo.

Seria ingenuidade, no entanto, pensar que um local possa ser ‘naturalmente’
turístico. Seu reconhecimento como ‘turístico’ é uma construção cultural - isto
é, envolve a criação de um sistema integrado de significados através dos quais
a realidade turística de um lugar é estabelecida, mantida e negociada. Esse
processo tem como resultado o estabelecimento de narrativas a respeito do
interesse da ‘atração’ a ser visitada. Essas narrativas associam determinados
adjetivos a ‘pontos’ ou eventos turísticos, antecipando o tipo de experiência
que o turista deve ter. A construção do caráter turístico de um local também
envolve, necessariamente, seleções: alguns elementos são iluminados,
enquanto outros permanecem na sombra. (CASTRO, 1999, p.81)

Conforme mencionado no capítulo 2, embora o atrativo turístico-religioso possa
adotar diferentes formas de uso do espaço, o Turismo Religioso será sempre motivado,
em menor ou maior escala, pelo aspecto religioso, sempre atendendo as necessidades
daqueles que buscam um contato com o divino. A promoção do atrativo Cristo
Redentor, no entanto, está incluída dentro de um produto turístico de sol e praia e é
nesta lógica que o mercado irá trabalhar a imagem do destino e modelar os fluxos
turísticos. As figuras 18 e 19 (Anexo A) correspondem a duas propagandas do
Corcovado em épocas diferentes. A primeira, da Light, em meados do século XX. A
segunda, de 2008, do Trem do Corcovado. Vale ressaltar que, em ambas, nenhuma
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menção é feita ao aspecto religioso da estátua. Nem mesmo a mais recente, em que o
Cristo já havia sido transformado em Santuário.
Além disso, os atrativos turísticos religiosos, tradicionalmente, são locais de
culto, onde ocorrem festas, novenas, peregrinações, realização de promessas e onde o
comércio gerado em torno dessas localizações é caracterizado principalmente pela
venda de artigos religiosos. No Cristo Redentor, durante um longo período, a capela
permaneceu fechada e somente há pouco tempo, após sua transformação em
Santuário,

passou

a

ocorrer

regularmente

a

realização

de

celebrações

e,

eventualmente, de casamentos e batizados. As lojas do local vendem artigos turísticos,
principalmente os que reproduzem a imagem do monumento, como camisetas,
chaveiros, imãs de geladeira e mini-estátuas do Cristo. Todos, no entanto, com o intuito
de relembrar a cidade ou o passeio ao Cristo e não com propósito religioso.
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5 CONCLUSÃO

Apesar de turismo e religião serem dois fenômenos tão distintos é possível
integrá-los em um único evento: o Turismo Religioso, caracterizado principalmente pela
oferta de bens sagrados, tendo a fé como principal motivação da viagem. À medida que
se torna conhecida a ocorrência de milagres ou curas, em locais onde importantes
personalidades religiosas tenham vivido ou onde se acredita ter uma experiência de
bem-estar fornecido pelo clima de religiosidade, essas localidades passam a atrair
visitantes e agentes do trade turístico local, tornando-se importantes destinos turísticos
religiosos. Entretanto, vale destacar que a apropriação de elementos e símbolos
religiosos como atrativos para a prática do turismo pode descaracterizá-los, colocandoos em outras esferas de sentido, de acordo com os interesses do mercado.
A partir dessas características do turismo religioso foi possível estabelecer uma
comparação com o monumento ao Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. O
monumento é a própria imagem de Cristo, representado no momento ápice de sua vida:
a ressurreição. Dada a importância dos símbolos e imagens religiosas dentro do
catolicismo, não seria estranho imaginar que uma imagem erguida em sua homenagem
gerasse manifestações de fé e devoção e interesse para a prática do turismo religioso.
Além da estátua, todo cenário é também revestido de um forte simbolismo religioso. A
montanha, cenário de importantes passagens bíblicas e momentos da vida de Jesus. A
cidade, representando o mundo, toda sua imensidão e pequenez diante da grandeza do
poder de Deus. O céu, referente à eternidade, tão almejada pelos cristãos. E o formato
de cruz, símbolo do sofrimento e da paixão e morte de Cristo pela humanidade.
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A estátua, no entanto, se tornou o mais importante atrativo turístico da cidade do
Rio de Janeiro e principal símbolo do Brasil, curiosamente, não pelo seu aspecto
religioso. O monumento assumiu personalidade própria e a imagem criada em memória
“ao” Cristo Redentor se transformou em Cristo do Corcovado. Quando foi criado, as
autoridades religiosas deixaram bem claro seu propósito de evangelização, como
aponta D. Sebastião Leme em seu discurso, no dia do evento de inauguração. Mas, no
decorrer do tempo e com as mudanças ocorridas na cidade, o monumento foi se
diluindo como marco de fé e assumindo características mais corriqueiras de logotipo da
cidade.
A partir da análise do histórico do atrativo bem como da formação do espaço
turístico da cidade do Rio de Janeiro, viu-se que a construção do monumento envolvia
diferentes interesse: de um lado a Igreja Católica, que buscava a reafirmação de seus
valores junto à sociedade, e de outro, o Estado, que nas primeiras décadas do século
XX, reunia esforços para concretizar o processo de modernização, principalmente na
sua capital, o Rio de Janeiro. O projeto monumental do Cristo Redentor seria um marco
para e engenharia nacional e a inserção definitiva do Rio de Janeiro no rol das cidades
mais modernas do mundo, a exemplo de Paris. Além disso, em meio a tantos levantes
sociais, era importante ter a Igreja como aliada.
Paralelamente, ao se analisar a atividade turística no atrativo atualmente,
observa-se que não se registram no local, manifestações de fé e devoção, como ocorre
em outros atrativos de origem mítico-religiosa. Pode-se dizer que o Cristo Redentor se
tornou um território neutro, aonde vão pessoas de todas as origens e crenças,
motivadas, principalmente, pela experiência do lazer. Afora as atividades religiosas
promovidas pela Igreja no local, não se registram a ocorrência de surtos devocionais à
imagem de Cristo.
Esta pesquisa buscou na origem da composição do símbolo nacional os fatores
que influenciaram a transformação do Cristo Redentor em um atrativo dissociado do
seu significado religioso. Neste contexto, foram identificados alguns fatores de origem
político-econômica,

sócio-cultural

e

mercadológica

que

influenciaram

na

dessacralização da imagem do monumento. À luz da pós-modernidade, sua imagem
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adquiriu um diferente valor estético e simbólico, satisfazendo as necessidades do
consumo turístico.
Observou-se que a década de 1930 foi o período mais intenso na construção do
nacionalismo brasileiro e, assim, o governo Vargas se pautou na formação de uma
identidade cultural baseada em símbolos e valores que visavam à conquista do apoio
das massas. Preocupando-se com o consentimento popular, os símbolos católicos
foram utilizados com o objetivo de sacralizar o regime, garantindo maior força e
legitimidade a sua imagem. Além disso, o comunismo era um dos grandes temores de
desintegração da sociedade, logo a simbologia ligada aos valores cristãos servia como
um pilar de sustentação do governo. Não foi obstante a associação do monumento à
imagem da cidade.
Além dessa questão, para reforçar o processo de construção do nacionalismo
brasileiro e conquistar de vez o apoio da população, o governo Vargas se baseou na
criação de uma identidade que despertasse o sentimento de nacionalismo, comum à
toda nação. Para tanto, o Estado se aproximou dos meios de comunicação para
divulgar os aspectos culturais que seriam identificados como padrões culturais
brasileiros. Naquela fase, o Rio de Janeiro era não só a capital política, como também
econômica e cultural do país, logo, muitos aspectos da cultura carioca bem como da
sua paisagem começaram a ser exportados como símbolos brasileiros.
É também a década de 1930, o período de grande intervenção do Estado na
economia e, paralelamente a atividade turística começava a se organizar. O Corcovado,
que mesmo antes da construção do Cristo já era um local de visitação turística, com a
construção do monumento, ganhou ainda maior visibilidade como atrativo turístico.
Reforça-se aqui a questão da modernização. Embora o projeto da construção da
estátua seja anterior à Revolução de 1930, a obra e toda sua monumentalidade
representavam o progresso, um ideal que condizia com os interesses políticos e
econômicos da época, em que o país entrava na era da industrialização.
Além dos fatores de ordem político-econômica, há também que se considerar os
fatores de natureza sócio-cultural. Reproduzido e representado de diversas maneiras
por artistas e agentes da produção jornalística e cultural, o Cristo se tornou uma das
figuras mais corriqueiras do cotidiano da cidade maravilhosa. Embora a Igreja tente de
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certa forma limitar o uso da imagem, a estátua sempre foi objeto de inspiração de
diversos segmentos sociais para fins não religiosos.
Estampada nos mais diversos estabelecimentos, revistas, jornais, outdoors e
logotipos, o Cristo conquistou a simpatia de brasileiros e estrangeiros, que não se
cansam de fotografá-lo, mas, em contrapartida “não rezam para ele”. Verifica-se no
local que o sentimento religioso fica muito restrito ao íntimo de cada um, de acordo com
suas crenças. Não são comuns no local manifestações religiosas espontâneas de culto
e devoção à imagem do Redentor.
Com a sua recente transformação em Santuário, a Igreja busca uma reafirmação
do sentido religioso do monumento, entretanto, está claro que não é de seu interesse
transformar o Cristo em um atrativo turístico exclusivamente religioso, visto que tal
medida restringiria a visitação no local. Diversas frentes demonstram interesses no
Cristo Redentor e assim, a Igreja procura integrá-las. Com sua eleição para uma das
Novas Sete Maravilhas do Mundo, os olhares se voltam ainda mais para o monumento
e, com isso, a promoção turística do atrativo tende a intensificar sua relação com a
imagem do país, como símbolo nacional.
Quanto aos fatores mercadológicos, observou-se que o mercado modela não só
os fluxos turísticos, como também o espaço onde essa atividade irá se desenvolver. O
Rio de Janeiro é vendido turisticamente por suas belas praias, mulheres, com um forte
apelo ao exótico. Esta é a imagem que se tem do Brasil no exterior: o país do Carnaval,
do futebol, das mulheres bonitas e da liberdade sexual.
Logo, embora o Cristo Redentor seja um ícone religioso, a constante associação
do monumento à imagem da cidade e do país, cujas imagens estão fortemente
vinculadas a elementos de natureza pagã, gera um embate simbólico entre o sagrado e
o profano, no qual, do ponto de vista do mercado em relação à atratividade para o
Turismo, prevalece o segundo. O Cristo Redentor é um atrativo dentro de um produto
turístico de “sol e praia”: o Rio de Janeiro, e é nesta lógica que ocorre a promoção do
atrativo no produto turístico da cidade. O mesmo turista que vai ao Corcovado é aquele
que vai ao Maracanã, ao Jardim Botânico e à ‘”Cidade do Samba”.
A união destes fatores deu origem ao processo de secularização do Cristo
Redentor, criando-lhe novos significados que superaram o seu sentido original. A
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estátua se tornou o Cristo do Rio, do Corcovado, o maior símbolo do país e o mais
importante monumento da iconografia carioca, indiscutível marco representativo da
cidade. Cercado de toda simpatia, não se registram, porém, manifestações
espontâneas de devoção à sua imagem, como as que tradicionalmente se observa com
grande intensidade em outros locais de origem religiosa, como em Fátima, Portugal, no
Caminho de Santiago, na Espanha, ou em Aparecida do Norte, no estado de São
Paulo, locais de forte atratividade para o Turismo Religioso.
Apesar do simbolismo religioso que a estátua contém em si, pela representação
da imagem de Jesus, este não foi suficiente para transformar o Cristo Redentor em um
local atrativo para a prática do turismo religioso. Seu reconhecimento como um atrativo
religioso envolveria a criação de um sistema de significados que gerasse uma devoção
popular por meio do qual o aspecto religioso se estabeleceria. O segmento do turismo
religioso tem como principal característica a valorização da religiosidade. Ao contrário,
as narrativas sobre a estátua criaram uma consciência que associa o Cristo ao Rio de
Janeiro como símbolo e marco turístico da cidade.
Esta pesquisa buscou explicações em fatos históricos, político-econômicos,
sócio-culturais e, claro, na análise do mercado turístico na composição de seus
atrativos, para compreender a transformação turística de um símbolo religioso tão
disseminado: a imagem de Cristo, que é e sempre será o ícone mais sagrado para os
católicos. Foi possível identificar, a partir da análise desses fatores, a origem da
associação do Cristo Redentor à imagem do Rio de Janeiro e do país, que resultou na
secularização do monumento e na sua transformação no maior símbolo nacional. À
medida que a imagem do Cristo foi sendo utilizada para fins não religiosos, esta sofreu
um intenso processo de dessacralização. Visitar o Cristo do Corcovado se tornou um
lazer obrigatório em todos os programas turísticos da cidade do Rio de Janeiro e as
cópias reduzidas da imagem do monumento têm como função não mais que recordar a
visita à cidade e o passeio ao Corcovado.
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APÊNDICE A

Entrevista realizada no dia 09 de maio de 2008 com Pe. Omar, Capelão do
Santuário Cristo Redentor do Corcovado. Há um ano Pe. Omar assumiu a
administração do Santuário, atuando na liderança não só das atividades religiosas
realizadas no local, como também turísticas e culturais. Como sacerdote, preside as
celebrações da capela. Como administrador, trabalha na assessoria de eventos
culturais, na articulação com os órgãos de turismo e com o trade local, bem como na
elaboração de projetos sociais envolvendo o Cristo Redentor.

1) No aniversário de 75 anos da estátua, em 12 e outubro de 2006, o CR foi
transformado em Santuário. Que mudanças isso acarretou para o local?
O Padre explica que, no âmbito religioso, foram implementadas celebrações de
batismos e casamentos, além de missas diárias, bênção dos peregrinos e a oração do
Ângelus. “Alguns turistas até participam das missas, também celebradas em outros
idiomas. São missas mais curtas, pois eles não têm muito tempo para permanecer no
local”. Com esse acontecimento “a igreja reassume o espaço trazendo uma nova
linguagem que viabiliza a ação pastoral. Anteriormente, o Cristo era visto apenas como
um ponto turístico e a transformação em Santuário - que inclui o monumento, a capela
e a própria montanha - resgatam a função religiosa do local”, afirma.

2) Porque somente agora, depois de tanto tempo, tomou-se esta iniciativa?
Segundo ele, “viu-se a necessidade de reafirmação do sentido religioso da
estátua”. Na ocasião da entrevista, o padre contou que acabava de voltar de uma
reunião em Brasília com o Ministério de turismo e com Marta Suplicy, em que foram
discutidas novas diretrizes para a promoção da imagem do monumento. De acordo com
ele “existe uma intenção de se captar os turistas que visitam os demais santuários
religiosos mundiais para visitarem o Cristo”. Na sua opinião, não é viável torná-lo um
atrativo exclusivamente religioso, pois há muitos agentes e interesses envolvidos na
sua utilização. O objetivo “não é gerar oposição, mas sim promover uma integração das
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frentes. Pretende-se manter esse equilíbrio, desde que não fira o sentimento religioso”.
Para ele, a obra foi uma realização da igreja e esta deve continuar intervindo.

3) Que interesses o estado teve em aprovar a construção de um monumento religioso
de tamanhas proporções?
Segundo ele “não se pode olhar apenas para o Brasil naquele momento. Quando
a imagem foi construída, havia toda uma conjuntura internacional que envolvia a
atuação de estruturas seculares. O Vaticano levantou um movimento reacionário no
intuito de se restabelecer os valores morais da Igreja, o que se refletiu também no
Brasil, tendo sido a construção do monumento um reflexo desta conjuntura”.

4) O Cristo do Corcovado recebe turistas de diferentes origens e crenças. A que fatores
o senhor atribui essa diversidade?
Para ele, o atrativo não se resume à estátua, “há toda uma realidade estética,
ecológica, cultural e de lazer convivendo no mesmo espaço”. No entanto, transformado
em santuário, o Cristo tem reafirmado seu sentido religioso. Em reunião com membros
de uma emissora de televisão, o padre conta que solicitou que toda vez que se
referirem ao Cristo, que se utilize o termo “Santuário”. “Existem esforços no sentido de
se criar uma consciência da significação religiosa do monumento”.

5) Embora o status de símbolo carioca e símbolo nacional não anule o simbolismo
religioso que a estátua contém em si, o senhor concorda que, do ponto de vista de sua
atratividade para o Turismo, a freqüente utilização da imagem do CR para fins não
religiosos levou a um processo de secularização do monumento?
A igreja tenta coibir o uso da imagem do Cristo para profanação. Ele cita
inclusive, o Carnaval em que a Beija Flor tentou levar para a avenida a imagem do
monumento. Entretanto, são muitos os pedidos para a utilização da imagem em
campanhas publicitárias, filmes, etc. Para ele, não há como proibir, afinal, o Cristo é
hoje o maior símbolo do país, “seria loucura”. Diferentemente de outros santuários, que
são delimitados por paredes, o santuário do Corcovado é a própria natureza da cidade.
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6) Em recente reportagem do New York Times, o Rio de Janeiro é descrito como uma
cidade de tolerância sexual e onde a prática da prostituição é deliberada. O Cristo se
tornou símbolo de uma cidade cuja imagem está fortemente vinculada a valores
pagãos. Como a Igreja vê isso?
Para ele, a imagem do Cristo funciona como um fator moderador, que mostra um
outro lado, que o Rio de Janeiro não é só violência ou prostituição. A criação do
santuário visa também a uma reeducação desses valores. Queremos que o Cristo
redentor seja também um local de púlpito, para se falar à população, levantando-se
questões sociais.

7) Afora algumas atividades promovidas pela Igreja no Corcovado, que atraem fiéis da
comunidade local, existe um fluxo espontâneo de turistas que visitam o Cristo pela
motivação religiosa? O senhor conhece alguma ocasião de voto ou promessa?
Não foi feita nenhuma pesquisa neste sentido, no entanto, observa-se
principalmente após a transformação em Santuário, que o fluxo dos peregrinos
aumentou. Diversas paróquias do Rio de Janeiro se organizam para atividades o local.
Já houve casos de pessoas jogarem as cinzas de seus entes do alto do Corcovado.
Muitos casais também oficializam noivados na capela. A promoção do aspecto religioso
é mais voltada para a comunidade local, enquanto que para o público externo procurase manter a questão da diversidade. “O Cristo está tanto para peregrinos como para
quem vem em busca de lazer, das praias, ou do carnaval”.

8)Quais são os projetos futuros?
Existem projetos para uma nova reforma da estátua e para a troca dos pisos da
área exterior da capela, visando melhoramentos. Também está sendo programado um
congresso de turismo religioso a ser realizado até o final deste ano, a criação de uma
Pastoral do turismo na Arquidiocese do Rio e a transformação do Cristo em Santuário
Internacional. Está elaborando uma carta que será encaminhada ao Itamaraty e este
fará o pedido à Santa Sé. Sua aprovação envolve questões diplomáticas.
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ANEXO A

Figura 1: Vista do Corcovado da praia de Botafogo no final do século XIX.
Fonte: Acervo G. Ermakof (apud : KAS; LODDI, 2007/2008)5

Figura 2: O “Chapéu do Sol”.
Fonte: Acervo Trem do Corcovado, s.d.

5

KAS, Leonel; LODDI, Nigge (orgs.). Cristo Redentor: história e arte de um símbolo do Brasil. Rio de
Janeiro, Aprazível Edições, 2007/2008.
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Figura 3: Um dos esboços do artista plástico
brasileiro, Carlos Oswald.
Fonte: Acervo Estado de Minas (apud: KAS;
LODDI, 2007/2008)

Figura 4: Desenho revisto, com a posição
definitiva, de Carlos Oswald.
Fonte: Acervo Estado de Minas (apud: KAS;
LODDI,
2007/2008).
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Figura 5: A cabeça e a mão esquerda da estátua, esculpidas em tamanho real, ao lado de
Paul Landowski.
Fonte: http://www.vivercidades.org.br/publique222/media/cristoDeco_CabecaMao.jpg.
Acesso em 11 de maio de 2008.

Figura 6: Senhoras cariocas confeccionando as telas de pedra-sabão que revestem a estátua.
Fonte: Acervo Estado de Minas (apud: KAS; LODDI, 2007/2008)
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Figura 7: Montagem da estrutura interna do
Monumento.
Fonte: Arquivo/ Agência Estado (apud: KAS;
LODDI, 2007/2008)

Figura 8: Fase final da execução da estátua
Fonte: Acervo Estado de Minas (apud:
KAS; LODDI, 2007/2008)
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Figura 9: Inauguração, em 12 de outubro de 1931.
Fonte: Acervo família Silva Costa (apud: KAS; LODDI, 2007/2008)

Figura 10: Inauguração.
Fonte: Acervo Museu da imagem e do Som (apud:
KAS; LODDI, 2007/2008)
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Figura 11: Visita do Papa, em 1980.
Fonte: Acervo Trem do Corcovado (apud: NEVES, 2005)6

Figura 12: Visita do Papa.
Fonte: http://www.corcovado.com.br/imagens/
papa2.jpg. Acesso em: 11 de maio de 2008.
6

NEVES, Sávio. Trem do Corcovado: 120 anos de história. Rio de Janeiro: Livraria Projetos Editoriais,
2005.
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Figura 13: Vista aérea do Corcovado no fim da
década de 1930.
Fonte: Acervo Arquivo Geral da Cidade do Rio de
Janeiro (apud: KAS; LODDI, 2007/2008)

Figura 14: Vista aérea do Corcovado no início do século XXI.
Fonte: Ricardo Zerrener (apud: NEVES, 2005)
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Figura 15: Réplica da estátua do Cristo
encoberta, no desfile da Beija-Flor, 1989.
Fonte: www.odia.terra.com.br/especiais
/outros/cristo70/historia3.htm. Acesso
em 11 de maio de 2008.

Figura 16: Estampa do Cristo
Redentor na moda praia.
Fonte: www.odia.terra.com.br/
especiais/outros/cristo70/historia
3.htm. Acesso em 11 de maio de
2008.

Figura 17: Estampa do Cristo
Redentor na moda praia.
Fonte: www.odia.terra.com.br/
especiais/outros/cristo70/
historia3.htm. Acesso em 11
de 2008 maio de 2008.

81

Figura 18: Anúncio publicitário feito pela Light.
Fonte: Acervo Trem do Corcovado (apud: NEVES,
2005)

Figura 19: Anúncio publicitário feito pelo Trem do
Corcovado.
Fonte: Guia turístico da Turisrio, 2008

