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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa parte da seguinte questão norteadora: Por que 

se nota uma negligência das religiões de matriz africana nos roteiros de 

turismo religioso no Brasil? Com base nessa indagação, o trabalho procura 

discutir as potencialidades das religiões de matriz africana para o turismo 

religioso no Brasil, com destaque para a Umbanda, e mais especificamente 

para o Santuário Ecológico de Umbanda (SEU), localizado na cidade de 

Teresópolis, Rio de Janeiro, trazendo questões importantes para serem 

debatidas como, por exemplo, o preconceito e a discriminação que essas 

religiões sofrem. A referida cidade foi escolhida para esta pesquisa por ter, 

muitos templos religiosos de matrizes africanas, tanto de Candomblé como 

de Umbanda, e também por apresentar fortes registros de intolerância 

religiosa que já foram comprovados pelo Estado nos últimos anos. 

Pretende-se com a pesquisa fazer uma contribuição para o debate sobre a 

inserção das religiões de matriz africana no turismo e orientar ações no 

combate à intolerância religiosa, possibilitando o fornecimento de dados e 

análises que ajudem na construção de políticas públicas e ações da 

sociedade civil voltadas para o respeito à diversidade religiosa. Para isso, 

foram realizadas pesquisas bibliográficas, observação participante, 

pesquisa de campo. Como resultado, foi apurado que há um silêncio por 

parte do poder público local e do trade turístico acerca da atratividade 

turística dos templos das religiões de matriz africana na cidade de 

Teresópolis, desperdiçando não só o potencial existente como também a 

oportunidade de uma educação pelo turismo, pautada pelo respeito à 

diversidade religiosa e cultural. 

 

Palavras-chave: Intolerância religiosa. Turismo religioso. Umbanda. 
Patrimônio Cultural. Educação Turística 
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ABSTRACT 

 

 

This research starts from the following guiding question: Why is there a 
negligence of religions of African origin in the itineraries of religious 
tourism in Brazil? Based on this inquiry, the work seeks to discuss the 
potentialities of religions of African origin for religious tourism in Brazil, 
especially Umbanda, and more specifically for the Ecological Sanctuary of 
Umbanda (SEU), located in the city of Teresópolis, Rio de Janeiro, bringing 
important issues to be debated, such as the prejudice and discrimination 
that these religions suffer. The said city was chosen for this research 
because it has, many religious temples of African origins, both of 
Candomblé and Umbanda, and also for presenting strong records of 
religious intolerance which have already been proven by the state in recent 
years. The aim of the research is to contribute to the debate on the inclusion 
of African religions in tourism and to guide actions to combat religious 
intolerance, enabling the provision of data and analyses that help in the 
construction of public policies and civil society actions aimed at respecting 
religious diversity. For this, bibliographic surveys, participant observation, 
and field research were performed. As a result, it has been established that 
there is a silence on the part of the local government and the tourist trade 
about the tourist attractiveness of the temples of the African religions in 
the city of Teresópolis, squandering not only the existing potential but also 
the opportunity of an education by or tourism, guided by respect for 
religious and cultural diversity. 

 

Key Words: Religious intolerance. Religious tourism. Umbanda. Cultural 
Heritage. Tourist Education 
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GLOSSÁRIO 

 

Adjuntó - Este orixá é aquele que faz par com o nosso orixá de frente. 

Afonjá - Uma das formas ou qualidades por que o orixá Xangô aparece nos terreiros de 

candomblé do rito nagô 

Axé - O termo "axé" (de àṣẹ, termo iorubá que significa "energia", "poder", "força") pode 

se referir tanto aos assentamentos de orixás que ficam nos pejis (altares de candomblé ou 

umbanda) quanto à força mágica que sustenta os terreiros de candomblé ou umbanda. 

Babalawô– É denominação dada ao pai de Santo 

Bantu Ameríndio– Ritual religioso de umbanda, com base nos fundamentos dos índios 

americanos e do povo banto africano 

Borizado– Médium que fez obrigação de bori, sexta obrigação, na umbanda, no ritual 

bantu ameríndio 

Budismo - Sistema filosófico e religioso indiano fundado por Siddharta Gautama (563-

483 a.C.) 

Booleana (AND e OR) – Forma de busca nas bases de dados, onde é possível combinar 

palavras-chaves usando os operadores (AND e OR) que em português significa “E” e 

“OU” respectivamente, para limitar ou definir a pesquisa. 

Candomblé - religião animista, original da região das atuais Nigéria e Benin, trazida para 

o Brasil por africanos escravizados e aqui estabelecida, na qual sacerdotes e adeptos 

encenam, em cerimônias públicas e privadas, uma convivência com forças da natureza e 

ancestrais. 

Disque 100 - Canal de atendimento ao combate de intolerância religiosa 

Feirarte - Feira de Artesanato, localizada no Bairro no Alto em Teresópolis - Rio de 

Janeiro. Aberta ao público com funcionamento somente aos finais de semana e feriados.  

GIRA - Mas o que é realmente a gira de umbanda? A gira (ou jira) vem da palavra em 

quimbundo nijra, que significa “caminho”, “rota” ou “via”. De um lado espiritualizado, 

podemos compreendê-la como o caminho que nos levará em contato divino com todas as 
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entidades da Umbanda. Deste modo, já conseguimos depreender o seu primeiro 

significado: o contato com os orixás. Entretanto, hoje em dia a gira de umbanda também 

pode significar a sessão em si, como o culto ritualístico e também a roda física, contendo 

todos os fiéis umbandistas que, juntos, criam essa corrente espiritual com objetivos no 

plano espiritual.  

Gongá - Em alguns cultos afro Gongá é um altar, onde tem as imagens dos Orixás. 

Google Acadêmico – Base de dados 

Hare Krishna - É uma religião ligada à crença do hinduísmo originado em 1966. 

Ilê Axé Opô Afonjá -A Casa de Xangô, como também é conhecido, fica em Salvador 

(BA) e foi o segundo templo de culto afro-brasileiro a ganhar status de patrimônio 

nacional. 

Ilê IváOmim Axé Ivamassé- A Sociedade São Jorge do Gantois, Terreiro do 

Gantois ou Ilê IyáOmin Axé IyáMassê, é um terreiro de 

candomblé brasileiro em Salvador, que foi tombado nacionalmente em 2002 

pelo IPHAN, 

Ilê Axé Oxumaré- O Terreiro Ilê Axé Oxumaré é considerado um dos mais relevantes 

templos da cultura afro-brasileira e foi tombado pelo Iphan no ano de 2013 na Bahia 

Mãe de Santo - Em alguns centros de candomblé e umbanda, é mulher que possui a 

responsabilidade geral e está a direção espiritual, da administração do terreiro, e que 

responde, em última análise, pelo culto aos orixás; também chamada de Ialorixá. 

Matriz Africana - A expressão religiões afro-brasileiras ou religiões de matriz africana 

refere-se aos grupos culturais e religiosos que passaram pelo processo de revolta interna 

e externa durante o período das diásporas africanas. 

Orixá - (do yorubá Òrìṣà) são entidades da mitologia Yorubá representados pela natureza 

Pai de Santo - Em alguns de umbanda, é homem que possui a responsabilidade geral e 

está a direção espiritual, da administração do terreiro, e que responde, em última análise, 

pelo culto aos orixás; também chamado de Babalorixá no candomblé. 

Ranking - Formação ou listagem (de pessoas, órgãos etc.); classificação ordenada de 

acordo com critérios determinados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_de_candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_de_candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/IPHAN
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Redalyc – Base de dados 

Scielo – Base de dados 

Spell – Base de dados 

Taoista- Também chamado Daoismo e Tauismo, é uma tradição filosófica e religiosa 

originária do Leste Asiático 

Tesauro Brasileiro de Turismo – Plataforma onde encontram-se as palavras chaves 

adequadas para serem utilizadas no turismo 

Umbanda - Religião nascida no Rio de Janeiro, entre o fim do século XIX e o início do 

século XX, que originalmente congeminava elementos espíritas e bantos, estes já 

plasmados sobre elementos jeje-iorubas, e hoje apresenta-se segmentada em variados 

cultos caracterizados por influências muito diversas 

Web of Science – Base de dados 

Wiseup – Escola de Inglês 
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SIGLAS 

 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEUXCO - Centro Espírita de Umbanda Xangô Caô do Oriente  

COVID-19 - É uma doença causada pela corona vírus SARS-CoV-2 

CCEDA- Casa da Cultura Espírita Deolindo Amorim 

CCIR- Comissão de combate a Intolerância Religiosa 

CRT- Concessionaria Rio Teresópolis 

DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito  

DOPS- Departamento de Ordem Política e Social 

DP- Delegacia de Polícia  

EAD – Educação a distância 

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio  

FAETC - Fundação de Apoio à Escola Técnica 

FAVENI -Faculdade Venda Nova do Imigrante  

FEC- Fraternidade Espírita Cristã  

FTH - Faculdade de Turismo e Hotelaria 

HGNI- Hospital Geral de Nova Iguaçu  

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INCA - Instituto Nacional do Câncer 

INEIA- Instituto Estatual do Ambiente  

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

OMT- Organização Mundial do Turismo 
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PDT - Partido Democrático Trabalhista 

PPGHC - Programa de Pós-Graduação em História Comparada, da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro.   

PPGTUR - Programa de Pós- Graduação Stricto Sensu em Turismo  

RJ – Rio de Janeiro 

SDH – Secretaria de Direitos Humanos 

SDH/PR -Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República   

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SEU – Santuário Ecumênico de Umbanda  

SPHAN- Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

SR3 – Sub-reitoria de Extensão da UERJ  

STF - Supremo Tribunal Federal 

RIAMFE- Sistema Rio ainda mais fácil eventos 

UCAM – Universidade Cândido Mendes  

UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

UF – Unidade de Federação 

UFF - Universidade Federal Fluminense 

UFRJ- Universidade Federal do Rio de Janeiro 

USP- Universidade de São Paulo 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sou filha de Susilane Pereira Nogueira e Osni Patrício Vieira. Minha mãe entrou na 

faculdade de direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) no ano de 1983, mas não 

concluiu o curso, trancando para poder cuidar da família. Meu pai, formado em 

engenharia mecânica batalhou muito, junto com minha mãe para que os dois filhos 

pudessem ter uma boa educação. No mesmo ano em que minha mãe descobriu que estava 

grávida de três meses e de uma menina, seu marido entrava na sala de cirurgia para 

colocação de um marca-passo após muito tempo de espera. Após seis meses, no dia 9 de 

outubro de 1993, às 11:30 da manhã, na cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, 

nascia eu, Jackelyn Thaywani Pereira Vieira. Apesar de não serem pais de primeira 

viagem, pois já tinham um filho, um menino, era uma experiência nova por ser uma 

menina. Ainda com meus 15 dias de vida, sofri um engasgo com a mamadeira e fiquei 

por um tempo inconsciente. Meus pais ficaram desesperados e me levaram para o 

hospital. Tudo ficou bem, ou quase bem, meu pai ficou com trauma de dar mamadeira a 

outra criança, pois foi ele quem estava me alimentando quando me engasguei.  

Nos meus 8 meses de vida eu já dava meus primeiros passos. Tive um atraso na fala, 

com o qual meus pais se preocuparam. Levaram-me ao médico e foram informados que 

estava tudo bem, que eu só não queria falar e por isso era para eles me incentivarem mais 

e fui encaminhada para uma fonoaudióloga. Sendo assim, só comecei a falar com 3 anos.  

Também aos 3 anos de idade meu pai novamente teve que ser hospitalizado, e assim eu 

fiquei pela primeira vez com minha avó materna, Dulcineia Pereira Nogueira (Dona 

Dulci) diarista e doméstica. 

Por ser uma criança muito tímida e que ainda estava aprendendo as primeiras palavras, 

minha avó teve um pouco de dificuldades para ficar comigo, pois eu não comia e não 

falava com ela. Permanecia isolada no canto do quarto uma boa parte do dia, até que 

quase no final do dia, com muita insistência de Dona Dulci, eu comi e tomei banho.  E 

assim os dias foram passando e começava uma ligação da qual eu não tinha a menor ideia.  

Quando meu pai voltou do hospital, minha avó foi passar um tempo com a gente. 

 Mesmo havendo um atraso na fala, aos três anos entrei na creche do colégio público 

Umei Rosalina de Araújo Costa, localizado no bairro do Barreto em Niterói-RJ, onde 

aprendíamos a escrever o nome, entre outras atividades. Apesar do nome complicado para 
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uma criança escrever, fui a primeira da turma a escrever, me saindo muito bem para quem 

teve um atraso na fala. Talvez esse atraso na fala explique o motivo de até hoje não ser 

muito de falar. Com duas crianças em casa e um marido doente, minha mãe foi trabalhar 

em um hospital para ajudar em casa. Minha avó veio morar definitivamente com a gente 

para poder ajudar minha mãe.  

Aos seis anos de idade mudei de escola, indo agora para a Escola Municipal Mestra 

Fininha, na mesma rua do antigo colégio/creche. Sempre esforçada e amando brincar de 

escolinha com minhas bonecas e às vezes, quando podia, com meus amigos da avenida. 

Aos 10 anos mudei de escola novamente, indo para Escola Municipal Altivo César na 

mesma rua das antigas escolas, onde passei na primeira fase das olimpíadas de 

matemática, participava do laboratório de ciências e do time de handball da escola. E ao 

ganhar minha primeira mesada (vinte reais), gastei tudo em miçangas para confecção de 

colares, pulseiras e brincos que vendia na escola e guardava o dinheiro. 

 Nesta mesma época meu pai se mudou com meu irmão para uma fazenda na cidade 

de Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro, e após a mudança da família, eu fiquei 

morando somente com a minha avó materna, mas meus pais sempre me visitavam, me 

buscavam para passar as férias ou feriados longos com eles. Não deixavam de estar perto 

me dando muito amor e carinho. Minha mãe se dividia em Guapimirim e o bairro de 

Barreto, em Niterói, pois nesta mesma época minha avó foi diagnosticada com câncer no 

útero. Com 11 anos não entendia o que estava acontecendo e mesmo com minha avó 

doente, ela me ensinava a fazer as coisas (comida e lavar roupa), pois sabia que eu teria 

que ficar em casa sozinha e também ir sozinha para a escola. Mas ninguém sentou e 

conversou comigo sobre o que minha avó tinha... eu só via minha avó doente em cima da 

cama, e a acompanhava aos médicos, que hoje sei que eram nas quimioterapias e 

radioterapias que fazia no Instituto Nacional do Câncer (INCA) do centro do Rio. Por 

vezes ficava com meu tio ou minha tia, mas por motivos familiares minha avó me 

mandava ficar quieta em casa, sair somente para a escola. E algumas vezes a vizinha que 

era amiga de minha avó e morava na avenida ao lado, aparecia na janela para saber se eu 

estava bem e precisando de algo.  

Aos 12 anos de idade minha história foi pausada por algumas semanas. Após voltar 

da escola, apesar de morar bem perto, me deslocava de ônibus e raramente a pé com 

amigos. E neste dia ao atravessar a rua fui atropelada, voando 5 metros e caindo de costas 
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no chão, ficando inconsciente. A “sorte” foi ter uma viatura de polícia parada na padaria 

da esquina que não queixou o motorista fugir do local e uma médica que estava no 

engarrafamento causado pelo acidente. Outra “sorte” por um lado, foi meu primo que 

ficava conversando na esquina no horário que eu voltava da escola, me ver sendo 

atropelada e avisar ao meu pai e minha mãe que na época estavam trabalhando em uma 

empresa de gás ao lado da casa da minha avó. Meu pai me acompanhou até o Hospital 

Azevedo Lima, pois eu me debatia muito e quando escutava a voz dele eu me acalmava 

(meses antes do acidente, meu irmão havia acabado de sair do hospital, também foi 

atropelado, mas em Guapimirim por um adolescente bêbado enquanto ia comprar algo 

para meu pai de bicicleta. Ficando em coma por 6 meses). Fiquei uma semana no hospital, 

sendo que 3 dias de coma. Voltei para casa, sem saber o que ocorreria e aérea, passando 

dias dormindo. Com sequelas na perna e coluna, comecei a fazer fisioterapia, (que por 

motivos que desconheço eu não continuei o tratamento e acompanhamento, retornando 

somente agora depois de adulta). Após mais uma semana eu voltei para a escola, onde fui 

muito bem recebida por professores e amigos, me saindo bem nas provas finais do 

semestre que estavam acontecendo. 

Em 2008 terminei o ensino fundamental e fui para o ensino médio no colégio Estadual 

Liceu Nilo Peçanha, em Niterói. Tudo novo, primeira vez indo para longe de casa sozinha 

e sem os amigos que tinha contato no ensino fundamental. Mais uma vez entrei para o 

laboratório de ciências e participava de quase todas as atividades escolares extras que 

eram oferecidas pela escola. Nesta mesma época, com minha avó já curada do câncer, 

meu pai bem de saúde. Minha prima deixou a filha com comigo e minha avó e assim eu 

a criei dos 9 meses até os 3 anos de idade. Entrei no curso de informática que meu pai e 

minha avó dividiam a mensalidade, assim me formando em web design em 2011. Como 

toda criança, eu fui malcriada, preguiçosa e afins. Um certo dia eu não queria ir para a 

escola, e minha avó disse a seguinte frase: Não quer ir? Não vai! Quem vai ficar burra é 

você. Eu já tenho minha vida ganha.  Essa frase é a impulsionadora de tudo. Depois disso, 

pode fazer sol, chuva, eu posso estar doente, mas eu faço de tudo para ir à aula e aprender. 

Aos 13 anos, enfrentei junto com minha mãe seu problema de saúde, mioma. Ao qual 

sofreu bastante, mas foi operada e ficou bem. 

Aos 14 anos eu tive meu primeiro contato com a religião de matriz africana. Todos os 

dias, quando dava 18:00h, eu desmaiava, não importava onde (a maioria das vezes na 

escola) e com quem eu estivesse. Por sempre ter amizade com professores, uma 
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professora ligou para meu irmão, que foi me buscar na escola e ela o orientou a me levar 

em um centro, pois o que estava acontecendo comigo não era físico e sim espiritual. Ao 

chegar em casa, meu irmão relatou o ocorrido a minha avó. No dia seguinte, eu não 

acordava de forma alguma. Minha avó me deu um banho, me arrumou e com a ajuda do 

meu irmão me levou no centro de sua amiga, que ficava no alto do morro do Marítimo 

(claro, bandidos apareceram armados para ver quem era a gente e o que fomos fazer lá). 

A amiga de minha avó fez a caridade de me atender com sua entidade e ver o que estava 

acontecendo. Após tudo feito, no dia seguinte eu já estava melhor, mas sem saber muito 

o que ocorreria.  

 Aos 15 anos eu comecei a participar da juventude do Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), para o qual meus pais realizavam serviço de manutenção de ar-

condicionado e elétrica, e um dos meus tios frequentava politicamente. Comecei a 

trabalhar informalmente no partido em época de eleição como auxiliar de escritório, sendo 

sempre priorizados os meus estudos, portanto, eles me liberavam para escola e minha 

carga de trabalho era bem reduzida. 

Aos 16 anos minhas memórias do acidente voltaram. Me via do alto, segurando a mão 

de uma pessoa de branco, olhando meu corpo e o que estava acontecendo. Assustada, 

contei para meu irmão que me levou para casa do meu pai. Ele disse que eu poderia 

abandonar os estudos e ficar em casa até melhorar ou por quanto tempo eu precisasse. 

Decidi passar a semana na casa dele, mas não abandonar meus estudos, pois eram tudo o 

que eu tinha.  

No ano de 2011 eu fiz o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e não obtive boas 

notas. Em 2012 eu entrei no pré-vestibular no turno da noite na minha escola, que tinha 

parceria com a UFF. Mas, por motivo de trabalho, eu saí e fui para o pré-vestibular 

comunitário da igreja que um dos meus melhores amigos frequentava. Depois de um 

tempo, eu retornei para o pré-vestibular da escola. Então, o coordenador do curso me 

chamou e me explicou que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), concedia 

bolsas de estudo por eu ter estudado a vida toda em escola pública e por ser de baixa 

renda. Como eu queria fazer o curso de Turismo e na UERJ era fora da cidade. Se eu 

passasse me ajudaria muito. Assim, fizemos o processo para pedir a bolsa. Também 

realizei a prova da Universidade Federal Fluminense (que era a última prova que a UFF 

aplicava, a seguir os aprovados entrariam pela nota do ENEM). Passei na primeira prova, 
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na segunda prova, que eram objetivos específicos, eu tive a sorte de no dia da prova ficar 

presa no elevador da UFF sozinha, e quando a porta do elevador se abriu eu me deparei 

com uma parede de cimento e uma letra B nela, eu me desesperei e apertei todos os botões, 

quando o elevador se movimentou e abriu novamente eu estava em um andar vazio, cheio 

de cadeiras empilhadas. Continuei apertando os botões do elevador e voltei ao térreo, 

onde avisei ao porteiro o que aconteceu e o mesmo interditou os elevadores. Assim, subi 

de escada para a sala da minha prova e, sem cabeça e concentração, realizei a prova. Não 

passei e fiquei na lista de espera, mas quando estavam quase me chamando, fecharam a 

chamada. Dias depois de saber que não passei na UFF, eu soube que havia passado em 

Turismo na UERJ. Comemorei muito com minha avó quando soube e liguei para meus 

pais avisando e comemoramos pelo telefone. No mesmo ano, meu pai teve que ser 

internado às pressas no Hospital do Coração, no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, 

pois o mesmo não conseguia sentar na cama, que já desmaiava. Como era paciente desse 

hospital, ele foi para lá e eu fui sua acompanhante. Um mês ficamos juntos no hospital, 

ambos sem sair. Meu pai melhorou e voltou para casa. 

Como meu pai morava em Guapimirim, eu pensava em morar com ele e subir a serra 

para estudar e voltar para casa. Mas não foi assim, meu pai e minha mãe conheciam bem 

a serra e sabiam que sempre tinha acidentes de ônibus, carro e queda de pedras. Pensando 

na minha segurança, minha mãe propôs ao meu pai a apertar um pouco mais o orçamento 

e ver um local para eu morar em Teresópolis. E assim eu comecei a procurar algum lugar, 

até que encontrei um quarto por um bom preço e todas as taxas inclusas.  Alugamos o 

quarto e descobrimos que eu ia morar com uma Policial Federal e sua mãe, e o outro 

quarto estava alugado para uma menina que também estudava Turismo. Como eu havia 

juntado dinheiro enquanto trabalhava, eu fiz questão de pagar meu primeiro aluguel e 

fazer minha primeira compra. A bolsa sempre foi depositada com atraso, então eu e meus 

pais juntávamos e adiantávamos o aluguel e guardávamos a bolsa para o próximo mês e 

despesas com comida e xerox de textos da faculdade. Assim, em 2013 eu comecei minha 

faculdade e a morar longe da família. Para aproveitar o tempo ocioso em que eu estaria 

em casa, eu me matriculava em cursos na FAETEC (espanhol, mas não terminei) ou no 

SENAC (agente receptivo de turista). Não possuía internet na casa onde estava morando, 

então como a biblioteca e o laboratório de informática da faculdade abriam às 13h, eu 

passava a tarde na faculdade, lendo e fazendo trabalhos para à noite assistir aula.  Alguns 

finais de semana meu pai, minha mãe ou meu irmão me buscavam e eu ia para casa. (mas 
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também não tinha internet, quando ia para casa eu usava o 3G do celular para fazer 

pesquisas e trabalhos da faculdade). Minha avó já estava com Alzheimer e só reconhecia 

a mim e a minha mãe. E pela catarata avançada, ela também já não enxergava direito. 

No ano de 2014, meu pai foi novamente hospitalizado, desta vem em Guapimirim, no 

dia 27 de março, com muita dor na barriga, a vesícula deveria ser removida, mas o hospital 

não possuía infraestrutura para atender meu pai, pois o mesmo era hipertenso, diabético, 

tinha umas 6 pontes de safena e usava marcapasso. Para minha mãe correr atrás de vaga 

para meu pai ser transferido e assim realizar a cirurgia o mais rápido possível, eu ficava 

com ele no hospital na parte da noite, meu irmão (até meu pai expulsá-lo) ficava na parte 

do dia (após sua expulsão, meu primo, que fora morar com meus pais, ficava para eu 

poder ir para a faculdade). Eu nunca fui de expor meus problemas, com isso eu não avisei 

nada do que estava acontecendo na faculdade. Eu simplesmente assistia a aula e saía para 

ir para o hospital ficar com meu pai e por chegar tarde, a assistente social havia liberado 

minha entrada após o horário de troca de acompanhante. Em um certo momento, meu pai 

havia me falado para que eu o retirasse de lá ou iria morrer. Eu não dei muita ideia, até 

porque minha mãe estava dia e noite sem parar indo a hospitais, procurando prefeitura e 

afins para conseguir a transferência dele. No dia 02 de abril de 2014, eu saí cedo do 

hospital para descansar e assistir a aula da faculdade à noite. E fiquei um pouco 

desnorteada naquele dia. Eu sempre fui de casa para a faculdade andando (por ser uma 

cidade “calma” e por morar a uns 4 quilômetros da faculdade, andar não era problema). 

Ao virar a primeira rua para chegar na minha casa, eu vi a imagem de meu pai em um 

caixão com flores amarelas. Eu reverti o pensamento negativo para o positivo e falei que 

não era nada e que ele estava bem. Chegando em casa, eu deitei e apaguei. Acordei depois 

de horas com meus primos buzinando e gritando no portão da minha casa (como somente 

eu estava em casa, ninguém atendeu). Quando finalmente acordei, eu fui ao portão e eles, 

agitados, falaram que era para eu me arrumar, pois eu tinha que ficar com meu pai. (eu 

cansada, chateada, pois naquele dia iam me render pela primeira vez na noite para eu 

poder dormir direito, me arrumei e entrei chateada no carro). Chegando no hospital, eu 

saí do carro às pressas e fui direto para o leito do meu pai, e chegando lá eu me deparei 

com o leito vazio e sem roupa de cama, então aliviada pensei: ele foi transferido. Mas os 

amigos de quarto que meu havia feito me informaram que meu pai havia falecido. Eu 

disse que não, que era mentira e saí desesperada, perguntando às enfermeiras, que me 

levaram para o interior do hospital (que era uma praça com capela), onde encontrei minha 
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mãe sendo segurada pelo meu irmão e os dois aos prantos. Eles confirmaram o que 

aconteceu. Fomos para a capela no cemitério (em Guapimirim o cemitério é na mesma 

rua do hospital) e voltei ao hospital, pois desmaiei porque não conseguia ver meu pai no 

caixão. Após ser atendida, nos levaram novamente para o interior do hospital e a primeira 

coisa que eu fiz foi pedir um tempo sozinha, e fui para a capela do hospital pedir a Deus 

muita força para passar por esse momento. Me levantei e voltamos para a capela, minha 

mãe estava nitidamente abalada. E meu irmão eu sabia que não podia contar muito com 

ele, pois também estava abalado. Então peguei o celular e mandei mensagem para todos 

dos contados notificando o falecimento, local e hora do sepultamento. Dormimos ali 

mesmo, na capela do cemitério. No dia seguinte, eu fui resolver a papelada do 

sepultamento, pois nem meu irmão nem minha mãe tinham condições e alguém tinha que 

fazer isso. Após ir ao cartório, hospital e cartório novamente, eu cheguei na capela e vi 

que a cena que eu via há dias, era aquela: meu pai no caixão com flores amarelas. Segurei 

firme a emoção e fui recebendo as pessoas para o sepultamento. Fiz questão de ajudar a 

levar o caixão até a gaveta.  

Como meu pai era muito religioso, na sala de nossa casa havia sempre um altar com 

uma Bíblia e uma vela onde ele realizava todos os dias suas orações. E tínhamos 5 gatos. 

Quando chegamos em casa, estava tudo bagunçado, o altar mexido, com a vela apagada 

e os gatos muito agitados, correndo de um lado para o outro. Um dos meus tios resolveu 

ficar conosco por um tempo. E como eu vi que meu irmão e minha mãe estavam 

amparados, eu simplesmente adormeci.  

Eu não aceitava a morte do meu pai (e minha mãe disse ser erro médico pois usaram 

desfibrilador, sendo que em pacientes que usam marcapasso se utilizam outro método de 

ressuscitação). Após uns dois dias, mesmo abalada, já estava indo para a faculdade e curso 

e levanto o motivo das minhas faltas. Pensei em cancelar a faculdade e ir cuidar da minha 

mãe, mas após uma longa conversa com minha tia de coração, Fatima, e minha mãe 

insistindo que não era para eu cancelar e sim continuar, pois, além do meu sonho, era o 

sonho dela e o do meu pai me ver formada. E assim eu continuei a faculdade, mas procurei 

um centro espírita para me acalmar e também um pedido de ajuda, pois comecei a ficar 

com a mediunidade muito aflorada, ao ponto de incorporar dentro de sala de aula. Neste 

mesmo ano, descobri casualmente ser neta de Pai de Santo, pois não se falava sobre o 

meu avô comigo. 
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Sendo assim, comecei a frequentar o CCEAD um centro kardecista em Teresópolis. 

Ia às palestras de estudo quando podia, e na parte da tarde eles me atendiam para me 

acalmar e acalmar minha espiritualidade. Mas não estava resolvendo muito, e assim um 

professor da faculdade que soube o que estava acontecendo, me sugeriu ir em um centro 

de umbanda. Eu aceitei a sugestão, pois já estava desesperada. Eu conseguia ver as coisas 

que estavam acontecendo do lado de fora da minha casa, estando deitada na minha cama. 

Eu via espíritos e me assustava. E no dia anterior de ir ao centro de umbanda, minha 

cabeça doía muito e parecia estar aberta e formigas andando (como se minha cabeça fosse 

um formigueiro), minha mãe me ligou chorando, perguntando o que estava acontecendo, 

e mesmo estando apavorada, eu disse o que estava acontecendo, que no dia seguinte eu 

iria a um terreiro e que tudo ia ficar bem, que não era para ela se preocupar. No dia 

seguinte, tonta e desnorteada, eu procurei um táxi e não encontrava, então me lembrei que 

no hospital perto da minha casa tinha um ponto de táxi. Fui devagar até lá e dei o endereço 

ao taxista, que se perdeu. Pedindo ajuda, encontrou o local e que não me cobrou a corrida, 

pois viu nitidamente o estado em que eu me encontrava. Assim, eu cheguei ao Centro 

Espírita de Umbanda Xangô Caô do Oriente (CEUXCO), onde o médium em que fui 

designada a procurar (pelo meu professor) não estava mais dando consulta na casa e então 

eu fui designada a outro velho de consulta, o Pai José de Angola.  

Marquei meu nome, esperei dar a hora de início e sentei na assistência. Fizeram a 

abertura dos trabalhos com orações, e quando começou a cantar pontos, eu apaguei. 

Quando acordei, estava diante do 1Gongá. Zonza, me levaram para a assistência 

novamente e novamente ao cantarem um ponto vinha uma médium para ficar comigo, 

esperando para me levar para desenvolver. (Nesta época, eu, não sabia o que era 

desenvolver, eu não conhecia nada da umbanda). Quando marquei meu nome, para ter 

consulta, é seguida uma ordem e eu não era a primeira para ser consultada, mas por estar 

com problemas espirituais nítidos, me colocaram para ser a primeira. O velho com muito 

amor, carinho e delicadeza, segurou minha mão, eu não falei nada, nem ele. Mas o 

banquinho de madeira ao qual eu estava sentada na frente dele, tremia e, com isso, andava 

em direção ao Gongá, e o vovô puxava de volta para ele. Permaneci assim a gira2toda, 

 
1 Em alguns cultos afro Gongá é um altar, onde tem as imagens dos Orixás. 

 
2  Mas o que é realmente a gira de umbanda? A gira (ou jira) vem da palavra em quimbundo nijra, que 

significa “caminho”, “rota” ou “via”. De um lado espiritualizado, podemos compreendê-la como o caminho 

que nos levará em contato divino com todas as entidades da Umbanda. Deste modo, já conseguimos 

depreender o seu primeiro significado: o contato com os orixás. 
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quando não estava sentada no banquinho com o vovô eu estava na frente do Gongá. Fui 

orientada a tomar um banho e voltar na próxima sessão. Ao sair do terreiro, eu estava 

desnorteada pois não sabia o que tinha acontecido. E vendo minha aflição, um casal de 

médiuns do CEUXCO me parou na esquina do terreiro, oferecendo carona até em casa. 

Esse casal me ajudou muito, pois moravam perto da minha faculdade e quando eu sentia 

algo, corria imediatamente para casa deles. Muita coisa aconteceu, o Pai José de Angola 

ajudou a controlar minha mediunidade, e eu passei a gostar do terreiro e a conversar com 

o preto velho.  Além do casal que me ajudou, eu conheci outro médium, que um dia me 

ofereceu carona por já estar tarde e o casal que sempre me dava carona não ter conseguido 

ir. Ao falar onde morava, descobri que esse médium era meu vizinho. Fiz amizade com 

ele, esposa e filhas. Tal qual como o outro casal, me acolheram e ajudaram. 

Entretanto, neste mesmo ano, 2014, outra bomba nos aguardava. Sete meses após meu 

pai falecer, minha avó com fortes dores na barriga foi levada para o INCA. E soubemos 

que a quimioterapia havia feito um machucado no intestino dela e que esse machucado 

abriu. Após passar por cirurgia e ficar entubada, minha mãe me ligou e eu falei com o 

vovô. Ele me preparou naquela conversa para me despedir dela. Falando que ela já estava 

cansada e precisava descansar, que seria melhor para ela. Eu fui para casa e não falei nada 

com minha mãe, sobre o que o vovô havia falado. Desci para o Rio para visitar minha 

avó. Ao vê-la, entendi o que o vovô tinha falado. E cheguei perto dela e disse: “Vó, eu te 

amo! Mas pode ir descansar que eu cuido da mamãe! ” 

Alguns dias depois (por coincidência minha avó ficou sete dias internada e faleceu no 

7º dia, assim como o meu pai), voltando do voluntariado, que acompanhava o casal 1 que 

me ajudou, em que eu dava aula de informática para crianças da comunidade, comprei 

uma flor que minha vó gostava e plantei pensando nela. Após algumas horas recebi a 

ligação da minha mãe falando que minha avó tinha partido e eu disse que ia arrumar as 

coisas e descer e ligava para saber onde ela estava. Era uma quarta-feira (dia de consulta 

do CEUXCO e, portanto, dia de falar com o preto velho) e eu havia prometido de levar 

uma caixinha de água de coco para o Pai José, mas entreguei a mulher do meu vizinho e 

pedi para ser entregue ao Pai José de Angola e avisar que minha avó tinha feito a 

 
Entretanto, hoje em dia a gira de umbanda também pode significar a sessão em si, como o culto ritualístico 

e também a roda física, contendo todos os fiéis umbandistas que, juntos, criam essa corrente espiritual com 

objetivos no plano espiritual. Fonte: https://www.wemystic.com.br/gira-de-umbanda-descubra-o-
processo-de-todo-o-ritual/ 

https://www.wemystic.com.br/gira-de-umbanda-descubra-o-processo-de-todo-o-ritual/
https://www.wemystic.com.br/gira-de-umbanda-descubra-o-processo-de-todo-o-ritual/
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passagem. No velório de minha avó eu também não chorei, eu só ria e lembrava dos bons 

momentos. Mas fiquei preocupada, pois minha mãe ainda não tinha se recuperado do 

falecimento do meu pai. Mais uma vez eu pensei em trancar ou cancelar a faculdade e 

voltar para casa. Mas me lembrei que era o meu sonho e o sonho da minha mãe, o sonho 

do pai e da minha avó e que eles batalharam muito para eu estar lá e que não podia 

decepcioná-los e abandonar a faculdade. Apesar dos meus tios (sanguíneos) insistirem 

muito para que eu fizesse isso. E de outro lado, meu irmão começando a acusar minha 

mãe pela morte do meu pai, eu me senti balançada, mas não desisti. Voltei para 

Teresópolis, para a faculdade, os cursos. Mas sempre mantendo contato com a minha 

mãe. Ela passou por uma depressão muito forte, ao ponto de não sair de cima da cama, 

mas graças às orações que eu fazia com o Pai José, ela hoje está muito bem. Em 2015 

conheci meu marido no CEUXCO. Após o término da minha faculdade, em Turismo na 

UERJ, resolvemos permanecer na cidade de Teresópolis-RJ. 

 Em 2016 eu entrei para o corpo mediúnico do CEUXCO onde permaneço até hoje. 

Fui consagrada filha de Nanã Buruquê com Adjuntó Preto Velho (Pai Antônio Baiano) e 

Gerente Preto Velho (Pai José de Mina) e o Segundo Orixá Oxóssi (Caboclo Sete 

Estrelas). E com muito amor, dedicação e carinho, me tornei reikiana e ajudo a praticar a 

caridade ao próximo, assim como me foi ajudado. Ao conversar com minha família sobre 

ser médium de uma casa Espírita Umbandista, fico sabendo que meu avô materno era Pai 

de Santo (digo era, pois, o mesmo faleceu 3 meses após o meu nascimento) e que toda 

minha família por parte de mãe frequenta ou já frequentou e fez parte de alguma casa 

Espirita de Umbanda ou Candomblé. Assim, a minha ligação com a religião é ancestral. 

Vale ressaltar que apesar de possuir a pele clara, minha mãe e toda sua família são negros 

e todos cultivaram a herança de nossos antepassados afro-brasileiros.  

Ao estar dentro da religião, eu pude perceber a invisibilidade do turismo religioso 

de matriz africana, e com isso surgiu o interesse em aprofundar os estudos nesta área. 

Mesmo diante de um cenário não propício à minha permanecia na universidade, eu lutei 

junto com a minha mãe e permaneci com meus estudos. Abaixo segue um resumo sobre 

a minha trajetória acadêmica: 

No ano de 2014, fui chamada pela Professora Beatriz F. Caldas para participar do 

projeto de extensão universitária, cadastrado na Sub-reitoria de Extensão da UERJ 

(SR3/UERJ), intitulado “Abordagens práticas em inglês para o turismo”, no qual pude 
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melhorar meus conhecimentos de língua inglesa. Em 2015 fui chamada para participar do 

projeto de extensão universitária, cadastrado na Sub-reitoria de Extensão da UERJ 

(SR3/UERJ), pelo Professor Cleber Marques de Castro, intitulado: “Turismo, Educação 

Ambiental e Religião: O Espaço Sagrado da Cascata dos Amores, Teresópolis (RJ). Nele, 

a ideia inicial nasce com o intuito de mitigar problemas entre visitantes (em grande 

maioria, com cunho religioso). Tinha como objetivo propor identificar e mapear a 

existência de possíveis conflitos estabelecidos entre os diferentes usos religiosos dos 

frequentadores da Cascata dos Amores em Teresópolis, considerando-a, além de atrativo 

turístico, um espaço sagrado e ecumênico, dado que se trata de um espaço natural 

utilizado para manifestações de diversos rituais religiosos, bem como área de 

amortecimento de unidade de conservação federal. Ainda no ano de 2015, participei do 

Curso de Extensão cadastrado na Sub-Reitoria de Extensão da UERJ (SR3/UERJ) – pelo 

Professor Rafael Ângelo Fortunato, intitulado: “Comercialização e Gestão do Turismo 

Solidário”, que foi um treinamento e qualificação profissional que aprimorou meus 

conhecimentos sobre as formas de realização do turismo e seus efeitos na sociedade.  

Ao longo do Curso de Graduação em Turismo na Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, procurei me aperfeiçoar em cursos distintos, tais como idiomas e agente 

receptivo de turistas, entre outros. No 5º semestre, realizei o estágio obrigatório de 

Graduação em Turismo no Athos Hotel, situado em Teresópolis-Rio de Janeiro, onde 

aprendi bastante sobre administração hoteleira e obtive uma boa prática de recepcionista 

de hotel. No ano de 2017, defendi meu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Uso 

Público, Manifestações Religiosas e Potencialidades Turísticas do Bairro Cascata dos 

Amores, Teresópolis (RJ)", orientada pelo Professor Cleber Marques de Castro, que teve 

como banca examinadora os Professores Alberto Pereira dos Santos e Gabriel de Sena 

Jardim, onde fui aprovada e recebendo elogios pelo meu empenho e dedicação ao trabalho 

feito e por ter sido a primeira da turma a concluir o curso. A apresentação do trabalho foi 

realizada em junho de 2017, mas a colação de grau ocorreu apenas no mês de março de 

2018 (por motivos de greves na Universidade do Estado do Rio de Janeiro). 

Já pensando no mestrado, tentei pela primeira vez a prova do mestrado em turismo 

na UFF, onde não fui aprovada. Então solicitei para fazer aula como ouvinte e comecei a 

assistir aula de Educação Turística com o professor Ari Fonseca Filho e de História do 

Turismo Contemporâneo, com a professora Valeria Lima Guimarães (minha atual 

orientadora).  
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Então comecei a fazer uma Pós-Graduação em História da Cultura Afro-brasileira, 

a distância, na Universidade Cândido Mendes (UCAM), onde pude aprofundar meus 

conhecimentos sobre a cultura Afro-brasileira e ver como ela é tratada dentro da sala de 

aula. Também em 2018 me formei no curso de inglês na Wiseup, assim focando meus 

estudos somente na pós-graduação e na próxima prova do mestrado em Turismo na 

UFF/PPGTUR. Em 2019 passei no concurso do Mestrado em Turismo na UFF/PPGTUR, 

concluí a pós-graduação em que estava cursando, voltando meu trabalho de conclusão 

para o tema da minha pesquisa do mestrado. Apresentei trabalho com meu antigo 

orientador e amigo da UERJ. Apresentei trabalho com a minha atual orientadora e amiga 

do mestrado. Participei de alguns encontros do projeto Moblatur do Professor Bernardo 

Cheibub e realizei um pré-campo do meu objeto de estudo. Realizei os trabalhos finais 

das disciplinas do mestrado voltado para a minha pesquisa, assim não perdendo o foco da 

qualificação e em seguida a dissertação, assim me qualifiquei em agosto, dentro do prazo 

estipulado pela instituição.  

 Em 2020 ganhei uma bolsa de estudos na Faculdade Venda Nova do Imigrante 

(FAVENI), na Pós-Graduação em Turismo Religioso Ganhei da FAVENI dois cursos de 

capacitação, focando em ser docente, escolhi os cursos de Docência do Ensino Superior 

e Tutoria do Ensino Superior EAD, onde no meio da pandemia (com aulas remotas) me 

proporcionaram uma boa vivência com o a aprendizagem remota. Entrei na atividade de 

Estágio de Docência do Programa de Mestrado em Turismo da UFF, fazendo o estágio 

na disciplina Turismo e Patrimônio Cultural, ministrada pela docente Valeria Lima 

Guimarães em modo remoto devido ao COVID-19 

O estágio docente na disciplina “Turismo e Patrimônio” foi importante para a 

minha formação como mestranda, me proporcionando o contato com o aluno dentro de 

sala de aula (mesmo que virtualmente) e me ajudando com a temática para 

aproveitamento da escrita na dissertação e a experiência de estar dentro de sala de aula 

como professora, me fortalecendo para ser uma excelente professora futuramente 

 Dentre as optativas obrigatórias a serem realizadas para a conclusão do mestrado, 

visei pegar as que me aproximassem ao meu tema, e cursei uma disciplina intitulada 

Tópicos de Pesquisa do Sagrado e Discurso Político, que aborda a Intolerância Religiosa 

no Brasil, ministrada pelo Professor Doutor Babalawô Ivanir dos Santos, no Programa de 

Pós-Graduação em História Comparada (PPGHC), da Universidade Federal do Rio de 
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Janeiro.  Esta me proporcionou contatos com especialistas em intolerância religiosa e com 

o próprio Ivanir dos Santos, podendo aprimorar meus conhecimentos e referências 

bibliográficas para a escrita da dissertação. 

 Minha história de vida, minha fé religiosa e minha trajetória acadêmica e 

profissional convergiram no tema da dissertação que será apresentado nas páginas a 

seguir. 
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INTRODUÇÃO 

 

É possível observar que no mundo uma das formas de turismo mais trabalhadas e 

vivenciada, gerando uma economia de bilhões de reais, é o turismo religioso (CILO, 

2019), o que se explica pela própria necessidade da fé, de fazermos ligações com aquilo 

que acreditamos. Cada religião possui seus ícones, marcos e monumentos que podem 

servir como um instrumento de ligação com o divino, o que também remete os visitantes 

à sua cultura, muitas vezes associada ao seu povo e à sua ancestralidade. Desta forma, o 

turismo religioso também promove renda, troca cultural e o reconhecimento de 

patrimônios importantes na cultura da humanidade (CILO, 2019) 

Toda expressão cultural é importante para a coletividade, não importando a 

religião, cor ou etnia de cada grupo social. O turismo religioso é um aspecto do turismo 

cultural, como se pode depreender da cartilha do “Turismo Cultural” do Ministério do 

Turismo (2006), que aponta a legitimidade e importância da diversidade cultural e 

religiosa, como representações sociais. No Tesauro Brasileiro de Turismo, o turismo 

religioso é posicionado como uma subcategoria do turismo cultural, assim como o 

turismo arqueológico; turismo arquitetônico; turismo cívico; turismo exotérico; turismo 

étnico; turismo histórico; turismo indígena; e turismo literário. O Tesauro Brasileiro de 

Turismo3 é uma ótima plataforma para saber qual palavra-chave deve ser utilizada para 

que o trabalho seja encontrado e reconhecido devidamente. 

Embora a diversidade religiosa estivesse contemplada nas classificações acima 

mencionadas acerca do turismo religioso, cabe aqui um questionamento que inspira a 

realização desta dissertação: Porque se nota uma negligência das religiões de matriz 

africana4 nos roteiros de turismo religioso no Brasil? Partindo dessa indagação, foram 

construídos os seguintes objetivos: o objetivo geral deste trabalho é discutir as 

potencialidades das religiões de matriz africana para o turismo religioso no Brasil, com 

destaque para a Umbanda, sendo os objetivos específicos: a) Identificar a 

representatividade das religiões de matriz africana na sociedade brasileira e os processos 

 
3 TESAURO fonte: http://www2.eca.usp.br/tesauroturismo/vocab/index.php?tema=1355&/turismo-
cultural 
 
4 A expressão religiões afro-brasileiras ou religiões de matriz africana refere-se aos grupos culturais e 
religiosos que passaram pelo processo de revolta interna e externa durante o período das diásporas 
africanas. 

http://www2.eca.usp.br/tesauroturismo/vocab/index.php?tema=1355&/turismo-cultural
http://www2.eca.usp.br/tesauroturismo/vocab/index.php?tema=1355&/turismo-cultural
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de territorialização criados por elas; b) Discutir o patrimônio cultural religioso no Brasil, 

incluindo as religiões de matriz africana; c) Identificar os roteiros de turismo religioso no 

Brasil e suas potencialidades; e d) Analisar o papel do turismo no Santuário Ecológico de 

Umbanda (SEU), localizado na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. 

A justificativa para realização deste trabalho se dá por fatores de ordem pessoal e 

profissional, uma vez que, como visto, pertenço à religião de matriz africana, mais 

especificamente à Umbanda, do ritual Banthu Ameríndio, e também por não ser 

identificada esta religião dentro dos roteiros turísticos religiosos fornecidos pelo 

município de Teresópolis.  Além disso, após a realização de um pré-campo no Santuário 

Ecumênico de Umbanda, em 2019, pode-se perceber que há atividade turística esporádica 

de membros e praticantes da religião de matriz africana no local, assim como de outros 

visitantes que não são da religião, mas se interessaram em conhecer o Santuário. No 

entanto, este santuário não é percebido pelo setor turístico e nem pelo poder público local. 

A religião surgiu no território que hoje faz parte do município de São Gonçalo, no 

estado do Rio de Janeiro. Segundo Bezerra (2019) “o dia 15 de novembro, já considerado 

pelos adeptos como a data do surgimento da Umbanda, foi oficializado no Brasil em 18 

de maio de 2012 pela Lei 12.644”. Não é possível saber o real número de umbandistas 

existentes no Brasil, já que se contabilizam apenas aqueles que se auto intitulam 

umbandistas e muitos (talvez até por conta da intolerância religiosa e do medo de ser 

agredido) preferem se disser católicos ou espíritas. 

Segundo dados obtidos no site do IBGE5 (2020), em todo o Brasil há um total de 

61739 pessoas que se declaram Espiritualistas; 588797 pessoas que se declaram Espíritas; 

588797 pessoas que se declaram tanto da Umbanda como do Candomblé; 407331 pessoas 

que se declaram somente da Umbanda; 167363 pessoas que se declaram somente do 

Candomblé; e 14103 pessoas que declararam fazer parte de outras religiões afro-

brasileiras. No Estado do Rio de Janeiro, onde se localiza o foco de estudo, há 11550 

pessoas que se declaram Espiritualistas; 647572 pessoas que se declaram Espíritas; 

141783 pessoas que se declaram tanto da Umbanda como do Candomblé; 89626 pessoas 

que se declaram da Umbanda; 50967 pessoas que se declaram do Candomblé; e 1190 

pessoas declararam fazer parte de outras religiões afro-brasileiras. 

 
5 Ano de 2010 - Tabela 2094 - População residente por cor ou raça e religião. A tabela se encontra no 

anexo 1 desse trabalho. 
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Esta pesquisa terá como recorte geográfico a cidade de Teresópolis, localizada na 

Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Para a sua realização, foi escolhida a revisão 

bibliográfica a fim de encontrar autores renomados e verificar se o tema já é discutido 

dentro do turismo. Foi realizado um pré-campo para observação de como ocorre o turismo 

religioso no Santuário, e foram realizadas conversas informais com o líder religioso 

responsável pelo Santuário e com os visitantes que se encontravam no local no dia de 

realização do pré-campo. Também foi feita uma entrevista com o presidente do terreiro e 

o Babalorixá do terreiro (CEUXCO) para conhecer melhor a história e a criação do 

Santuário. 

Este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo está dividido em 

duas partes. Na primeira parte aborda-se a questão da identidade de cada pessoa/grupo e 

o seu pertencimento na sociedade e como essa questão é importante para a formação da 

cultura de cada indivíduo/grupo. Na segunda parte é feita uma discussão sobre o território 

e a territorialidade das religiões, mostrando que em uma mesma cidade podem existir 

diversos territórios (imaginários e físicos). O segundo capítulo está dividido em três 

partes, sendo a primeira para tratar da importância do patrimônio cultural religioso. A 

segunda parte deste capítulo traz uma reflexão sobre o turismo religioso e como ele vem 

sendo divulgado, se abrange ou não todas as religiões. Na terceira parte deste mesmo 

capítulo é abordado o turismo religioso de matriz africana e como ele ocorre.  

O terceiro capítulo apresenta ocaso do Santuário Ecológico Umbandista na cidade 

de Teresópolis, situada na Região Serrana do Estado Rio de Janeiro (RJ). Este capítulo 

foi dividido em três partes, sendo a primeira destinada à história da cidade, a segunda 

parte a uma breve análise do turismo religioso na cidade, e a terceira e última parte 

destinada à apresentação do Santuário Ecológico Umbandista (SEU), incluindo   a história 

(ou sua falta) dos negros e de sua cultura na cidade de Teresópolis. Por fim são 

apresentadas as considerações finais do trabalho. 

A presente pesquisa tem caráter exploratório e se fundamenta em uma abordagem 

quanti-qualitativa. Com esta abordagem, conforme anteriormente contextualizado, a 

pesquisa foi desenvolvida tendo como foco a cidade de Teresópolis na Região Serrana do 

Estado do Rio de Janeiro e buscou analisar a invisibilidade da religião de matriz africana, 

mais especificamente a Umbanda, nos roteiros de turismo religioso da cidade, enfatizando 
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tais práticas num santuário umbandista do município. Para tanto, a pesquisa foi 

desenvolvida em quatro etapas metodológicas, descritas a seguir. 

A primeira etapa metodológica desse trabalho foi a realização de uma pré-análise 

bibliográfica sobre o tema turismo religioso e religião de matriz africana, utilizando-se de 

artigos publicados em base de dados nacionais e internacionais. Optou-se por não realizar 

corte temporal, pois a busca booleana em algumas bases não obteve resultado, o que fez 

com que a procura fosse pelas palavras-chave individuais e os anos de publicações 

diferentes impossibilitaram a realização do corte temporal. As palavras-chave utilizadas 

foram: Turismo Religioso, Religião Africana e Patrimônio Cultural, em busca booleana 

(AND e OR) e individual, nos idiomas português, inglês e espanhol. As bases de dados 

utilizadas foram: Scielo; Redalyc; Base de Publicações de Turismo, do Programa de Pós-

Graduação em Turismo da Universidade de São Paulo; Google Acadêmico; Spell e Web 

of Science. O quadro 1 1ilustra a quantidade de artigos recuperados individualmente, em 

cada base de dados na busca inicial e o quadro 1.1 ilustra a quantidade de artigos 

recuperados com o uso booleano. 

Tabela 1: Quantidade de artigos recuperados na busca inicial por palavra-chave 

individualmente 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 1.1: Quantidade de artigos recuperados na busca inicial por palavra-chave 

com utilização do recurso booleana 

Base de Dados 

Número de artigos recuperados com palavras chaves 

individualmente 

Turismo Religioso 
Religião 

Africana 

Patrimônio 

Cultural 

Scielo 19 99 1.164 

Redalyc 12.200 4.061 27.575 

Publicações de Turismo 

– PPGTUR/USP 

161 1 1442 

Google Acadêmico 130.000 93.900 360.000 

Spell 11 0 17 

Web of Science 845 3.011 2.792 
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Fonte: Elaboração própria 

Cabe destacar que os resultados da busca inicial inúmeras vezes se sobrepõem, e 

a utilização do recurso “booleana” para ajudar na filtragem dos artigos, com as três 

palavras-chave juntas, não foi possível em algumas bases de dados, fazendo a autora ora 

colocar duas palavras-chave juntas, ora colocar somente uma palavra-chave e juntando 

os resultados e descartando as duplicidades. Nas bases de dados: Portal de Periódicos 

CAPES, Google Acadêmico e Redalyc, após navegar por um determinado número de 

páginas de resultados, os mesmos já não apresentam quaisquer relações com as palavras-

chave utilizadas para a busca. Por diversas vezes, em algumas bases de dados apareceram 

assuntos referentes aos africanos, mas ao verificar os artigos os temas não eram 

especificamente a religião africana, que é uma das palavras-chave e tema da pesquisa, o 

que resultou em uma pequena dificuldade para realização da busca de material. 

Diante do resultado encontrado na pré-análise bibliográfica, viu-se a necessidade 

de utilizar outras bases de dados, com destaque para autores apresentados durante as aulas 

da Pós-Graduação em História da Cultura Afro-Brasileira, pela Universidade Cândido 

Mendes (UCAM). Os autores utilizados nas disciplinas obrigatórias do Programa de Pós- 

Graduação Stricto Sensu em Turismo (PPGTUR), da Faculdade de Turismo e Hotelaria 

(FTH), na Universidade Federal Fluminense (UFF) foram essenciais e enriquecedores, já 

que, como podemos averiguar na base de dados, não encontramos autores que tratem 

exclusivamente do tema Turismo Religioso Afro-descendente. Perante esse cenário, 

utilizamos autores renomados de diversos campos para compor este trabalho, mais 

especificamente autores da área da educação, geografia, história e história comparada, 

antropologia e turismo religioso. 

Base de Dados 
Número de artigos recuperados com 

uso das booleana AND e OR 

Scielo 0 

Redalyc 59.636 

Publicações de Turismo – PPGTUR/USP 1 

Google Acadêmico 18.200 

Spell 0 

Web of Science 12 
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A segunda etapa metodológica do trabalho (que resultou no capítulo 1) está 

dividida em duas partes, a primeira (1.1 até 1.3.2) se baseia na revisão bibliográfica, 

trazendo diálogos entre autores de diversas áreas para embasarem a discussão teórica, 

sendo possível melhor compreender o fenômeno. A segunda parte apresenta o 

mapeamento de casos de intolerância religiosa recentes no Brasil, utilizando-se das redes 

sociais, sites de notícias para a realização dessa tarefa. Envolve ainda a realização de uma 

entrevista com o 6Professor Doutor Babalawô Ivanir dos Santos, abordando questões 

importantes para a pesquisa, tais como: a intolerância religiosa; a importância do turismo 

afro-descendente para seus praticantes e lugares potencialmente representativos da 

religião umbandista para o turismo religioso. Decorrente da pandemia do COVID-19, esta 

entrevista foi realizada pela plataforma de comunicação social WhatsApp, para não 

comprometer o andamento da pesquisa. Com isso, os procedimentos metodológicos 

aplicados até o momento buscaram responder o objetivo específico a), qual seja, 

identificar a representatividade das religiões de matriz africana na sociedade brasileira e 

os processos de territorialização criados por elas. 

A terceira etapa metodológica do trabalho (capítulo 2) foi dividida em quatro 

tópicos que também se baseiam na revisão bibliográfica, trazendo diálogos entre autores 

de diversas áreas com o objetivo de adensar a discussão teórica no sentido de uma melhor 

compreensão do fenômeno 

A quarta etapa (capítulo 3) foi dividida em três partes metodológicas de 

pesquisa, mas cabe ressaltar que foi realizado um pré-campo para averiguação da 

atividade turística no local a ser pesquisado (o Santuário Ecumênico de Umbanda – SEU) 

em Teresópolis, quando foram realizadas conversas informais com 25 visitantes que 

estavam no local praticando a sua fé, e com o líder religioso que administra o Santuário. 

As conversas incluíram informações sobre o local onde moram os visitantes; se foram à 

cidade somente para visitar o santuário; se pernoitavam na cidade ou não, e em caso 

negativo porque não pernoitavam; se visitaram algum outro atrativo turístico da cidade; 

e se utilizavam restaurantes da cidade para realizar refeições. 

 
6 Carlos Alberto Ivanir dos Santos é Babalorixá que luta contra a intolerância religiosa, além de também 

ser Doutor em História Comparada na UFRJ, possuir vínculo como pesquisador na mesma instituição e 

trabalhar no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. 
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Após estas conversas informais, pode-se perceber que a maioria vem da cidade de 

Friburgo, Petrópolis e Rio de Janeiro. O principal motivo de virem à cidade é a visita ao 

Santuário e atividades relacionadas à sua fé, como por exemplo, visita aos terreiros de 

irmãos para troca de experiências vividas. A maioria volta para suas casas, não 

pernoitando na cidade a não ser quando há alguma atividade no Santuário que demande 

pernoite na cidade. Geralmente após o Santuário os visitantes passeiam pela cidade, 

porém como não há muita infraestrutura e manutenção dos espaços turísticos da cidade 

os visitantes se restringem à visitação de pontos turísticos como a 7FEIRARTE. Quando 

possuem alguma ritualística da religião preferem almoçar no Centro Espírita Xangô Caô 

do Oriente  8(CEUXCO).  

Os outros passos metodológicos aplicado neste capítulo foram: dar continuidade 

ao processo de observação participante no SEU; realizar entrevista formal com o Líder 

religioso do Santuário, incluindo questões mais elaboradas; e realizar entrevistas formais 

com visitantes (turistas). Após estes passos o trabalho encaminha-se para as 

considerações finais. 

 

  

 
7 Feira de Artesanato, localizada no Bairro no Alto em Teresópolis - Rio de Janeiro. Aberta ao público 

com funcionamento somente aos finais de semana e feriados. 
8 Terreiro Umbandista que fundou o Santuário Ecumênico de Umbanda (SEU) em Teresópolis – Rio de 

Janeiro. 
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RELIGIÃO, IDENTIDADE E CONFLITOS: UMA QUESTÃO PERMANENTE 

 

Este capítulo encontra-se dividido em dois tópicos. O primeiro tópico (1.1) fala 

sobre identidade e pertencimento onde abordamos a questão do sujeito/grupo se sentir 

representado dentro da sociedade. No segundo tópico (1.2) é realizado um mapeamento 

das intolerâncias religiosas, especificamente aquelas voltadas contra as religiões de 

Matriz Africana. Com as informações dos três tópicos, este capítulo responde ao objetivo 

específico: a) Identificar a representatividade das religiões de matriz africana na 

sociedade brasileira e os processos de territorialização criados por elas. 

 

1.1 IDENTIDADE E PERTENCIMENTO 

 

A predominância de uma religião dentro da sociedade e o não conhecimento 

adequado das outras religiões pode ser um dos fatores que geram a intolerância religiosa. 

Sabemos que em sua maioria os casos de intolerância não se dão por falta de informação. 

Em um mundo globalizado e com tecnologias avançadas, a informação é uma aliada 

contra a intolerância religiosa. O racismo estrutural é o conjunto de práticas culturais, 

históricas e interpessoais dentro de uma sociedade, que geralmente coloca um grupo 

étnico ou social em uma posição melhor e ao mesmo tempo prejudica outros grupos de 

modo constante, fazendo com que se desenvolva uma disparidade entre os grupos ao 

longo dos anos. O racismo estrutural é uma das várias formas de preconceito que existe 

em da nossa sociedade, e um exemplo dela é a intolerância religiosa. A patrimonialização 

religiosa e sua preservação são importantes para dar legitimidade e reconhecimento a 

outras religiões minoritárias, cuja história é ocultada.  Dificilmente vemos, no caso 

especifico das religiões de matriz africana, artefatos da religião em museus (quando 

encontrados, estão ligados à magia negra, o que faz com que a intolerância a essa religião 

se aflore), como também são ainda muito incipientes as ações de tombamento de terreiros, 

pela própria historicidade dos tombamentos, que privilegiaram desde o início, na década 

de 1930, os templos católicos e passaram a considerar só muito recentemente, e ainda sim 

com muita polêmica e resistência, os templos das religiões de matriz africana. Dentre os 

terreiros tombados como patrimônio, podemos citar os seguintes: Casa de Candomblé Ilê 

Axé Opô Afonjá (Tombado pelo IPHAN no ano de 2015) no Rio de Janeiro; a Casa 
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Branca do Engenho Velho (Tombado pelo IPHAN no ano de 1984), Axé Opô Afonjá 

(tombado pelo IPHAN no ano de 2000), Ilê Ivá Omim Axé Ivamassé (Tombado pelo 

IPHAN no ano de 2013) - Bahia, Ilê Axé Oxumaré (Tombado pelo IPHAN no ano de 

2013). 

 

            É importante que a população local mantenha fortalecidas as suas características 

e valores determinados antes de serem trabalhados como um produto turístico, para que 

a atividade possa agir enquanto elemento de ligação de mundos e culturas distintas, 

evitando a descaracterização e posteriormente prejudicando a sua estrutura social e 

cultural, por isto a importância de se ter sua cultura religiosa devidamente preservada e 

divulgada para a população de forma que possamos contribuir de forma efetiva na luta 

contra a intolerância religiosa. 

O interesse sobre o tema da identidade e cultura dos adeptos das religiões afro-

descendentes neste trabalho se dá com intuito de realizar uma reflexão acerca de como a 

identidade e a cultura que fundamentam essas religiões são importantes ao ponto de terem 

uma referência dentro de um espaço onde outras religiões já se encontram representadas, 

de forma a deixar explícita a sua contribuição tanto na formação da identidade individual 

do adepto, como na identidade coletiva na sociedade onde essa religião se manifesta. 

Dessa forma, podemos explicitar a necessidade da sua participação em planejamentos e 

divulgações turísticas em igualdade de importância e representatividade em relação às 

outras religiões, ampliando o valor, na atividade turística, das religiões que representam 

minorias sociais.  

A reflexão de como o processo identitário perpassa por uma infinidade de fatores 

sociais, políticos, profissionais, familiares, religiosos e outros. Um sujeito pode em um 

momento ser um trabalhador de uma grande empresa multinacional e em outro momento 

um religioso em seu templo fazendo suas orações, exercendo a sua fé, além de ser pai, 

amigo, torcer por um time de futebol ou escola de samba. Em suma, ele é unitário e 

múltiplo ao mesmo tempo. Portanto, este sujeito está passando por um processo 

identitário que possui diferentes facetas que formará sua identidade perante a sociedade. 

Não necessariamente juntas, “em algumas vezes até contraditórias” (HALL, 2000 p.12). 

Sendo assim o indivíduo forma “ao longo do tempo, através de processos inconscientes” 

(HALL,2000 p. 38) a sua identidade. 
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Veem-se as crises culturais como crises de identidade. Chega-se a situar 

o desenvolvimento desta problemática no contexto do enfraquecimento 

do modelo de Estado-nação, da extensão da integração política 

supranacional e de certa forma da globalização da economia. De 

maneira mais precisa, a recente moda da identidade é o prolongamento 

do fenômeno da exaltação da diferença que surgiu nos anos setenta e 

que levou tendências ideológicas muito diversas e até opostas a fazer a 

apologia da sociedade multicultural, por um lado, ou, por outro lado, a 

exaltação da ideia de "cada um por si para manter sua identidade". 

(CUCHE, 1999p. 175) 

  

Para entendermos melhor sobre cultura e identidade, devemos observar que a 

cultura depende, na maior parte das vezes, de processos inconscientes, e a identidade é 

consciente, sendo uma norma de vinculação baseada no simbolismo. Nesse sentido, 

identidade e cultura não são a mesma coisa, apesar de andarem juntas (CUCHE, 1999). 

De acordo com Geertz (1989 p.4), “o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu”, apropriando-se, mesmo que inconscientemente, da 

cultura em que perpassou ou se encontra, ao longo do tempo formando o seu imaginário 

e criando a sua identidade. 

Não se pode pura e simplesmente confundir as noções de cultura e de 

identidade cultural ainda que as duas tenham uma grande ligação. Em 

última instância, a cultura pode existir sem consciência de identidade, 

ao passo que as estratégias de identidade podem manipular e até 

modificar uma cultura que não terá então quase nada em comum com o 

que ela era anteriormente. A cultura depende em grande parte de 

processos inconscientes. A identidade remete a uma norma de 

vinculação, necessariamente consciente, baseada em oposições 

simbólicas. (CUCHE, 1999 p.176) 

  

A identidade é resultado das diversas informações culturais que o indivíduo 

interage em seu ambiente social sendo ele próximo ou distante, pois hoje em dia com a 

tecnologia avançada, a troca cultural pode ser realizada a quilômetros de distância, 

formando a identidade cultural, uma vez que o sujeito adquire diversas informações 

culturais e molda a sua identidade perante essas informações. 

Mas a identidade social não diz respeito unicamente aos indivíduos. 

Todo grupo é dotado de uma identidade que corresponde à sua definição 

social, definição que permite situá-lo no conjunto social. A identidade 

social é ao mesmo tempo inclusão e exclusão: ela identifica o grupo 

(são membros do grupo os que são idênticos sob certo ponto de vista) e 

o distingue dos outros grupos (cujos membros são diferentes dos 

primeiros sob o mesmo ponto de vista). Nesta perspectiva, a identidade 

cultural aparece como uma modalidade de categorização da distinção 

nós/eles, baseada na diferença cultural. (CUCHE, 1999 p.177) 
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O avanço tecnológico permitiu que um indivíduo participasse de mais de um 

grupo cultural, mas infelizmente não impede que este mesmo indivíduo sofra agressões 

provenientes do processo de intolerância. Falaremos sobre o caso da religião e cultura 

africana que, mesmo com a luta contra a intolerância religiosa e imposição cultural, ainda 

é taxada de uma religião marginal, sendo perseguida. A sociedade branca historicamente 

fez com que o negro negasse a sua condição, pois esta era considerada algo ruim, inferior 

(FANON, 2008). Hoje em dia, não tão diferente do passado, ainda persiste a ideia de que 

o ser negro é ser pobre, é ser morador de periferia, é ser um indivíduo marginal da 

sociedade, mas, para ser aceito, tem que se vestir como um branco, tem que ter cabelo de 

branco, sem, contudo, ter o mesmo poder do branco na sociedade. Segundo Cuche (1999) 

diante das concepções objetivas e subjetivas da identidade cultural existe uma estreita 

relação entre a cultura e a concepção que se tem de identidade cultural. Para Cuche (1999) 

a cultura é aquela que recebemos como herança e da qual não podemos escapar e que 

marcaria o indivíduo, não podendo ser apagada.  No passado, para que pudesse 

sobreviver, o negro teve que ocultar a sua cultura em prol da cultura do branco, que lhe 

foi imposta.  Guardando as devidas proporções históricas, muitas expressões culturais 

negras continuam sendo vistas de forma marginal nos dias de hoje, como é o caso da sua 

religiosidade ancestral. 

Em uma abordagem culturalista, a ênfase não é colocada sobre a 

herança biológica, não mais considerada como determinante, mas, na 

herança cultural, ligada à socialização do indivíduo no interior de seu 

grupo cultural. Entretanto, o resultado é quase o mesmo, pois segundo 

esta abordagem, o indivíduo é levado a interiorizar os modelos culturais 

que lhe são impostos, até o ponto de se identificar com seu grupo de 

origem. Ainda assim a identidade é definida como preexistente ao 

indivíduo. Toda identidade cultural é vista como consubstancial com 

uma cultura particular. Os pesquisadores tentarão então fazer a lista dos 

atributos culturais que deveriam servir de base à identidade coletiva, 

procurarão determinar as invariantes culturais que permitem definir a 

essência do grupo, ou seja, sua identidade "essencial", praticamente 

invariável. (CUCHE, 1999 p.179) 

  

            Podemos observar que o povo negro historicamente foi motivado a desfigurar a 

sua cultura, deixando embaraçada a sua identidade, em virtude da imposição dos valores 

culturais brancos europeus nos territórios dominados pelos povos ibéricos, como foi o 

caso do Brasil, dos países laino-americanos e dos que foram colonizados pelos 

portugueses e espanhóis em África. Esse esforço de apagamento dos valores e práticas 
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culturais era acompanhado por a um processo de humilhação e imposição de novos 

valores culturais, pertencentes ao branco colonizador.  O peso da escravidão e da anulação 

dos valores culturais originais dos negros trazidos da África deixou como herança um 

forte racismo em nossa sociedade. E, segundo Almeida (2019, p.21), “o racismo forneceu 

o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e 

violência que moldam a vida social”.  

Em resumo: o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou 

seja, do modo “normal” com que se constituem as relações políticas, 

econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e 

nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. 

Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de 

uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de 

um processo social que ocorre “pelas costas dos indivíduos e lhe parece 

legado pela tradição”.  (ALMEIDA, 2019 p.50) 

 

Mas o que o racismo tem a ver com a identidade cultural? A partir de nossa 

reflexão feita acima, podemos perceber que se um grupo sofre racismo por assumir sua 

identidade cultural sendo diferente, este grupo não vai ser aceito dentro da sociedade, vai 

sofrer o racismo por assumir sua identidade cultural e vai se oprimir diante das outras 

identidades culturais existentes dentro desta mesma sociedade. E por conta de tal racismo 

não terá muitas informações e referências da sua identidade cultural. Com isso, a 

identidade vira um assunto de Estados- Nações onde 

O Estado torna-se o gerente da identidade para a qual ele instaura 

regulamentos e controles. A lógica do modelo do Estado-Nação o leva 

a ser cada vez mais rígido em matéria de identidade. O Estado moderno 

tende à mono identificação, seja por reconhecer apenas uma identidade 

cultural para definir a identidade nacional (é o caso da França), seja por 

definir uma identidade de referência, a única verdadeiramente legítima 

(como no caso dos Estados Unidos), apesar de admitir um certo 

pluralismo cultural no interior de sua nação.  A ideologia nacionalista é 

uma ideologia de exclusão das diferenças culturais. Sua lógica radical 

é a da "purificação étnica". (CUCHE, 1999 p.188) 

 

Segundo Cuche (1999), o Estado-Nação traz a imposição do estado sobre a 

identidade cultural dos indivíduos ou grupos os tornaram cada vez menos livres para 

definir suas próprias identidades, impondo em documentos a sua identidade mesmo sem 

o indivíduo se reconhecer com a mesma, trazendo em algumas nações consequências 

dramáticas. O Estado-Nação moderno se mostra mais rígido na concepção e em seu 

controle da identidade que as sociedades tradicionais. Diferente da ideia preconcebida 
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anteriormente, “as identidades étnico-culturais nestas sociedades não eram definidas de 

uma vez por todas” (CUCHE,1999 p.189) 

Não se pode, no entanto, acreditar que a ação do Estado não provoque 

nenhuma reação por parte dos grupos minoritários cuja identidade é 

negada ou desvalorizada. O aumento das reivindicações de identidade 

que se pode observar em muitos Estados contemporâneos é a 

consequência da centralização e da burocratização do poder. A 

exaltação da identidade nacional pode levar somente a uma tentativa de 

subversão simbólica contra a afirmação da identidade (CUCHE, 1999 

p. 190) 

  

Os grupos e indivíduos minoritários de uma identidade cultural vêm realizando 

esforços para se reapropriar dos meios de definir sua identidade cultural utilizando seus 

próprios critérios, onde também está inclusa a 9religião, mas na “transformação da hetero-

identidade que é frequentemente uma identidade negativa em uma identidade positiva” 

(CUCHE, 1999 p.190/191). 

O sentimento de uma injustiça coletivamente sofrida provoca nos 

membros do grupo vítima de uma discriminação um forte sentimento 

de vinculação à coletividade. Quanto maior for a necessidade da 

solidariedade de todos na luta pelo reconhecimento, maior será a 

identificação com a coletividade. O risco é no entanto, de sair de uma 

identidade negada ou desacreditada para cair, por sua vez, em uma 

identidade que seria exclusiva, análoga à identidade dos que pertencem 

ao grupo dominante, e na qual todo indivíduo considerado como 

membro do grupo minoritário deveria se reconhecer, sob pena de ser 

tratado como traidor. Este fechamento em uma identidade etno-cultural, 

que em certos casos apaga todas as outras identidades sociais de um 

indivíduo, será mutilante para ele, na medida em que ela leva à negação 

de sua individualidade (CUCHE, 1999 p.191/192) 

  

A construção social é resultante da identidade cultural fazendo parte da 

complexidade social. Não se deve querer reduzir uma identidade cultural a uma definição 

única (unificando a identidade cultural) pois não estaria levando em conta a 

heterogeneidade de todo grupo social. Sabendo que temos diversas identidades culturais 

e que nenhum grupo está fechado a ser uma identidade unidimensional (CUCHE,1999). 

“A identidade é tão difícil de delimitar e de se definir, precisamente em razão de seu 

caráter multidimensional e dinâmico. É isto que lhe confere sua complexidade, mas 

também o que lhe dá sua flexibilidade” (CUCHE, 1999 p.196) 

 
9 Vemos que a religião está inserida na formação da identidade e cultura de um grupo ou indivíduo. 
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Uma coletividade pode perfeitamente funcionar admitindo em seu seio 

uma certa pluralidade cultural. O que cria a separação, a "fronteira", é 

a vontade de se diferenciar e o uso de certos traços culturais como 

marcadores de sua identidade específica. Grupos muito próximos 

culturalmente podem se considerar completamente estranhos uns em 

relação aos outros e até totalmente hostis, opondo-se sobre um elemento 

isolado do conjunto cultural (CUCHE, 1999 p.200). 

  

            Com base no que foi apresentado entendemos que a identidade e cultura estão 

presentes na formação do sujeito e que grupos diversos necessitam de referencial para 

formação de suas identidades e conhecimentos sobre a sua cultura. Portanto no próximo 

tópico abordaremos sobre o patrimônio cultural e sua importância para a identidade do 

sujeito/grupo. 

 

1.2 INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

 

 O Brasil é um Estado Laico, assim determina a nossa Constituição, Lei 

fundamental e suprema do Brasil, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, após uma 

vasta discussão nacional.  O artigo 5º, VI, e o artigo 19, I da Constituição Federal assim 

dispõe: 

Art.5º […] VI – é inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 

1’Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios: 

 I – Estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencioná-los, 

embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou suas 

representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma 

da lei, a colaboração de interesse público. (CONSTITUIÇÃO, 1988) 

 

Apesar disso, o que podemos claramente perceber é a grande influência na esfera 

de poder tanto pela Igreja Católica como pela religião evangélica. No caso da Igreja 

Católica, podemos observar que, por ser a religião oficial do colonizador, chega junto 

com os portugueses e é imposta aos povos originais e aos africanos que para cá foram 

trazidos como escravizados. Dessa forma, podemos observar que diversas cidades foram 

criadas dentro de uma perspectiva católica por fazerem parte da cultura do colonizador. 

Isso se perpetuou através dos tempos até os dias de hoje, o que faz refletirmos sobre a 

real existência de um Estado Laico.   Um bom exemplo dessas influências pode ser 
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observado por uma simples análise do calendário anual, onde encontramos feriados 

religiosos católicos nos âmbitos estadual, municipal e nacional, diferentemente de outras 

religiões, que não são contempladas com feriados em suas datas festivas, tais como as 

religiões de matriz africana, religiões orientais (Budismo, Hare Krishna, Taoista, Wicca), 

entre outras, que, minoritárias,  continuam, inclusive, sofrendo com a intolerância 

religiosa. Outro exemplo é a existência de símbolos religiosos em instituições públicas, 

como crucifixos em repartições do poder judiciário, por exemplo. 

Nos dias atuais, podemos observar que a Igreja Católica vem dividindo o poder 

com as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais que em parte encabeçam as 

ações de intolerância contra as religiões minoritárias, principalmente as de matriz 

africana. Juntamente com a atual política do país, as religiões evangélicas enaltecem suas 

forças, contrariando o princípio do estado laico. O slogan da campanha presidencial e do 

governo Bolsonaro, “Deus é acima de todos e o Brasil acima de tudo” evidencia que se trata 

do Deus cristão, não havendo espaço para políticas de inclusão aos brasileiros que 

professam outro tipo de fé. Isso fica claro com a nomeação de um pastor evangélico para 

ser um Ministro da Justiça, uma pastora evangélica no Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos, e um Ministro da Educação que é presbiteriano, juntamente 

com Damares Alves, que é pastora evangélica e Ministra da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos. Nos recorrentes discursos do presidente sobre a sua preferência por 

indicações de nomes de pessoas que sejam “terrivelmente evangélicas” para ocupar 

cargos importantes dentro da esfera do poder, ou “extremamente evangélicas”, como no 

episódio da eleição do chefe do STF, quando o presidente Bolsonaro declarou a 

importância de se “eleger um chefe do STF com características extremamente 

evangélicas” (EL PAÍS, 11 JUL, 2019).  

 Contrariando o Estado democrático, quando os líderes da nação se valem de seus 

princípios religiosos para beneficiar o seu grupo religioso com o poder que lhe foi 

concedido pelo voto da maioria dos cidadãos, acabam por influenciar seus seguidores a 

não aceitarem outras religiões, dando margem à intolerância religiosa. 

Atualmente a influência da Igreja Católica na sociedade brasileira vem 

diminuindo consideravelmente nos últimos anos, mas ainda possui um status 

considerável, sendo seguida pelas igrejas evangélicas, que têm ampliado a sua base e 

influência no poder, como visto no governo Bolsonaro e em muitas prefeituras e governos 

estaduais em todo o país. Podemos observar esse status da Igreja Católica na lei de nº 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTyRawqGuMkI4y_12VQrjbPhMtFMQ:1567861076721&q=taoista&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiD06PU4b7kAhVGHbkGHQEQB-UQBQguKAA
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6.802 de 30 de junho de 1980, que decreta oficialmente o dia 12 de outubro feriado 

dedicado à devoção de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, num Estado 

declarado laico desde o início da República10. Outro exemplo deste status é a manutenção 

dos nomes de santos católicos para estados e cidades, tais como São Paulo e Santa 

Catarina, entre diversas outras cidades e estados com nomes de santos católicos, herdados 

pelo passado histórico de forte interferência da Igreja nos assuntos do Estado português, 

do qual o Brasil era colônia.  

O prestígio da religião católica é tanto que determinadas cidades e estados 

possuem boa parte de sua economia derivada do turismo religioso de matriz católica. 

Exemplo mundialmente conhecido é a Estátua do Cristo Redentor, no Morro do 

Corcovado, no Rio de Janeiro e, em São Paulo, podemos lembrar do município de 

Aparecida, que se desenvolveu em grande parte em função do turismo religioso e das 

peregrinações católicas e cujo marco fundacional é atribuído ao encontro da imagem de 

Nossa Senhora da Conceição Aparecida.  

Podemos pensar nesses casos e em outros semelhantes como um aspecto positivo 

da valorização da tradição cultural católica e da influência religiosa no turismo e na 

economia, mas cabe aqui questionar sobre o cuidado do Estado na manutenção, 

divulgação e o devido valor dado aos lugares sagrados que são símbolos turísticos das 

religiões de minoria, que, invisibilizados e sem o apoio dos atores políticos e da sociedade 

civil, vão perdendo a sua importância. A seguir serão feitas breves reflexões sobre o 

poder, religião e coerção à luz de dois pensadores relevantes para este estudo: Michel 

Foucault e Edgar Morin. 

Podemos compreender o pensamento de Foucault a partir de alguns temas: 

resistência, poder, controle, sujeito, disciplina.  Porém, no geral, Foucault pensa que toda 

relação possui/é uma relação de poder e com isso toda relação de poder tem um foco de 

resistência. Ao pensar em poder, automaticamente nos remetemos a significados como 

 
10  “Estado laico ou, no âmbito religioso, Estado secular, é aquele que não adota religião oficial, não 

interfere nos assuntos religiosos – a menos que esses estejam relacionados diretamente com questões 

jurídicas – e não se deixa ser influenciado por nenhum viés unilateral religioso, ou seja, é independente de 

qualquer religião.  

Em um Estado laico, não é vedada a prática religiosa, muito pelo contrário, as pessoas são protegidas 

pela Constituição para manifestarem livremente suas crenças e cultos, desde que observado o princípio de 

que a religião pertence à vida privada e não pode servir de parâmetro para um agente público em exercício 

do dever”. In: PORFÍRIO, Francisco. "Estado laico"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/estado-laico.htm. Acesso em 28 de maio de 2020. 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/constituicao-1988.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/estado-laico.htm
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repressão, proibição, algo que priva e destrói.  Mas ao estudar Foucault, pode-se perceber 

que ele pensa que o principal papel/objetivo do poder é mais de construir do que proibir. 

Que este poder pode construir subjetividades, desejos, ideologias, gestos e muito, mais 

conforme suas necessidades.  

 O pensamento de Foucault (1987) apresenta a noção de poder e sua 

complexidade, baseado na construção social de sujeitos que atuam como se espera, no 

lugar do uso do poder repressor para a repressão dos indesejados. O conceito do 

panóptico, de Jerome Bentham, com uma arquitetura originalmente pensada para 

construção de presídios e hospícios, pode ser usado para tentar se entender o foco da nossa 

discussão. Foucault reconhece que a sociedade foi formada utilizando este conceito. O 

panóptico é a ideia que a partir de um ponto central se pode vigiar e controlar muitos 

pontos. Mas, me pergunto se quem está a vigiar o todo possuiu alguma propensão de 

engrandecer algum grupo ou parte do todo desfavorecendo outras partes da sociedade ou 

grupo de cidadãos. Trago aqui como exemplo e tema de reflexão a influência social das 

religiões cristãs, católica e evangélica, em detrimento das religiões de minoria. Se um 

determinado governo adota uma determinada visão religiosa como seu fundamento, ele 

passa a exercer um controle social através dessa perspectiva e assim impor ordens e as 

formas de agir em sintonia com os preceitos dessa religião, em detrimento de outras 

religiões. Nessa reflexão, o ponto central é um governo assumidamente cristão que não 

dialoga com o todo e que observa a sociedade com interesse de controle total. Sendo 

assim, na sua própria estrutura pode-se observar uma tendência ao não diálogo por 

escolher para compor a sua equipe pessoas representantes de sua religião, no caso o 

cristianismo evangélico, e que levam para a administração pública a sua ideologia 

religiosa como compromisso para os seus projetos e ações para o país. Assim, os 

interesses das religiões cristãs prevalecem, tendo mais poder perante as outras religiões 

de minoria. O mesmo poderia ser observado se uma outra vertente religiosa estivesse 

como fundamento no centro de poder. Por isso a importância da laicidade, pois só a partir 

desse princípio podemos promover um diálogo social favorecendo o equilíbrio social. É 

utópico pensar em um governo formado por pessoas totalmente neutras, mas é real pensar 

em pessoas que respeitem o ponto de vista diferente e que saibam lidar com a diversidade 

observada dentro de uma sociedade, promovendo um diálogo ininterrupto. 

Foucault nos apresenta outro pensamento, onde diz que nós não estamos apenas 

em uma sociedade disciplinar (que neste caso é o panóptico), mas que hoje vivemos em 

uma sociedade da governabilidade, que seria moldada pelo pensamento neoliberal, na 
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qual mais do que vigiar e controlar, ela nos coloca como autogestionados, como que se o 

nosso capataz fosse nós mesmos, presos a agendas, compromissos e objetivos 

econômicos. E isso é o poder que nos sujeita e a tônica do atual governo. Com o 

pensamento da sociedade na governabilidade o próprio individuo se torna responsável 

pelo que ocorre, portanto, se o indivíduo for de um grupo religioso de minoria e esta 

religião sofrer preconceito, o responsável será o indivíduo por ter se colocado nesta 

religião, fazendo com que as pessoas busquem religiões que são de maioria e que são 

aceitas e bem vistas.  O que leva a pensar: realmente temos a escolha, o livre arbítrio de 

escolher, frequentar e assumir a religião que queremos? Ou temos que esconder nossa fé 

para não sermos alvos de intolerância/ discriminação?  

Nós, seres humanos, temos uma dificuldade em aceitar o novo, romper com o 

estranhamento ainda é difícil. Por este motivo, vemos muita resistência com o novo ou, 

neste caso, com o diferente. Apesar de não serem novas, muitas das religiões de minorias 

são mais antigas que as cristãs (evangélicas e católicas). A falta de conhecimento e o pré-

julgamento, baseado num pré-conceito, são algumas das prováveis causas de intolerância 

religiosa na nossa sociedade.  

Segundo Edgar Morin “[...] conhecer é sempre poder rejuntar uma informação ao 

seu contexto e ao conjunto ao qual pertence. ” (MORIN 2006 4 Ed, p.12) O povo 

brasileiro é o produto de uma grande mistura de culturas. Historicamente no Brasil, as 

religiões de matriz africana sofreram alterações para se sobreviverem em uma sociedade 

que tinha uma única religião como aceitável, o que pode ser visto claramente através do 

sincretismo religioso. Na época da colonização, a Igreja Católica impôs os seus dogmas 

aos negros trazidos da África, sufocando as práticas religiosas de matriz africana.  Desse 

processo de imposição de uma fé sobre outras, nasceu o sincretismo religioso, com a 

criação de correspondências entre os orixás africanos e os santos católicos, “um disfarce 

estratégico que os negros escravos usaram para esconder suas crenças da repressão dos 

seus dominadores. ” (HENRY, 1987, p.58). Porém, com o passar dos séculos até a 

atualidade, parte dos cristãos continuou a repudiar os cultos e rituais africanos assim como 

os seus praticantes, taxados de selvagens, primitivos ou adoradores do diabo.  

No Brasil colonial, a intolerância religiosa foi uma marca característica da junção 

entre Igreja e Estado, herdeira o absolutismo português. Entretanto, para os dias atuais, 

com as conquistas sociais que acompanham a construção do Estado democrático, 

incluindo a liberdade de culto, a intolerância religiosa torna-se crime.  
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O pensamento intelectual contribui para a reflexão sobre a importância da 

diversidade cultural nas sociedades contemporâneas.  Morin (2006, p.15) considera que 

“...é necessário ter um pensamento que possa conceber o sistema e a organização, pois 

tudo o que conhecemos é constituído da organização de elementos diferentes – [...] a 

sociedade e a humanidade” 

 Ainda de acordo com o autor, 

[...] houve uma mudança no ponto de vista dos 

antropólogos, que descobriram que havia riquezas de 

conhecimento nas populações arcaicas, que havia conhecimento 

de plantas e remédios. Eles não só tinham um conhecimento da 

natureza, que nossa farmacêutica não conhecia, mas praticavam 

também arte de vida e sabedoria que nós não tínhamos.  

 É preciso notar que toda cultura, que poderia ser 

considerada por nós arcaica e primitiva, contém, nela própria, 

uma mistura de sabedoria, de verdades profundas, de 

conhecimentos, e de erros e superstições. Mas nossa sociedade 

também tem os mesmos elementos de conhecimento, de verdade, 

de erros e superstições. Frequentemente o que chamamos de 

razão é algo profundamente irracional. (MORIN, 2006 ED.4 pg. 

17) 

 

Aplicando o pensamento de Morin ao presente estudo, podemos perceber que 

qualquer cultura, religião ou forma de se expressar de um determinado grupo é válida e 

relevante, possuindo cada um o seu significado e importância para o grupo social que a 

adota e para o conjunto da sociedade, uma vez que garante a diversidade e liberdade de 

crença daquela e das demais religiões existentes. Entretanto, infelizmente, como será 

mostrado com mais detalhe no decorrer deste estudo, muitos fiéis de religiões de minorias, 

em especial de religiões de matriz africana, não podem expressar sua fé fora de seus 

templos, pois sofrem preconceito e discriminação. Por isso, muitos (inclusive no terreiro 

que frequento) adotam como estratégia se autodeclarar pertencentes a uma religião 

socialmente mais aceita (no caso brasileiro sendo ainda prevalecente o catolicismo) para 

não sofrerem nenhum ato de intolerância.  

Podemos iniciar nossa reflexão sobre o conceito de intolerância lembrando de um 

ditado popular: “Não faça para os outros o que não gostaria que fizessem para você”. Esse 

ditado nos traduz que intolerância ou tolerância tem a ver com atitude, com 

relacionamento pessoal em uma determinada sociedade. Uma sociedade é um coletivo de 

pessoas que traz em si uma condição estrutural, as diferenças. Como diria Fanon (2008), 
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“A sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não escapa à influência humana, 

é pelo homem que a Sociedade chega ao ser”. A sociedade é um coletivo de pessoas, e 

pessoas são diferentes não apenas fisicamente, mas elas são diferentes nas suas formas de 

pensar, de sentir, de se emocionar, nas suas histórias de vida, nas suas formas de perceber 

o mundo e o seu próprio entorno. Tal característica faz com que esse coletivo seja também 

um conjunto de diversidades que se relacionam entre si. Dessa forma podemos entender 

o conceito de tolerância ou de intolerância como sendo a atitude que uma pessoa tem 

diante daquilo que é diferente. É essa atitude que vai gerar o equilíbrio e a natureza das 

relações pessoais que ocorrem no meio dessa sociedade ou desse coletivo que por sua vez 

irá determinar o caminho a ser percorrido por aquela sociedade. 

É exatamente o tipo de atitude diante do diferente que vai determinar a diferença 

entre a intolerância e a tolerância. Se uma pessoa ou grupo de pessoas não respeitam e 

refutam o diferente, em outras palavras agem de forma intolerante, elas estarão criando, 

no seio do coletivo ou da sociedade, núcleos de uma tensão crescente com uma grande 

probabilidade de geração de conflito que irá exigir uma grande demanda de energia para 

a sua resolução, podendo dificultar ou até mesmo impedir um caminho pautado na ideia 

de desenvolvimento e evolução. No caso contrário, se uma pessoa ou grupo de pessoas 

estabelecem suas relações pessoais pressupondo o respeito e o entendimento mútuo, o 

que pode ser traduzido como tolerância, à pessoa ou grupo de pessoas estará promovendo 

o sentido de colaboração dentro de um coletivo de pessoas ou de uma sociedade, o que 

leva a uma ideia de construção e evolução. 

Portanto, parece lógico pensar e acreditar que uma sociedade, uma nação ou até 

mesmo o mundo tem uma possibilidade maior de trilhar num caminho de evolução e 

diálogo que se aproxima mais de um ideal democrático que tanto almejamos, quando cada 

vez mais tivermos menos incidência de conflitos de qualquer magnitude.  

Mas então porque a história da humanidade é acompanhada de preconceitos, 

racismos e intolerâncias? Por que tanta dificuldade em alcançarmos tal equilíbrio? Essas 

são perguntas de difíceis respostas, o que podemos fazer é adensar a nossa reflexão e 

nossa militância para que um dia elas sejam feitas apenas olhando para o passado. 

Racismo, preconceito e intolerância andam de mãos dadas se apoiando um nos 

outros para continuarem sua jornada apocalíptica. Muito se fala que a falta de 

conhecimento é a grande causa para que o racismo e seus companheiros apocalípticos, 
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preconceito e intolerância, existirem, mas se olharmos o racismo europeu do século XIX, 

vamos perceber que a questão é um pouco mais profunda. 

O racismo europeu, no século XIX, foi institucionalizado e 

esmagadoramente majoritário na opinião das elites cultas e das classes 

governantes. Naquela época, a situação era diametralmente oposta à 

atual: quase todos os cientistas eram racistas convictos. (SILVEIRA, p 

89. 1999) 

 

Existe algo mais do que simplesmente conhecimento, algo que distorceu os 

princípios da busca do conhecimento no século XIX, que fez a ciência ser mal feita e 

desvirtuada em prol do racismo que legitimou políticas perversas, naturalizou atributos 

racistas no imaginário popular que perduram até os dias de hoje e que trouxe uma falsa 

ideia de superioridade de raças que culminou na onda nazista do início do século XX e 

que apesar de todos os esforços em extirpar tais ideias do planeta, elas voltam a tomar 

força a partir dos anos 1970. 

[...] a partir do início da década de 70 tivemos o previsível 

ressurgimento das velhas doutrinas científicas racistas, agora com 

novas roupagens. O racismo passou, desde então, a aparecer 

furtivamente, ora sob um modo aparentemente defensivo e legal, o 

“direito à diferença” (grupos da “nova direita” francesa, GRECE e 

“Clube do Relógio”), ora como sofisticada, mas assumidamente 

reducionista teoria do determinismo genético aplicada à vida social 

(sociobiologia americana). (SILVEIRA p 87. 1999) 

 

O século XIX foi intenso, principalmente na Europa, a ciência vence a guerra com 

a igreja e passa a ser responsável por desvendar os mistérios do universo e da humanidade, 

a indústria se fortalece trazendo o capital e o mercado como alicerces da sociedade e se 

associa à ciência. 

No processo de aceleração do ritmo de vida, de manutenção de uma 

massa assalariada mal pagas, de enquadramento das novas e 

eventualmente turbulentas massas urbanas, de construção de um grande 

império territorial e de constituição de uma sociedade colonial, as elites 

dirigentes foram impelidas a forjar uma forte ideologia discriminatória 

que reestruturou o universo simbólico. (SILVEIRA, p 89. 1999) 

 

Eis o “algo” que faltava para o fortalecimento do racismo, o ingrediente necessário 

para produzir e institucionalizar algo tão vil, o poder.   
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O racismo pode ter nascido a partir de uma tentativa de união de um povo através 

de um sentimento nacionalista ou de uma luta de classes ou até mesmo de uma polêmica 

científica em torno da origem do homem, mas o fato é que ele facilmente se associa às 

elites e dessa forma passa a fazer parte da nobreza, dá brilho aos egos inflados de ricos e 

poderosos e serve como um excelente instrumento de manipulação, servindo de forma 

bastante eficaz aos interesses de mercado e principalmente ele é eficiente ao servir como 

instrumento disciplinador para o poder. 

É pela disciplina que as relações de poder se tornam mais facilmente 

observável, pois é por meio da disciplina que estabelecem as relações: 

opressor-oprimido, mandante-mandatário, persuasivo-persuadido, e 

tantas quantas forem as relações que exprimam comando e 

comandados. (FERREIRINHA &  RAITZ; p.371 2010) 

 

O racismo, o preconceito e a intolerância humilham, denigrem, mexem com a 

autoestima não apenas de uma única pessoa, mas de todo um grupo étnico, de toda uma 

nação, ou até mesmo de todo um continente. Agridem aquilo que possui de mais puro, a 

sua própria origem, as suas raízes. Enfraquecem o espírito e se a revolta não toma conta, 

se estabelecem com facilidade as relações opressor-oprimido, mandante-mandatário e 

outras relações tão ou igualmente lastimáveis. Rapidamente aparece a autonegação, a 

vergonha de si mesmo e da sua origem. 

É dentro dessa relação de poder dominador-dominado que podemos perceber a 

origem do racismo contra os filhos negros do continente africano. Caracterizados como 

alienados, sem cultura e sem história, arrancados da sua nação para serem escravizados e 

para que pudessem servir de mão de obra barata a um sistema econômico que só 

objetivava o favorecimento de alguns nobres e senhores do colonialismo. Estigmatizados, 

carregaram durante todo esse tempo um fardo bem mais pesado do que aquele que o seu 

senhor obrigava a carregar. Carregavam o fardo da humilhação, da exclusão social, da 

desumanização até o ponto de muitos terem vergonha de serem negros, negarem sua 

própria origem, negarem sua ancestralidade, e em alguns casos até jogarem fora ou 

simplesmente esquecerem as ricas histórias do seu povo tão cheias de heróis, reis e rainhas 

quanto as histórias do branco. 

Fruto de um intenso trabalho de mutação que tinha como objetivo a transmutação 

de um povo altivo, nobre e cheio de histórias maravilhosas em simples peças da 
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manipulação de um sistema político capitalista do branco ocidental que com algumas e 

convenientes adaptações se mantém até os dias de hoje.        

[...] a alienação do negro não é apenas uma questão individual, e sim 

um fenômeno socialmente construído, que opera como importante 

mecanismo do colonialismo14, ou seja, funciona como engrenagem de 

um sistema político capitalista, sendo o racismo também, para além dos 

domínios coloniais, um mecanismo de distribuição de privilégios em 

sociedades marcadas pela desigualdade. (ROCHA p. 113 ANO) 

 

Sabemos que em sua maioria os casos de intolerância não se dão apenas por falta 

de informação. Em um mundo globalizado e com tecnologias avançadas, a informação 

pode ser uma grande aliada contra a intolerância religiosa, mesmo assim ela acontece 

devido a um racismo histórico, às relações de poder e às questões de mercado. 

E o que fazer se uma religião já traz em seus fundamentos o ataque sistemático a 

outras religiões? Nos fundamentos estruturais das Igrejas Neopentecostais o mundo é um 

lugar de conflito permanente entre as forças diabólicas que representam o mal e a 

desordem e as forças Divinas que representam o bem e a ordem. 

O neopentecostalismo explora abertamente uma concepção que deita 

raízes nas profundezas da humanidade, em diversos contextos culturais, 

foi enfatizada e adaptada à cosmovisão cristã na Idade Média europeia, 

aportada no Brasil com os católicos portugueses e perpetuada até o 

presente, tanto no campo da religião em particular quanto da cultura em 

geral, que concebe o mundo em tensão permanente entre os espíritos ou 

demônios causadores do mal e da desordem e os deuses associados ao 

bem e a ordem. Segundo essa representação, os demônios são seres 

espirituais possuidores de força superior à dos homens, mas inferior à 

dos deuses7. (ORO, p.03 2004) 

 

De acordo com essa cosmovisão a falta de dinheiro, a falta de trabalho, o 

alcoolismo, a doença e outros males que aflijam o ser humano são causados unicamente 

pelo diabo e seus servidores e o único capaz de libertar o indivíduo da ação nociva do 

diabo é Jesus, pois ele representa a luz, a paz, e o Bem.  

Ter essa visão de mundo poderia ser uma simples característica da religião e não 

faria mal algum se não fosse pelo fato de usar esse fundamento para atacar e demonizar 

outras religiões, como é o caso da Igreja Universal Do Reino De Deus, que praticamente 

foi criada com o compromisso explícito de combater as religiões afrodescendentes, 
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demonizando as suas divindades e incorporando suas práticas religiosas repetindo 

estratégias de domínio empregadas pelo catolicismo com as religiões pagas desde antes 

da Idade Média. 

Em segundo lugar (e neste ponto distinguindo-se das demais igrejas 

pentecostais), sustenta a Universal que "a Umbanda, Quimbanda, 

Candomblé e o espiritismo de um modo geral, são os principais canais 

de atuação dos demônios, principalmente em nossa pátria" (Macedo, 

1987: 113). Por isso mesmo, desde a sua fundação, em 1977, essa Igreja 

conduz um ataque sem trégua, contumaz, radical, contra àquelas 

religiões, a tal ponto que esse combate "tornou-se um de seus principais 

pilares doutrinários" (Mariano, 1995: 103). As agressões são 

primeiramente verbais, ou seja, ocorrem mediante um reiterado 

discurso acusatório - como esse, escrito pelo seu fundador: "Essa 

religião (afro-brasileira) que está tão popular no Brasil é uma fábrica de 

loucos e uma agência onde se tira o passaporte para a morte e uma 

viagem para o inferno" (Macedo, 1987: 86). Além disso, seus centros 

seriam "morada de demônios"; seus deuses "espíritos malignos", seus 

cultos "rituais do demônio"; seus líderes religiosos "serviçais do diabo"; 

seus fiéis e clientes "pessoas ignorantes que caíram na armadilha de 

satanás". (ORO, p.5 2004) 

 

Dentro dessa dinâmica de raciocínio, a Igreja Universal do Reino de Deus 

estabelece como prática ritualística rotineira os ataques a outras religiões, mas 

principalmente e de forma extremamente hostil suas ofensivas focalizam as religiões afro-

descendentes.  

Com nomes bonitos e cheios de aparatos, os demônios vêm enganando 

as pessoas com doutrinas diabólicas. Chamam-se orixás, caboclos, 

pretos velhos, guias, espíritos de luz, etc. Dizem-se serem exus, erês, 

espíritos de crianças, médicos famosos, poetas famosos, etc., mas na 

verdade são anjos decaídos (Macedo, 1987: 32; 1995: 48).  

Essas e outras frases semelhantes são diuturnamente repetidas nos 

templos universais, bem como perante as câmeras das te1evisões e 

diante dos microfones das rádios, o que significa que a Universal não 

nega a existência das entidades afro-brasileiras, mas modifica o seu 

significado” (Oro, p.6 2004) 

 

Em outras palavras, desde 1977, quando ela foi criada, a Igreja Universal do Reino 

De Deus possui em sua liturgia a prática explícita de intolerância Religiosa contra outras 

religiões, mas principalmente contra as religiões de origem afro-brasileira.  

Portanto, no dizer de Corten, a demonização (afro-brasileira) realizada 

pela Igreja Universal, além de dar legitimidade a máquina narrativa 

constitui um componente estrutural da mesma. Dentro desta lógica, a 
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igreja não têm outra escolha: precisa encurralar diariamente os 

demônios, exorcizá-los, para libertar os fiéis dos demônios e assim 

alcançarem os milagres. A proposição de Corten encontra guarida nas 

afirmações de Macedo. Escreve ele: "nossa igreja foi levantada para um 

trabalho especial (...) a libertação de pessoas endemoninhadas" (Id. 

Ibid. p. 16). E completa: "Lidamos com esse tipo de coisa há alguns 

anos e três ou quatro vezes por dia, de segunda a segunda, estamos 

preocupados em libertar as pessoas de toda a obra do diabo" (Id. Ibid., 

p. 46). (ORO, p.9 2004) 

 

 O racismo, a intolerância, o preconceito dão origem e constroem a estrutura e 

ritualística de uma nova vertente evangélica que, por uma questão de mercado e em busca 

do poder, usa da intolerância como instrumento eficaz em busca dos seus objetivos. 

Triste, mas infelizmente uma realidade é que a maioria dos casos de intolerância religiosa 

sofrida pelas religiões afro-descendentes são provenientes direta ou indiretamente da 

forma de pensar e agir dos neopentecostais e mais triste ainda, nada é feito para evitar.  

[...] a intolerância religiosa neopentecostal em relação as religiões afro-

brasileiras se não configura uma prática de racismo constitui, ao menos, 

uma situação de heterofobia, segundo a definição de Alberto Memmi36, 

isto é, de uma fobia do outro que se transforma em sua recusa e que 

conduz à agressividade. (ORO, p. 21 2004) 

 

A Constituição Federal, no artigo 5º, VI, estipula ser inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, 

na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. 

Os casos de intolerância religiosa ocorrem em todo o mundo, porém no Brasil, 

mais especificamente no Rio de Janeiro, possuem uma característica particular, ela (a 

intolerância) passa a envolver traficantes de drogas e evangélicos. Os traficantes proíbem 

as pessoas de andarem com roupas brancas ou de santo nas ruas. As invasões a terreiros 

são cada vez mais frequentes, com destruição de oferendas e imagens sagradas.  

O Disk 100 é um meio de registro da intolerância religiosa, e ele é uma das bases 

de dados mais atualizadas, já que não encontramos registros atuais do IBGE. Porém não 

é sempre o religioso que sofreu a intolerância religiosa que liga para registrar ou realizar 

um boletim de ocorrência. Segundo dados do próprio Disk 100, onde mais ocorre a 

intolerância é na casa ou bairro do religioso. Então se um traficante realizar uma 

intolerância religiosa o religioso que foi agredido normalmente não realiza o boletim de 
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ocorrência com medo de uma represália por parte do traficante que sabe onde o religioso 

mora e na maioria das vezes não tem para onde ir.  

Podemos ver o caso de intolerância religiosa que durou um século. Que foi 

precisamente o caso dos artigos religiosos, tanto de umbanda quanto de candomblé, que 

foram apreendidos pela polícia, entre 1889 e 1941, e guardados no Museu da Polícia, na 

cidade do Rio de Janeiro. A coleção é formada por mais de 500itens que contam a história 

das religiões de matrizes africanas no país. Os objetos apreendidos que estavam há anos 

no Museu da Polícia, antiga sede do (DOPS) do Rio de Janeiro, e muitos desses objetos 

se encontravam em um processo avançado de decomposição, mostrando que não eram 

cuidados e preservados adequadamente. Os artefatos eram classificados e expostos como 

objetos e símbolos de magia negra, o que representa que a história de intolerância 

religiosa e de preconceito se perpetuou desde a captura dos referidos artigos religiosos 

até a data de sua recuperação. Durante todo esse tempo tais objetos foram tratados como 

instrumentos criminais e não como artigos religiosos. 

 A luta pela exposição e conservação adequada dessas peças foi longa. Desde 1970, 

ativistas do candomblé e da umbanda pediam a retirada dessa coleção do Museu da 

Polícia. Esses objetos além de carregarem a história dessas religiões, carregam consigo a 

história do racismo religioso institucionalizado no país. A retirada desses objetos desse 

referido museu foi de muita importância para o povo de santo, tanto para a preservação 

de sua ancestralidade quanto para a preservação de sua cultura, em um local e com a 

conservação adequada. Segundo o Museu da República, que acolheu a coleção, os itens 

serão expostos ainda no primeiro semestre de 2021. E os representantes do museu que 

estão cuidando do acervo garantem que os líderes religiosos (tanto de umbanda como de 

candomblé) serão ouvidos para saber quais itens devem ser expostos e quais não, 

seguindo a tradição das religiões (69ª JORNADA REPUBLICANA, 2020) 

O Museu da República recebeu os itens sagrados afro-brasileiros no dia 21 de 

setembro de 2020, seguindo orientações de líderes das religiões afro-brasileiras, tanto do 

candomblé como da umbanda, em como recebê-las, quais dos artefatos poderiam ser 

expostos e como deveriam ser catalogadas.  

Toda cultura é válida, não existe uma supremacia cultural. Toda cultura significa 

e ressignifica o seu povo, traduz anseios, preocupações, desejos, sentimentos do grupo de 

pessoas que constroem e reconstroem indefinidamente a sua cultura ao longo da história.  
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Nenhuma cultura é mais ou menos importante do que a outra. Todas possuem o mesmo 

valor e a diversidade de povos e culturas compõe a riqueza da existência humana.  

 Sendo assim, acredito que o turismo religioso, especialmente quando não se 

pratica a fé religiosa do lugar visitado, pode ser um recurso educativo extremamente 

importante para a valorização da diversidade religiosa e da liberdade de culto, assim como 

para o respeito ao patrimônio religioso, podendo, dessa forma, ser significativo no 

combate à intolerância.   

 

1.2.1 TURISMO CONTRA A INTOLERÂNCIA 

 

O turismo religioso hoje em dia deve ser pensado como um bom instrumento 

contra a intolerância religiosa, pois a procura de novos conhecimentos e novas culturas 

pode tornar uma viagem muito mais interessante proporcionando, ao viajante, inclusive, 

novas experiências que venham a ampliar a sua visão de mundo e tornar a viagem uma 

excelente oportunidade na quebra de tabus, como será demonstrado ao longo deste 

trabalho.  

Essa troca cultural ocasionada pela oportunidade de uma viagem pode fortalecer 

as lutas pelo fim das intolerâncias, permitindo inclusive uma reestruturação do 

pensamento de lideranças, sejam elas religiosas ou não, no sentido de minimizarem os 

efeitos do preconceito na nossa sociedade planetária.  

No turismo, quando realizamos uma viagem estamos sempre planejando roteiros, 

hospedagens e pontos turísticos aos quais queremos conhecer ou já compramos um pacote 

em uma agência que seja do nosso agrado, algo que nos chame atenção e queiramos 

conhecer. Neste contexto turístico, ao se pegar um folheto de apresentação dos pontos 

turísticos de uma cidade, vamos ver uma igreja católica, mas não vemos um templo 

budista, um santuário umbandista ou quaisquer outros santuários ou templos de religiões 

de minoria que podem se situar naquela localidade turística. Isso me faz realçar a 

pergunta: Turismo religioso para quem? Se é um segmento que abrange somente a palavra 

“religioso”, quer dizer que tenha roteiros e divulgação de todos os locais religiosos de 

todas as religiões (aquelas que possuem seus templos e santuários), mas não é o que 

vemos.  
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Quem resolver viajar para Teresópolis, cidade analisada neste trabalho, e quiser 

conhecer aspectos da cultura local, como a religiosidade e os diferentes templos existentes 

na cidade, não terá as informações necessárias na divulgação turística oficial do município 

(Figura 1), o que limita a possibilidade de um novo conhecimento que poderia ser 

utilizado na quebra de um tabu ou na construção de uma outra perspectiva cultural e 

religiosa que viesse a provocar um desapego da intolerância.  

 

 

Figura 1- Mapa turístico do Município de Teresópolis 

 

Fonte: http://www.visiteteresopolis.com.br/teresopolis/mapa-turistico-teresopolis 

 

Todos possuem algum meio de educação, em casa, na rua, na escola, de um modo 

ou de outro todos nós nos envolvemos com ela: para fazer algo, para saber e para conviver 

em sociedade/comunidade, todos nós misturamos a vida com a educação. A educação não 

http://www.visiteteresopolis.com.br/teresopolis/mapa-turistico-teresopolis
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acontece somente nas escolas, mas a sociedade ensina. A educação existe difusa em todos 

os mundos sociais.  

A educação participa do processo de produção de crenças e ideias de qualificação 

e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em conjunto, 

constroem tipos de sociedade.  

Abordar o turismo sob a óptica cultural é tarefa que vai além da 

preocupação em se efetivar o seu entendimento, mas também de 

dialogar com outras áreas tradicionais do conhecimento, como a 

História, Geografia, Artes, Ciências, Biologia e outras, ampliando a 

percepção de mundo dos educandos e oferecendo novos conhecimentos 

a serem agregados em sua formação básica. (FONSECA 2007 p.7) 

 

  A Educação Patrimonial é um processo permanente e sistemático, tendo como 

centro o Patrimônio Cultural como fonte de enriquecimento de conhecimento individual 

e coletivo. O patrimônio cultural consiste em (IPHAN) 

 [...] qualquer evidência material ou manifestação cultural, seja 

um objeto ou conjunto de bens, um monumento ou um sítio histórico 

ou arqueológico, uma paisagem natural, um parque ou uma área de 

proteção ambiental, um centro histórico urbano ou uma comunidade da 

área rural, uma manifestação popular de caráter folclórico ou ritual, um 

processo de produção industrial ou artesanal, tecnologias e saberes 

populares, e qualquer outra expressão resultante da relação entre 

indivíduos e seu meio ambiente (IPHAN 2014 p.13 apud HORTA; 

GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6). 

 

Com isso, podemos pensar na educação patrimonial que está dentro do turismo 

cultural onde a ação de visitação e conhecimento do patrimônio cultural possui um sentido 

educativo (MELO & CARDOSO). E os atrativos culturais religiosos, seja de qual for a 

religião, nos ensinam muito. As religiões de matriz africana nos conectam com a criação 

de nosso país, com a história do nosso país e com isso com a nossa história e cultura 

trazidas com nossos antepassados.  

A educação patrimonial como mediadora da atividade turística, ao 

promover o contato, a socialização e a apropriação do patrimônio pelos 

turistas, contribui nesta tarefa da produção do ser humano genérico, ou 

seja, constitui uma forma de realização do trabalho educativo (MELO 

& CARDOSO 2015 p. 1060) 
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O estranhamento leva muitas vezes as pessoas a realizarem um “juízo de valor”, 

julgando um grupo ou uma determinada cultura como sendo inferior à sua própria, por 

não conhecer, não ter contato com o diferente do seu. Surgem preconceitos e estigmas 

que colocam o “outro” num lugar de “inferioridade” a partir das brincadeiras, piadas e até 

mesmo xingamentos. Por mais que o brasileiro seja conhecido como um povo 

hospitaleiro, acolhedor, formado pela miscigenação racial, sabemos que também somos 

bastante intolerantes e preconceituosos. No turismo são colocados em contato pessoas 

com visões de mundo completamente distintas, seja com pessoas do mesmo país ou de 

pessoas de outros países utilizando línguas diferentes para se comunicar. Portanto, é 

necessário que o respeito do visitante com a comunidade receptora e vice-versa e entre os 

próprios moradores da comunidade. 

Nesse sentido, fortalecemos a ideia da importância do turismo como fator de 

respeito e valorização da diversidade cultural e religiosa, sem nos esquecermos, 

entretanto, de que é necessário – antes de tudo – o respeito dos moradores do município 

pelo patrimônio religioso ligado à umbanda na cidade de Teresópolis, de forma que se 

possa discutir e desenvolver a atividade turística, promovendo a aceitação e inclusão dos 

turistas e minimizando quaisquer possíveis reações de hostilidade e conflitos dos 

moradores da cidade em relação à presença do turista e à atividade turística no Santuário 

umbandista.  

Nesse processo, a comunidade religiosa deve se envolver ativamente, desde a 

concepção do projeto de desenvolvimento do turismo e da hospitalidade no Santuário, 

incluindo as ações de educação patrimonial, até a gestão e operação das atividades 

envolvendo o turista realizadas no local.  

 

1.3 MAPEAMENTO  

 

Em nível nacional, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR) apresenta, a partir de denúncias de discriminação religiosa, que, entre os anos 

de 2015 a 2018, foram 2358 casos registrados nacionalmente através do DISQUE 11100. 

A distribuição destas informações está na tabela 2, distribuída por estado, onde foram 

 
11 Canal de atendimento ao combate de intolerância religiosa.   
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escolhidas as unidades da federação que lideram o ranking da lista de ocorrências. São 

elas: Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

O ponto máximo de ocorrência, entre os anos 2015 e 2018, foi no ano de 2016, 

onde somente no estado do Rio grande do Norte houve 366 ocorrências, São Paulo teve 

105 ocorrências, Rio de Janeiro teve 79 ocorrências, e Minas Gerais teve 29 ocorrências, 

conforme mostra a tabela 2: 

Tabela 2: Coleta de Informações de Denúncias de intolerância religiosa entre os anos 

2015 e 2018 

Forma de 

Coleta de 

Informações 

Período de Coleta de Informações Total 

Nº de 

Denúncias 

2015 2016 2017 
2018 

2358 
556 759 537 506 

Fonte: Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 

 

A partir da análise das informações disponibilizadas pelo Disque 100, busca-se 

compreender quais os estados que apresentam os maiores índices de ocorrências de 

intolerância religiosa, quais as religiões mais atingidas, e em que locais ocorrem essas 

intolerâncias. As tabelas a seguir (3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.3) apresentam os dados 

do Disque 100.  

 

Tabela 3: Distribuição do número de denúncias entre os anos 2015 a 2018 por Unidade 

de Federação (UF) 

UFF 2015 2016 2017 2018 

Rio Grande do 

Norte 349 366 197 193 

São Paulo 37 105 72 91 

Rio de Janeiro 36 79 80 61 

Minas Gerais 29 29 25 23 

Fonte: Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 
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Na tabela 3, temos a distribuição do número de denúncias ocorridas entre os anos 

de 2015 e 2018, mostrando que o Rio de Janeiro está em 3º lugar no ranking nacional 

entre os estados com maior índice de intolerância religiosa registrada pelo Disque 100.   
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Tabela 4: Religiões que mais sofreram discriminações no ano de 2015 por Unidade de 

Federação (UF) 

Religião 

Rio 

Grande 

do 

Norte  

São Paulo 
Rio de 

Janeiro 

Minas 

Gerais 
Total 

Assembléia de Deus  1   1 

Ateu  2 1  3 

Budista      

Candomblé 1 2 5 7 15 

Candomblé de Angola      

Católica 3 3 2  7 

Católica e Evangélica 
1   

 

 
1 

Católica Progressista   1  1 

Católicos e Protestantes 1    1 

Comunidade Israelita      

Cultura Afro  1  1 2 

Demais religiões exceto da 

Igreja Universal 
1    1 

Espírita  4 7 2 13 

Espírita Umbandista   1  1 

Espírita, Católico e 

Evangélica 
  1  1 

Evangélica 3 4 1 3 11 

Islamismo 1 1   2 

Judaísmo 1    1 

Judaísmo e Cristã 2    2 

Judeu      

Judeu e Israelita  1   1 

Matriz Africana 5  2 11 18 

Mulçumana      

Mulçumana e Islâmica  1    1 

Não informada 328 15 12 3 358 

Protestante      

Testemunha de Jeová  1   1 

Umbanda 1 2 3 2 9 

Umbanda e Candomblé      

Total 349 37 36 29 451 

Fonte: Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 

 

Na tabela, 4 com os registros do ano de 2015, podemos observar que as religiões 

que mais possuem registros de casos de intolerância religiosa estão ligadas àquelas de 

matrizes africanas, sendo: Candomblé com 15 ocorrências, Matriz Africana com 18, 



67 
 

enoitem Não Informados, com 358 denúncias, pode-se ter religiosos de matriz africana 

que optaram por não informarem sua religião com medo de agressões e intolerância no 

geral.  

 

Tabela 4.1: Religiões que mais sofreram discriminações no ano de 2016 por Unidade 

da Federação (UF) 

Religião 

Rio 

Grande 

do 

Norte 

São Paulo 
Rio de 

Janeiro 

Minas 

Gerais 
Total 

Adventista    1  1 

Afro Indígena      

Assembleia de Deus  1 1  2 

Astróloga  1   1 

Ateu  2   2 

Candomblé 1 18 15 1 35 

Católica  2 2 1 5 

Comunidade Providência 

Divina 
  2  2 

Congregação Cristã no 

Brasil 
   1 1 

Espírita  6 11 3 20 

Evangélica  5 1 2 8 

Inca      

Indígena      

Internacional da Graça de 

Deus 
   1 1 

Islamismo  1  1 2 

Judaísmo      

Matriz Africana 2 6 7 2 17 

Mulçumana      

Não Informada  362 37 18 11 428 

Quimbanda    1 1 

Rastafari  1   1 

Santo Daime      

Seicho no ie  1   1 

Stregheria      

Tabernáculo de Davi  1   1 

Testemunha de Jeová   1  1 

Umbanda 1 20 19 5 45 

Wicca   1  1 

Total 366 102 79 29 576 

Fonte: Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 
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 Na tabela 4.1 podemos verificar que houve um aumento de ocorrências registradas 

pelo Disque 100 e que a Umbanda ficou posicionada em segundo lugar no número de 

denúncias (após os não informados), com 45 ocorrências; o Candomblé teve um aumento 

para 35 ocorrências; espíritas com 20 ocorrências e em seguida Matriz Africana com 17 

ocorrências.  Pode-se também ter casos de religiões africanas dentro do espiritismo, pois 

muitos adeptos recorrem a dizer que são espíritas ou do catolicismo, mesmo sendo de 

uma religião de matriz africana, por medo e para não sofrer discriminação.  

Tabela 4.2: Religiões que mais sofreram discriminações no ano de 2017 por Unidade 

de Federação (UF) 

Religião 

Rio 

Grande 

do 

Norte 

São Paulo 
Rio de 

Janeiro 

Minas 

Gerais 
Total 

Adventista do Sétimo Dia   1  1 

Assembléia de Deus    1 1 

Ateu   2  2 

Candomblé 2 14 11 3 30 

Católica 1 7 4 4 16 

Cristã Maranata      

Deus é Amor  1   1 

Espírita  4 8 1 13 

Evangélica  2 5 3 1 11 

Igreja Adventista       

Irmandade Celestial   4  4 

Islamismo  1   1 

Judaísmo 1 1   2 

Kardecista   1  1 

Maranata Pentecostal      

Matrizes Africanas 3 4 14 4 25 

Mulçumana   2  2 

Não Informada 186 21 20 5 232 

Presbiteriana      

Taoismo  1   1 

Terreiro Hunkpame Gu 

Waruleji 
  1  1 

Testemunha de Jeová 1 2   3 

Umbanda 1 11 8 6 26 

Universal do Reino de Deus      

Wicca   1  1 

Total 197 72 80 25 374 

Fonte: Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 

Na tabela 4.2, pode-se observar que após os não informados, com 232 ocorrências, 

o Candomblé continua liderando, com 30 ocorrências; a Umbanda com 26 ocorrências; 
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Matrizes Africanas com 25 ocorrências e Espíritas com 13 ocorrências.  Assim, podemos 

ver que não houve uma mudança significativa no ranking das religiões que mais sofrem 

discriminação religiosa. 

Tabela 4.3: Religiões que mais sofreram discriminações no ano de 2018 por unidade de 

Federação (UF) 

Religião 

Rio 

Grande 

do 

Norte 

São Paulo 
Rio de 

Janeiro 

Minas 

Gerais 
Total 

Adventista do Sétimo Dia   2  2 

Agnóstica  1   1 

Assembléia de Deus       

Ateu 1    1 

Budista   1  1 

Candomblé  7 12 2 21 

Católica  3 2 1 6 

Cigana  1   1 

Cristã      

Espírita   5 1  6 

Evangélica  10 3 4 17 

Exotérica      

Irmandade Celestial   1  1 

Islamismo  1   1 

Judaísmo      

Judaísmo/Cristianismo 1    1 

Kardecista   1  1 

Maçonaria   1  1 

Matrizes Africanas 1 3 4 2 10 

Mística      

Mulçumana      

Não Informada 190 16 14 3 223 

Protestante  1   1 

Religião Indígena      

Testemunha de Jeová  16 6 3 25 

Umbanda  26 13 8 47 

Umbanda/ Candomblé  1   1 

Umbanda/ Quimbanda/ 

Candomblé 
     

Total 193 91 61 23 368 

Fonte: Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 

Na tabela 4.3, após os não informados com 223 ocorrências, a Umbanda lidera 

com 47 ocorrências; Testemunha de Jeová com 25 ocorrências e evangélica com 17 
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ocorrências. No ano de 2018 vemos que outras religiões começaram a aparecer no ranking 

das que mais sofrem discriminação.  

A partir da análise das tabelas 4, 4.1, 4.2 e 4.3 podemos observar que há uma 

variação de religiões que entram e saem da lista de ocorrências e que as religiões africanas 

sempre ocupam os primeiros lugares entre as que sofrem mais discriminação religiosa. 

Os dados das tabelas 5, 5.1, 5.2 e 5.3evidenciam os locais em que mais ocorrem 

discriminação religiosa, nos anos de 2015 a 2018 e se baseia nas informações do Disk 

100.  
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Tabela 5: Local da Discriminação Religiosa ano 2015 por Unidade de Federação (UF) 

Local 

Rio 

Grande 

do 

Norte 

São Paulo 
Rio de 

Janeiro 
Minas Gerais Total 

Albergue     0 

Casa  2 2 1 5 

Casa da Vítima 1 9 12 4 26 

Casa do Suspeito  6 3  9 

Delegacia de Polícia     0 

Delegacia de Polícia como 

Unidade Prisional 
    0 

Escola  1 3  4 

Hospital  3  1 4 

Igreja  2 1 2 5 

Instituição de Longa 

Permanência para Idosos – 

ILPI 

    0 

Local de trabalho  2 3  5 

Manicômio/Hospital 

Psiquiátrico/Casa de Saúde 
 1   1 

Medida de Segurança - 

Manicômio Judicial 
    0 

Não Informado     0 

Ônibus    1 1 

Órgão da Administração 

Estadual 
    0 

Órgão da Administração 

Municipal 
    0 

Outros 41 7 8 20 76 

Rua 2 3 5  10 

Unidade de Medida Sócio 

Educativa 
    0 

Unidade Prisional - Cadeia 

Pública 
    0 

Unidade Prisional - Presídio  1   1 

Total 41 37 37 29 141 

Fonte: Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 

A tabela 5 apresenta os dados do ano de 2015, Com “outros locais” liderando o 

ranking dos locais em que mais ocorrem os atos de discriminação religiosa, com 76 

ocorrências (suponhamos que esses outros possam ser locais sagrados em que o devoto 
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estava exercendo a sua fé); seguido de casa da vítima (lembramos que muitos terreiros de 

candomblé e umbanda e outras religiões de matriz africana são feitos nos fundos da casa), 

com 26 ocorrências; e nas ruas, com 10 ocorrências.  

Tabela 5.1: Local da Discriminação Religiosa ano 2016 por Unidade de Federação 

(UF) 

Local 

Rio 

Grande 

do 

Norte 

São Paulo 
Rio de 

Janeiro 
Mina Gerais Total 

Albergue     0 

Casa  6 6 4 16 

Casa da Vítima 3 49 15 16 83 

Casa do Suspeito  8 3 1 12 

Delegacia de Polícia     0 

Delegacia de Polícia como 

Unidade Prisional 
    0 

Escola  5 5  10 

Hospital  3 1  4 

Igreja  4 2 2 8 

Instituição de Longa 

Permanência para Idosos – 

ILPI 

    0 

Local de trabalho  2 2  4 

Manicômio/Hospital 

Psiquiátrico/Casa de Saúde 
    0 

Medida de Segurança - 

Manicômio Judicial 
    0 

Não Informado     0 

Ônibus     0 

Órgão da Administração 

Estadual 
    0 

Órgão da Administração 

Municipal 
  1  1 

Outros 1 23 35 1 60 

Rua  8 10 4 22 

Unidade de Medida Sócio 

Educativa 
    0 

Unidade Prisional - Cadeia 

Pública 
    0 

Unidade Prisional –

Presídio 
 1 1 1 3 

Total 4 109 81 29 224 

Fonte: Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 
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A tabela 5.1 evidencia o ano de 2016, onde a casa da vítima possui 83 ocorrências; 

“outros” locais, com 60 ocorrências; e rua, com 22 ocorrências. Pode-se perceber que 

houve um aumento considerado em comparação ao ano 2015. 

Tabela 5.2: Local da Discriminação Religiosa ano 2017 por Unidade de Federação 

(UF) 

Local 

Rio 

Grande 

do Norte 

São Paulo 
Rio de 

Janeiro 
Minas Gerais Total 

Albergue     0 

Casa 2 5 5 2 14 

Casa da Vítima 1 22 22 10 55 

Casa do Suspeito  7 1 1 9 

Delegacia de Polícia   1  1 

Delegacia de Polícia como 

Unidade Prisional 
    0 

Escola 1 6 3  10 

Hospital  3 1 1 5 

Igreja 2 2 3  7 

Instituição de Longa 

Permanência para Idosos – 

ILPI 

    0 

Local de trabalho  1 5  6 

Manicômio/Hospital 

Psiquiátrico/Casa de 

Saúde 

    0 

Medida de Segurança - 

Manicômio Judicial 
    0 

Não Informado 1    1 

Ônibus    3 3 

Órgão da Administração 

Estadual 
    0 

Órgão da Administração 

Municipal 
    0 

Outros 7 23 29 4 63 

Rua 1 6 12 4 23 

Unidade de Medida Sócio 

Educativa 
    0 

Unidade Prisional - Cadeia 

Pública 
    0 

Unidade Prisional – 

Presídio 
 1   1 

Total 15 76 82 25 198 

Fonte: Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 
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A tabela 5.2 evidencia o ano de 2017 onde pode-se perceber uma queda das 

denúncias. Outros lugares possuem 63 ocorrências; Casa da vítima com 55 ocorrências; 

e Rua com 23 ocorrências. 

Tabela 5.3: Local da Discriminação Religiosa ano 2018 por Unidade de Federação 

(UF) 

Local 

Rio 

Grande 

do Norte 

São Paulo 
Rio de 

Janeiro 

Minas 

Gerais 
Total 

Albergue  1   1 

Casa  5 3 1 9 

Casa da Vítima 1 27 20 4 53 

Casa do Suspeito  4 1 1 6 

Delegacia de Polícia     0 

Delegacia de Polícia como 

Unidade Prisional 
    0 

Escola  4 5 1 10 

Hospital  17 6 2 25 

Igreja  2 1  3 

Instituição de Longa 

Permanência para Idosos – 

ILPI 

 2   2 

Local de trabalho 1 3 2  6 

Manicômio/Hospital 

Psiquiátrico/Casa de Saúde 
    0 

Medida de Segurança - 

Manicômio Judicial 
    0 

Não Informado     0 

Ônibus   1  1 

Órgão da Administração 

Estadual 
    0 

Órgão da Administração 

Municipal 
 1 1 2 4 

Outros 2 20 13 5 40 

Rua 1 6 8 7 22 

Unidade de Medida Sócio 

Educativa 
    0 

Unidade Prisional - Cadeia 

Pública 
    0 

Unidade Prisional – 

Presídio 
 1 1  2 

Total 5 93 62 23 182 

Fonte: Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 
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A tabela 5.3 evidencia o ano de 2018 com casa da vítima com 53 ocorrências; 

“outros’ com 40 ocorrências; e Hospital com 25 ocorrências.  

A partir da análise das tabelas 5, 5.1, 5.2 e 5.3 podemos observar que “outros 

lugares” e casa da vítima são os locais onde mais ocorrem o ato de discriminação 

religiosa. O Disque 100 não disponibilizou quais religiões foram discriminadas nesses 

locais, mas, pelo perfil de cada religião, subentendemos que as mais discriminadas foram 

as religiões de matriz africana, que são essas em sua maioria que exercem sua fé nos 

fundos de suas casas. 

Podemos trazer alguns casos como exemplos de discriminação religiosa. O caso 

da menina Kayllane, de apenas 11 anos, que foi agredida com uma pedra, atingindo sua 

cabeça quando saía de uma festa vestida com sua roupa de Santo (roupa característica da 

religião), de candomblé, no subúrbio do Rio de Janeiro, no mês de junho de 2015: 

No dia 14 de junho de 2015, Kayllane Campos, então com 11 

anos, foi parar nas páginas dos principais veículos de imprensa do 

Brasil, com um curativo na testa que ganhou após ser apedrejada 

por evangélicos. Naquele domingo, a menina foi atacada após sair 

de uma celebração do Candomblé, acompanhada por amigos e 

familiares, na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Os agressores 

eram evangélicos e, com bíblias em punho, a chamavam de 

"diabo" e diziam que todos iriam "queimar no inferno". 

(OLIVEIRA, 2016) 

 

O caso de Kayllane ganhou muita repercussão na mídia e nas redes sociais e 

inspirou o documentário Intolerâncias da Fé 12(2015) 

Outro caso semelhante ao da menina Kayllane, mas no ano de 2017, foi a de uma 

idosa de 65 anos que também foi agredida no rosto por pedradas, pelo simples fato de ser 

candomblecista. 

Uma idosa de 65 anos sofreu ferimentos no rosto, na boca e no braço 

ao ser agredida a pedradas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 

De acordo com a família, ela foi vítima de intolerância religiosa. 

 
12 CAPELINI, Taís, BORGES, Alexandre e SOUSA, Fernando de Intolerâncias da Fé. Brasil, Asha 

Filmes, 2015. 16 min. Disponível em: https://www.facebook.com/intoleranciasdafe/?fref=ts . Acesso em 

Jul 2020. 

https://www.facebook.com/intoleranciasdafe/?fref=ts
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Maria da Conceição Cerqueira da Silva foi socorrida no Hospital Geral 

de Nova Iguaçu (HGNI) na sexta-feira (18). Levou pontos na testa e na 

boca. Ferimentos que, segundo a filha, foram provocados por uma 

pedrada arremessada por uma vizinha. 

Migrante nordestina, Maria estabeleceu moradia em Nova Iguaçu há 

quatro décadas. Candomblecista, passou a sofrer constantes ataques 

verbais por parte da vizinhança, segundo afirmou a filha dela, a 

vendedora Eliane Nascimento da Silva, de 42 anos. (SILVEIRA, 2017) 

 

Outro caso de intolerância religiosa que podemos citar é o da Dona Jorgina, de 61 

anos, que ficou traumatizada após sofrer a agressão: 

Jorgina de Mendonça, de 61 anos, teme sair às ruas. Até a hora de 

comprar pão pela manhã virou um martírio para a mãe de santo, que 

trabalha como cuidadora e doméstica na casa da professora aposentada 

— e sua filha de santo — Sandra Portugal, de 56. As duas dividem o 

sobrado onde Sandra, que tem câncer no abdômen e faz sessões 

semanais de quimioterapia, mora há três décadas na Ilha da Conceição, 

em Niterói. (STANCHI, 2017) 

 

Mais um caso é do Babalorixá Márcio, de 37 anos, que sofreu repetidos ataques: 

 

Márcio Virginio da Silva, de 37 anos, o babalorixá Márcio de Barú, 

responsável pelo terreiro de candomblé na Penha, tentou seguir o 

caminho do diálogo. Nos primeiros ataques, que também incluíam ovos 

e legumes podres, acreditou que as agressões logo parariam. Depois, 

procurou a síndica de um prédio que fica ao lado do espaço, de onde 

julga estarem sendo lançados os objetos, e até foi bem recebido. 

Contudo, a reunião de condomínio convocada para tratar do caso 

acabou desmarcada. Desde então, já são dois registros de ocorrência na 

22ª DP (Penha), ambas nos primeiros meses deste ano. Há dez dias, 

logo após as atividades de uma noite de segunda-feira, o babalorixá 

retornou à delegacia, acompanhado de testemunhas, para relatar mais 

um episódio de violência. (ALFANO, MARINATTO, ZUAZO & 

SOARES, 2017) 

 

Esses casos ilustram as violentas formas de perseguição e agressão a crianças, 

adultos e idosos, promovidas, inclusive, pelos próprios vizinhos a religiosos praticantes 

de uma fé discriminada socialmente.  
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TURISMO RELIGIOSO DE MÃOS DADAS COM A RELIGIÃO DE MATRIZ 

AFRICANA 

 

Este capítulo encontra-se dividido em cinco tópicos. O primeiro tópico (2.1) 

procura compreender e mapear o patrimônio cultural de religiões de matriz africana, com 

ênfase na Umbanda. O segundo tópico (2.2) fala sobre o turismo religioso, abordando 

questões como: onde, por que ocorrem e quais suas finalidades. O terceiro tópico (2.3) 

fala sobre a Umbanda, trazendo informações sobre seus rituais, práticas e fundamentos 

que a caracterizam. O tópico quatro (2.4) faz uma reflexão mostrando a relação entre o 

turismo religioso e as religiões de matriz africana, com especial ênfase na Umbanda. E o 

tópico (2.5) busca falar sobre a possibilidade de diferentes territórios (imaginário e físico) 

dentro do mesmo território, complementando as ideias acerca da territorialização 

apresentadas no capítulo 1. Diante dessas discussões e reflexões, concluímos este capítulo 

respondendo aos objetivos b) Discutir o patrimônio cultural religioso no Brasil e as 

religiões de matriz africana e c) Identificar os roteiros de turismo religioso no Brasil e 

suas potencialidades deste trabalho. 

 

2.1 PATRIMÔNIO CULTURAL RELIGIOSO 

 

O passado e o presente possuem um papel na formação da identidade. Por isso é 

importante reconhecer e preservar os patrimônios culturais materiais e imateriais de todas 

as culturas, para que os grupos possam ter o contato com o passado entendendo e fazendo 

com que a cultura e consequentemente a identidade criada a partir dela não se perca. “A 

identidade marca o encontro de nosso passado com as relações sociais, culturais e 

econômicas nas quais vivemos agora, a identidade é a intersecção de nossas vidas 

cotidianas com as relações econômicas e políticas de subordinação e dominação” 

(RUTHERFORD, 1990, p.19-20 apud SILVA, 2009p.19). Os patrimônios religiosos 

possuem um grande papel e significado para a sociedade pois são símbolos que remetem 

a seus antepassados e fortalecem seus vínculos com a sua fé. Também contam a história 

da sociedade e por isto frisamos que toda cultura e religião devem ter e ser preservadas 

junto com os seus patrimônios. 
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As religiões Afro-brasileiras no Estado do Rio de Janeiro, sofrem com a histórica 

discriminação, com agressões a seus adeptos e depredação a seus templos. Além disso, 

os religiosos também lutam para ter em mão pertences de seus antepassados que deveriam 

estar bem guardados e conservados em um museu religioso afro-brasileiro, mas fazem 

parte do acervo do Museu da Polícia, por serem objetos apreendidos em função das 

perseguições e criminalização desses cultos. Encontram-se ao lado de armas de origem 

criminosa. 

O conjunto de objetos confiscados pela polícia no início do século 

passado foi tombado pelo Iphan em 1938 com o nome de coleção da 

"Magia Negra" - o primeiro tombamento do então Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), fundado um ano 

antes pelo governo Getúlio Vargas. 

Durante décadas, os objetos ficaram expostos no Museu da Policia Civil 

ao lado de armas de fogo, bandeiras nazistas e outras apreensões 

históricas ligadas ao crime no Rio. 

A campanha Liberte Nosso Sagrado reivindica a participação de 

lideranças religiosas na definição de como as peças poderão e deverão 

ser expostas, e pede a mudança do nome da coleção para coleção do 

Sagrado Afro-brasileiro, rejeitando a pecha de "magia negra" 

(CARNEIRO, 2019. Integra site) 

 

 Vemos um caso de objetos sagrados do candomblé e da umbanda que foram 

apreendidos em batidas policiais em terreiros no início do século, quando religiões de 

matriz africana eram perseguidas. E que até hoje são vistas como marginal, não 

conseguindo guardar seus artefatos em um local apropriado e com garantia de que sejam 

preservadas adequadamente, protegendo e contando a sua história e origem, não somente 

para os seus descendentes, mas também para a sociedade.  

             Podemos perceber que nem todas as culturas possuem o mesmo direito de 

expressar sua fé ou ter os artefatos de seus ancestrais acondicionados em locais 

apropriados, como visto no caso descrito anteriormente. Os patrimônios religiosos são 

símbolos importantes para a formação da identidade e a cultura numa sociedade. Esses 

símbolos ganham força por serem sagrados para um determinado grupo religioso e é 

importante preservá-los como patrimônio material e imaterial, não só pelo valor 

simbólico e histórico desses artefatos como também pela valorização da pluralidade e 

liberdade religiosas. 

O sagrado é aquilo que é “colocado à parte”, é definido e marcado como 

diferente em relação ao profano. Na verdade, o sagrado está em 

oposição ao profano, excluindo-o inteiramente. As formas pelas quais 
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a cultura estabelece fronteiras e distingue a diferença são cruciais para 

compreender as identidades. (SILVA, 2009 p.40) 

  

As religiões são passíveis de reconhecimento como patrimônio cultural, o que 

contribui para o fortalecimento da identidade do sujeito, com a valorização e preservação 

da sua história, da sua fé e da sua cultura. Isso estimula, inclusive, a perpetuação da fé 

religiosa, de seus ritos e a obtenção de novos adeptos. A esse respeito, Gonçalves (2003) 

afirma que:  

O patrimônio é usado não apenas para simbolizar, representar ou 

comunicar: é bom para agir. Essa categoria faz a mediação sensível 

entre seres humanos e divindades, entre mortos e vivos, entre passado 

e presente, entre o céu e a terra e entre outras oposições. Não existe 

apenas para representar ideias e valores abstratos e para ser 

contemplado. O patrimônio, de certo modo, constrói, forma as pessoas. 

(GONÇALVEZ, 2003 p.27) 

  

            O turismo religioso nos patrimônios culturais religiosos é importante para que se 

tenha um conhecimento de sua própria religião, e a origem histórica de sua cultura para 

afirmação perante a sociedade. Também sendo importante o turismo religioso para que 

outros adeptos de religiões distintas se conheçam e se respeitem dentro da sociedade. 

Contudo, conforme Cardoso, 

O grande problema é exatamente reconhecer essas diferenças ao mesmo 

tempo em que se garante a igualdade. A ampliação do alcance das 

comunicações e o desenvolvimento tecnológico levaram o mundo, 

rapidamente, à globalização e ao aumento das diferenças culturais 

dentro de cada sociedade. (CARDOSO, 1996/1997 p. 14) 

  

            O turista religioso que está à procura da história da sua religião vai a museus e 

visita patrimônios religiosos. O patrimônio religioso faz com que não se perca a memória 

de certos hábitos de algumas religiões, como no caso de uma festa ritualística, de um dia 

específico de uma divindade ou das histórias contadas pelos membros mais antigos ou 

pelas autoridades religiosas.  Este turismo não nos leva somente para o lugar sagrado e 

nos reporta às suas práticas ritualísticas e memórias, de natureza imaterial, ele também 

faz com que conheçamos um pouco mais sobre a religião por meio da sua materialidade, 

com a observação de artefatos mais antigos, por exemplo. Não somente os adeptos da 

religião que visitam este espaço, mas um visitante comum, de outra religião ou agnóstico 

pode obter acesso ao patrimônio religioso e ampliar os seus conhecimentos culturais.  O 

turismo religioso não é, necessariamente, feito por religiosos, devotos, 
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sacerdotes/profissionais de qualquer credo ou crença religiosa.Um exemplo é o caso do 

13Quilombo São José da Serra, localizado em Valença, no Estado do Rio de Janeiro, que 

no dia 13 de maio (Dia de Preto Velho) realiza festa e recebe mais de 3 mil pessoas entre 

religiosos, pesquisadores e curiosos.  

  

2.2 TURISMO RELIGIOSO 

 

A maioria da população brasileira (91,9%) é religiosa (IBGE, 2012), por isso as 

viagens motivadas pela fé ou por questões religiosas não podem e não devem ser 

desconsideradas. Segundo Andrade (2002), o turismo religioso vem se mostrando grande 

no país, apresentando índices de crescimento, sendo o segmento que mais se desenvolve 

após o segmento de férias e o segmento de negócios.  

Ainda segundo Andrade (2002), o turismo religioso é uma atividade que envolve 

a fé e sentimentos místicos, tornando uma questão maior que sua vertente de 

representação que vem a ser o turismo religioso católico. Existe também o turismo 

religioso de outras religiões, tais como o judaico (GONÇALVES, 2011), o hindu 

(EHOW, 2016), o islâmico e o espírita (OLIVEIRA, 2008). 

Surgido por volta da década de 1960 (Monteiro, 2003), o termo turismo 

religioso tem alcançado uma enorme utilização por parte dos setores 

ligados à reflexão acadêmica sobre o turismo, dos empresários do setor, 

da própria Igreja Católica. Mas é usado de forma acrítica (Silveira, 

2003), confundindo-se com outros, como romaria, peregrinação etc 

(SILVEIRA, 2007 p. 35) 

 

Na Idade Média, a defesa dos lugares sagrados e a profissão de fé eram os dois 

principais motivos para se viajar. No Renascimento, a viagem era de cunho cultural, no 

entanto, não se pode afirmar que era entendida como uma atividade econômica e turística. 

Somente no século XX é que, com essas viagens, houve o desenvolvimento e a 

consolidação do turismo como atividade econômica geradora de riqueza. Estes tipos de 

deslocamentos se distinguem por sua finalidade dos outros tipos de viagens motivados 

por guerras, movimentos migratórios, conquistas, comércio, etc. Nesse contexto, 

 
13Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/quilombo-sao-jose-da-serra 
  

http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/quilombo-sao-jose-da-serra
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 A evolução dos acontecimentos econômicos e sociais do mundo 

moderno transformou o turismo em uma atividade bastante promissora 

e com possibilidades de se expandir às taxas permanentemente 

crescentes. (RABANY,2003, apud SILVA,2007, pg.06) 

 

 Existem várias motivações para a realização de uma viagem turística, sendo que 

o lucro não é o alvo principal, mas sim as razões espirituais ou vitais, mais próprias e 

intimas. Com isso, um grupo que viaja junto nem sempre terá a mesma motivação, uns 

vão pela fé, outros pela cultura, outros a negócio, outros a lazer etc (BARRETTO, 2003). 

Portanto o turismo religioso pode ser entendido como uma atividade desenvolvida por 

pessoas que se deslocam por motivos religiosos, pela fé ou para participar de eventos de 

significado religioso. Compreendem peregrinações, romarias, visitas a locais de caráter 

histórico/religioso, festas e espetáculos de cunho sagrado. É um segmento que pode 

contribuir para a valorização e a preservação das práticas espirituais, enquanto 

manifestações culturais e de fé que identificam determinados grupos humanos. 

 O turismo religioso deve ser entendido como um veículo para a conservação de 

ecossistemas, valores, tradições (que muita religião de matriz africana é passada 

oralmente), culturas locais e regionais e as paisagens. O turismo pode significar melhorias 

no padrão de vida das populações locais, assim como o enriquecimento social e avanços 

socioeconômicos. Vemos que o papel central da atividade turística no desenvolvimento 

sociocultural é o de promover o aumento do bem-estar social, pois se trata de uma política 

pública programada para proporcionar lazer, recreação e renda para os diversos 

segmentos da sociedade, com o resgate dos bens culturais específicos de populações e 

regiões do país. Para a sociedade brasileira, que possui várias culturas distintas vivendo 

juntas, o turismo pode se apresentar como um valioso mecanismo de inclusão de grupos 

e etnias pelos diferentes modos de vivenciar a relação entre cultura e ambiente que o 

Brasil proporciona. O turismo, referenciado na ideia de desenvolvimento sustentável, 

partilha do compromisso nacional de melhoria da distribuição de renda e redução das 

desigualdades sociais, culturais e regionais. 

Nesse segmento do turismo podemos destacar dois aspectos sustentáveis, o 

primeiro que faz com que a cultura religiosa não venha a perder o seu sentido enquanto 

manifestação de fé, o seu sagrado. O segundo aspecto é que esse movimento do turismo 

religioso não se transforme em um turismo de massa, fazendo com que a sua essência seja 

descaracterizada.  E por se tratar de um segmento que apresenta um crescimento 
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significativo em decorrência da necessidade do homem de ampliar sua visão de mundo e 

refletir sobre a sua própria condição, a atividade turística religiosa poderá ser responsável 

pelo incremento positivo da economia, da cultura e da qualidade de vida da população 

local. 

A OMT (Organização Mundial do Turismo) classifica a motivação religiosa entre 

os principais motivos das viagens turísticas, ressalvados o turismo de férias e de negócios; 

o tipo de turismo que mais cresce é o religioso porque, além dos aspectos místicos e 

dogmáticos, as religiões assumem o papel dos agentes culturais importantes em todas as 

suas manifestações de proteção de valores antigos, de intervenção na sociedade atual e 

prevenção no que diz respeito ao futuro dos indivíduos e sociedades. 

Cada cultura possui o seu próprio fenômeno de peregrinação, pois cada país ou 

região possui uma conformação histórica, cultural, política, econômica e religiosa que 

determina a intensidade, a forma e como as suas rotas de fé vão ser realizadas, mas tem-

se que tomar cuidado em países como o Brasil que a diversidade cultural é grande, para 

não focalizar somente em uma religião para divulgação do turismo religioso. Essas 

diversidades de motivações (histórica, cultural, econômica, política) no entanto, acabam 

remetendo a uma mesma essência: as peregrinações que constituem um fenômeno ligado 

à natureza do ser humano. 

Os santuários sugiram em locais afastados das cidades, em meio à natureza 

inóspita. Na austeridade desses locais desabitados e isolados, o aparecimento desses 

templos propiciou o desenvolvimento das comunidades locais. O fato importante a 

destacar é que ocorreram deslocamentos contínuos de pessoas em toda a história da 

humanidade cuja origem motivacional principal era de cunho religioso. 

 

2.3 A UMBANDA: FUNDAMENTOS, PRÁTICAS E RITUAIS 

 

Há uma diversidade e complexidade nos rituais, da liturgia, da doutrina que se 

refere à Umbanda. Não se pode afirmar que existe uma única Umbanda e que o seu ritual 

é único pois há grandes variações de umbandas. Como por exemplo há templos 

umbandistas que não evocam Exú, outros templos possuem a influência da religião 

católica, também há outros templos que possuem a influência de espíritas kardecistas. 
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Podemos trazer o caso da Fraternidade Espírita Cristã (FEC) que Silva (2017) relata que 

(...) Exus e Pombogiras na FEC são proibidos de se manifestarem no período da 

quaresma” e que essa proibição é uma herança cultural da religiosidade católica. 

Apesar de suas variações, a Umbanda possui como base a origem africana 

apresentando todo a sua representação mítica nos Orixás, divindades iorubás. Porém 

trabalha diretamente com as chamadas entidades, diferentemente do Candomblé, que 

trabalha diretamente com as divindades, com isso as diferenciando. Podemos caracterizar 

as entidades da Umbanda como sendo espíritos de pessoas que já morreram, ancestrais 

que após sua morte resolveram trabalhar com e para os vivos com o objetivo de lhes 

ajudar, e se ajudar, em sua evolução espiritual. Essas entidades são organizadas em 

falanges de acordo com a linha de cada Orixá que escolheu (por algum motivo que não é 

conhecimento religioso em qual ela irá trabalhar), trabalhar, ou seja, as entidades podem 

trabalhar na linha de Nanã, de Oxum, de Iemanjá, de Iansã, de Oxóssi, de Xangô, de 

Ogum, de Preto Velho etc. 

Conforme seus adeptos e com os princípios que a Umbanda aplica, através da 

prática da solidariedade e da fraternidade que se promove o aperfeiçoamento e evolução 

do ser humano, aprimorando os valores morais de uma pessoa. E sendo a caridade parte 

primordial que faz com que a espiritualidade exista no âmbito social (BIRMAN, 1983). 

Na compreensão dos ensinamentos do ritual Banto- Ameríndio (um ritual de 

Umbanda) que é praticado pelo Centro Espírita de Umbanda Xangô Caô do Oriente 

(CEUXCO) criador do Santuário Ecumênico de Umbanda (SEU), a administração/ 

gerência de todas as práticas e os ensinamentos da doutrina são dados pelos Orixás, que 

podem ser compreendidos como energias superiores associadas à força da natureza, sendo 

assim expressões de DEUS. As ações de um umbandista não se dão somente como ele se 

comporta dentro do terreiro, os ensinamentos e as práticas que lhe são ensinadas de amor 

e caridade devem compor o seu ser moral dentro e fora do terreiro, mudando seu 

comportamento na vida, se tornando um ponto de luz e de harmonia dentro da sociedade.  
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2.4 REFLEXÕES SOBRE A RELAÇÃO TURISMO RELIGIOSO E RELIGIÃO 

AFRICANA 

 

O turismo religioso e a religião africana não são questões simples de serem 

estudadas em combinação. Atentaremos que, dentro da definição de turismo, há o 

conceito de turismo religioso, que por sua vez tem subsegmentos por conta da grande 

diversificação religiosa, conforme podemos observar na figura 2. Importante ressaltar que 

um mesmo espaço físico pode abrigar mais de uma religião, acolhendo diferentes 

subsegmentos do turismo religioso. Como exemplo de uso por distintas religiões, temos 

o caso da Cascata dos Amores, espaço utilizado por adeptos de religiões de matriz 

africana, pentecostais e neopentecostais. 

No caso do bairro da Cascata dos Amores em Teresópolis-RJ, como 

podemos observar no gráfico 1, é um bairro procurado por distintos 

grupos religiosos para a realização de suas manifestações religiosas. 

Porém, com relatos da associação de moradores e do Parque Nacional 

da Serra dos Órgãos, a autora teve a oportunidade de observar que, esses 

grupos distintos só aparecem em determinadas épocas, não é um 

fenômeno mensal ou periódico. O bairro é de cunho de lazer de 

moradores e visitantes. Em relação aos atrativos turísticos, o bairro 

contém alguns conhecidos que, porém, carecem claramente de 

infraestrutura e gestão turística. São eles: a gruta na parte alta do bairro, 

e a piscina artificial na parte baixa do bairro. (VIEIRA, 2017 p.42) 
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Figura 2- Gráfico da presença de manifestações religiosas 

 

     Fonte: Vieira, 2017 

 

 O Organograma a seguir foi elaborado com base nos dados fornecidos pelo Disk 

100, utilizando os anos de 2015 a 2018. Ao criar o organograma, pode-se perceber que: 

de ano para ano algumas religiões saíram e outras entraram na listagem do Disk 100. Com 

isso, sua elaboração privilegiou todas as religiões mencionadas entre os anos escolhidos.  
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Quadro 1- Tabela do turismo com seus segmentos e subsegmentos no âmbito cultural 

com foco no religioso. 

 

Turismo 

Turismo Cultural 

Turismo Religioso 

• Adventista do Sétimo Dia 

• Adventista 

• Afro Indígena 

• Agnóstica 

• Assembleia de Deus 

• Astróloga 

• Ateu 

• Budista 

• Candomblé 

• Candomblé de Angola 

• Católica 

• Católica Progressista 

• Cigana 

• Comunidade Israelita 

• Comunidade Providencia Divina 

• Congregação Cristã no Brasil 

• Cristã 

• Cristã Maranata 

• Deus é Amor 

• Espirita 

• Espirita Umbandista 

• Evangélica 

• Exotérica 

• Igreja Adventista 

• Inca 

• Indigena  

• Internacional da Graça de Deus 

• Irmandade Celestial 

• Islamismo 

• Judaísmo 

• Kardecista 

• Maçonaria 

• Maranata Pentecostal 

• Matriz Africana 

• Mística 

• Mulçumana 

• Presbiteriana 

• Protestante 

• Quimbanda 

• Rastafari 

• Santo Daime 

• Seicho no ie 
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• Stregheria 

• Tabernáculo de Davi 

• Taoísmo 

• Testemunha de Jeová 

• Umbanda 

• Universal do Reino de Deus 

• Wicca 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos 

(SDH) 

Os locais onde ocorre o turismo religioso são sagrados aos seus usuários, 

independentemente de sua religião, tanto pelos símbolos encontrados em santuários ou 

espaços sagrados quanto suas experiências vividas no espaço/local consagrado. Segundo 

Rosendahl (2010), lugares associados ao sagrado são potencialmente férteis e estimulam 

os indivíduos a compreenderem o sentido que a religião oferece à razão humana, bem 

como a vivência e a prática religiosa, elementos definidores dos espaços sagrados. 

Observamos que determinados espaços possuem símbolos ou conjunto de 

símbolos que podem possuir significados diferenciados para religiões diferentes, 

continuando a proporcionar experiências sagradas. Em outras palavras, esse determinado 

espaço possui por si mesmo uma característica ecumênica que permite ser usado por mais 

de uma religião. É importante frisar que quando um espaço sagrado se torna acessível à 

visitação turística de forma ampla, com a devida permissão da comunidade praticante, 

permite que o turismo religioso possa favorecer a compreensão do sentido religioso, da 

vivência, da prática e dos nexos daquela determinada religião na sociedade. 

Podemos, portanto, entender que em um mesmo espaço sagrado para diferentes 

crenças, haverá, consequentemente, diferentes símbolos, tornando-se um espaço de 

turismo religioso ecumênico. Especificamente neste estudo abordaremos o caso do 

turismo religioso das religiões de matriz africana, com ênfase na umbanda. 

O turismo religioso também é um segmento de turismo motivado por celebrações, 

onde a principal característica é a ida a locais que possuam conotação fortemente 

religiosa, forças místicas incomuns. A diferenciação entre peregrinação e turismo é hoje 

mais histórica e didática do que estratégica. Ao contrário, os dois processos têm exercido 

forte parceria técnica, daí o reconhecimento prioritário de suas interações missionárias. 

O turismo religioso não apresenta apenas a função de lazer e conexão com uma nova 

cultura, ele também traz em si o aspecto místico de uma reconexão com o divino através 
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da fé, o que faz do local visitado ou da própria viagem um símbolo de ligação entre o 

visitante e o que ele crê. O turismo religioso pode ser entendido como:   

uma atividade desenvolvida por pessoas que se deslocam por motivos 

religiosos ou para participar de eventos de significado religioso. 

Compreendem peregrinações, romarias, visitas a locais de caráter 

histórico/religioso, festas e espetáculos de cunho sagrado. É um 

segmento que pode contribuir para a valorização e a preservação das 

práticas espirituais, enquanto manifestações culturais e de fé que 

identificam determinados grupos humanos. (MAIO, 2003 p.53) 

Todos os locais onde ocorrem o segmento de turismo religioso são sagrados aos 

seus usuários, não somente por símbolos encontrados em santuários ou locais de 

peregrinação, mas por sua experiência vivida no local.  

Os lugares associados ao sagrado são potencialmente férteis e 

estimulam os indivíduos a compreenderem o sentido que a religião 

oferece à razão humana, bem como a vivência e a prática religiosa, 

elementos definidores dos espaços sagrados (ROSENDAHL, 2010 

p.137). 

 

Para Oliveira (2006, p. 65.), “O símbolo é uma construção mitológica, e não pode 

haver turismo religioso sem a percepção de elementos simbólicos que remetem ao divino”  

Segundo o dossiê especial da revista Super interessante, que aborda o tema da 

intolerância religiosa, o Brasil deixou de ser católico após a constituição de 1891, 

tornando-se então um Estado Laico. Depois que as caravelas de Cabral surgiram no litoral 

do Estado da Bahia, os judeus tiveram que deixar de professar seus rituais e passaram a 

viver como cristãos novos. Os índios que habitavam o Brasil sofreram brutal opressão em 

nome da Igreja Romana. Os escravos africanos tiveram que abandonar ou esconder seus 

rituais religiosos (nascendo então o sincretismo religioso). Mesmo que a lei já permitisse 

cultos de todas as fés desde 1824, restringido as práticas em domicílio, porém as 

celebrações continuavam ocorrendo discretamente. A intolerância religiosa e o racismo 

em nenhum momento deram trégua, aumentando o preconceito contra os credos e ritos 

da África. No país em que ouvimos a frase “chuta que é macumba” sendo coloca desde o 

início como denominação dos ritos de religiões de matriz africana, a liberdade, na prática, 

nunca foi plena. O crescimento dos segmentos evangélicos neopentecostais, em especial 

nas últimas 4 décadas, com a prosperidade multinacional da Igreja Universal do Reino de 

Deus elevou a tensão do confronto. Com isso, os casos de intolerância religiosa não param 

de crescer. (SUPERINTERESSANTE) 
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Com estes atos de intolerância e racismo contra as religiões de matriz africana, os 

que exercem a crença não obtêm a sensação de pertencimento na comunidade em que 

vive, uma vez que as interações sociais não se dão e não devem se dar apenas entre 

membros de uma mesma religião.  

 A intolerância religiosa não é um fenômeno social que acontece exclusivamente 

no Brasil e vem a cada dia se intensificando no nosso país. Só para lembrar, a intolerância 

religiosa não é uma novidade. Podemos observar na história da humanidade inúmeros 

casos: A “caça às bruxas” pela inquisição na Idade Média; A perseguição dos judeus pelo 

nazismo na Segunda Guerra Mundial, as guerras religiosas: tais como as cruzadas, 

perseguições aos judeus, mulçumanos, cristãos ortodoxos, grupos ciganos e grupos 

religiosos afro-brasileiros e muitas outras religiões que se manifestam até a Era moderna 

e Contemporânea. Seja encobrindo questões de poder e econômicas, seja por motivos 

realmente religiosos, a intolerância está presente há muito tempo no planeta. Focando no 

contexto histórico brasileiro, chama-se atenção para o fato de que dentre os grupos mais 

perseguidos na atualidade encontram-se os praticantes das religiões de matriz africana. 

 Segundo Stuart Hall, a identidade é formada na “interação” entre o eu e a 

sociedade. Pensando nesta frase, como podemos afirmar que estes praticantes de religiões 

afro-brasileiras se sintam integrados com a sociedade que os rodeia, já que sofrem 

preconceito e intolerância com a sua prática religiosa? Lembremos do dia 14 de junho do 

ano de 2015, quando ocorreu o caso de intolerância religiosa contra a menina Kaylane, 

que chocou e comoveu toda a sociedade brasileira. O fatídico episódio não é único dentro 

da história das perseguições sobre a minorias religiosas no Brasil. 

De acordo com os dados fornecidos pelo Relatório e balanço da Intolerância 

Religiosa no Brasil, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR), 

organizado pelo Babalawô Ivanir dos Santos e outros, entre 2010 e 2014 a maioria dos 

57 casos de intolerância religiosa registrados e denunciados refere-se às religiões afro-

brasileiras. Podemos ver com mais detalhes na tabela abaixo: 
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Tabela 6: Dados fornecidos pela CCIR dos 57 casos de intolerância religiosa entre os 

anos de 2008 a 2014. 

Período Religião Registro da Denúncia (BO) 

  Total Sim Não 

2008 a 2009  32 28 4 

2010 a 2014  25 11 14 

 Afro-brasileira 15 7 8 

 Espíritas 9 2 7 

 Wicca 1 1 - 

 Total 57 39 18 

Fonte: Santos e Gino apud CCIR. 

 De acordo com os dados da tabela acima, podemos verificar que outras minorias 

religiosas também sofreram algum tipo de intolerância religiosa, mas fica evidente que as 

religiões afro-brasileiras são as que mais sofrem. Como referência, Santos e Gino (2018) 

citam o caso da menina Kayllane, de 11 anos, que no dia 14 de junho de 2015, quando 

estava utilizando as roupas brancas de sua religião, recebeu uma pedrada, ficando as suas 

vestes ensanguentadas. (SANTOS E GINO. 2018)    

 Sabemos que o Brasil é um estado laico, e com isso supomos que as diferentes 

crenças e práticas religiosas se respeitem. Conforme Bauman (2003, p.58): “Ninguém 

impede ninguém de ser o que é e ninguém parece impedir ninguém de ser diferente do 

que é. A identidade parece uma questão de escolha e resolução, e as escolhas devem ser 

respeitadas e a resolução merece ser recompensada. ” 

Então, por que há um conflito entre essas culturas? 

Distinção” significa: a divisão entre “nós” e “eles” é tanto exaustiva 

quanto disjuntiva, não há casos “intermediários” a excluir, é claro como 

a água quem é “um de nós” e quem não é, não há problema nem motivo 

para confusão (nenhuma ambiguidade cognitiva e, portanto, nenhuma 

ambivalência comportamental). (BAUMAN, 2003 p. 17) 

 

Dessa forma, o conflito divide a sociedade, fragmenta o que deveria ser uno e, 

portanto, ser forte. Assim, podemos ver a intolerância como um instrumento de 

enfraquecimento não só do indivíduo que a sofre ou da religião a qual pertence, mas 
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também do agressor e de toda a sociedade, não se tratando apenas de uma ação contra o 

direito adquirido e traduzido na forma de lei. 

O sagrado atua como agente modelador do espaço. A experiência da fé é tão 

visível quanto emocionalmente e revela um simbolismo forte, que ultrapassa qualquer 

concepção, seja ela tradicional ou pós-moderna, de experiência religiosa. O turismo 

religioso pode ser visto e compreendido como uma atividade realizada por pessoas que 

se deslocam por motivos religiosos ou para participar de eventos de significado religioso 

que realize uma conexão ao passado. Tal conexão é parte do processo de construção da 

identidade que está ocorrendo.  

A sustentabilidade do turismo pode ser enfocada em dois aspectos: em 

primeiro lugar para que a cultura religiosa não venha a perder seu 

sentido enquanto manifestação de fé e em segundo lugar para que essas 

atividades não se transformem em um movimento de massa, 

descaracterizando a sua essência. (MAIO, 2003 p.53) 

 

O fenômeno do turismo religioso pode contribuir para a valorização e a 

preservação das práticas religiosas, enquanto manifestações culturais e de fé, as quais 

identificam determinados grupos humanos. De acordo com Dias, o turismo religioso é 

uma viagem em que a fé é o motivo principal, mas pode traduzir motivos culturais em 

conhecer outras manifestações religiosas.  

 Para que um espaço seja considerado turístico, deve haver movimento e interesse 

dos turistas, mesmo que o espaço não apresente um grau de potencialidade alta. Para se 

ter o turismo religioso, o espaço deve ser considerado sagrado para uma determinada 

religião (ou mais de uma, ecumênico, como já ressaltado), sendo a fé um dos fatores 

motivacionais que sustentam as escolhas dos turistas no segmento religioso, junto com 

uma parte de processo psicossocial bastante subjetivo que vem merecendo a atenção de 

estudiosos do turismo religioso e outras áreas como a geografia, antropologia e história.  

 O turismo religioso pode ocasionar o aparecimento de conflitos nos grupos sociais 

locais se não for bem planejado, pois sabemos que não há somente uma religião praticada 

dentro do grupo. Com isso, também deve-se pensar em um planejamento turístico 

religioso em que a diversidade religiosa possa ser inserida, e não privilegiando apenas 

uma determinada religião. Entretanto, os conflitos também ocorrem entre grupos 

religiosos diferentes, como falado anteriormente, e o planejamento de um local 
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ecumênico deve levar em conta essas discordâncias religiosas, pois estas podem gerar 

conflitos sérios e perigosos.  

 Podemos verificar uma falta de olhar mais atento dos gestores das políticas 

públicas direcionadas ao segmento do turismo religioso, não somente em um 

planejamento diversificado, como também os gestores públicos vêm se apropriando 

apenas do turismo como atividade econômica, deixando de lado, total ou parcialmente as 

outras dimensões desse fenômeno socioespacial (FRATUCCI, 2014 p. 4). O autor explica 

que: 

o turista é responsável pelo momento inicial e mais subjetivo do 

fenômeno, na medida em que, levado por motivações as mais diversas 

e quase sempre pessoais, se desterritorializa temporariamente, 

afastando-se do seu entorno habitual de vida. Para atingir tal intento, 

desloca-se para outros pontos do espaço em busca de oportunidades 

ímpares, que lhe permitam fugir do stress do seu dia a dia e, de alguma 

maneira, recompor suas energias para retornar ao seu tempo de 

trabalho; ao fazê-lo, esses agentes produzem um território mais fluído 

e sazonal, estruturado, a princípio, a partir da lógica do tempo do ócio 

(FRATUCCI, 2014 p. 15) 

 

 As religiões de matriz africana possuem uma responsabilidade muito grande de 

preservar a natureza, pois, para eles, sem a natureza não há religião. Essas religiões 

possuem a visão de que, sem o devido respeito à natureza não há fonte de crença, já que 

estas estão voltadas às forças e elementos da natureza, fazendo com que a preservação do 

seu espaço sagrado seja de grande importância. Com isso, a implementação do turismo 

religioso em áreas consideradas sagradas para as religiões de matriz africana pode ajudar 

no combate à intolerância religiosa, com visitas guiadas por esses espaços considerados 

sagrados, já que essas religiões ainda são marginalizadas. Entendemos que o turismo pode 

ajudar com a interação e trocas culturais entre as religiões de matriz africana junto à 

sociedade, onde o visitante pode assistir a sessões abertas do terreiro para conhecer mais 

sobre a religião e cultura. (outras sessões são restritas) 

atuando também como uma lente à procura de conteúdos que possuem 

a capacidade de explicar e desmistificar um conceito anterior   que 

resulte em uma imagem difundida nas diferentes territorialidades 

coexistentes, o que não deixa de ser um elemento totalizante na 

identificação espacial (TELLES; VALDUGA, 2015 p. 10).  
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 Com isso, passamos a entender o turismo como uma abertura para a quebra de 

paradigmas, pois o turismo faz com que a troca cultural e estimule a quebra de PRÉ-

conceitos14, da formação de ideias pré-concebidas baseadas num julgamento superficial, 

pois como pode haver um conceito sem o devido conhecimento de algo? O turismo 

religioso neste sentido tem a função de ser uma ponte de relação entre culturas distintas 

em um espaço considerado sagrado, já que este espaço é vivido e concebido em termos 

de relação e significação simbólica para as culturas e religiões de matrizes africanas. 

Diante da produção de símbolos, podemos pensar que o território é o espaço delimitado 

por sua significação sagrada concebida pela religião africana que a utiliza para 

manifestação de suas crenças e rituais religiosos, fortalecendo a sua identidade perante a 

sociedade, identidade essa que vem tentando se consolidar após a escravidão. Mas como 

fazer com que haja o turismo religioso de uma religião que ainda sofre com a intolerância 

religiosa e que ainda é considerada marginal?  

 Para responder a essa pergunta, outras pesquisas e estudos deverão ser realizados, 

mas a princípio podemos responder que os espaços são turistificados de acordo com as 

tendências e modismo junto com a ação do mercado. Fratucci (2008) diz “que o público 

que deve ser alvo de marketing é que realizará o turismo”, ou seja, quem realiza o turismo 

religioso naquele local fará o marketing (boca a boca) e estimulará outros a visitarem e 

será aquele que quer realizar a troca cultural conhecendo a religião, nesse caso, de matriz 

africana e seus frequentadores. Há turismo entre as religiões de matriz africana para que 

se possa fortalecer seus vínculos. Com o devido planejamento turístico da gestão, os 

espaços sagrados dessas religiões poderão ser visitados por qualquer turista ou até mesmo 

moradores do entorno para haver a troca cultural, podendo atuar no combate à intolerância 

religiosa.  

 O território sagrado para se transformar em um território turístico sagrado, 

necessita da ajuda de agentes do mercado e da gestão pública local oferecendo recursos 

para a existência como por exemplo, a acessibilidade ao espaço turístico, acessibilidade 

econômica, acessibilidade cultural e acessibilidade legal, já que os componentes culturais 

 
14Colocamos em caixa alta a palavra pré pois além do preconceito estamos nos referindo também ao o que 

não é conhecido, um pré-conceito sobre algo 
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são aqueles que decidem a atratividade de um espaço turístico. A esse respeito, Fratucci 

(2008) nos esclarece que  

o turismo como prática socioespacial se apropria de trechos do espaço 

onde vislumbra a existência de um conjunto de recursos naturais e 

culturais que, graças às suas características intrínsecas próprias, é capaz 

de “atrair” a atenção de pessoas de outros locais, incitando o seu 

deslocamento temporário até ele (FRATUCCI, 2008 p. 10). 

 

  

 Partindo da premissa que o ser humano possui suas necessidades e desejos e, em 

grande maioria, uma ligação inexplicável com sua fé, seja de qual religião for, não 

podemos aqui separar o homem do espaço sagrado, pois se a sua religião possui aquele 

local como sagrado, ele irá se conectar com aquele espaço, estabelecendo uma complexa 

relação tanto entre o homem com o espaço, quanto entre os agentes produtores deste 

fenômeno e a atividade turística gerada por eles, sobrepondo a outras redes de 

relacionamentos e turistificando o espaço  (FRATUCCI, 2008). 

 Dessa forma, vemos a motivação para a viagem é a fé, seja por curiosidade ou por 

adesão à religião. As religiões de matriz africana realizam suas festas santas em 

comemoração aos dias de suas divindades cultuadas, o que atrai outros adeptos da religião 

vindos de diferentes localidades para comemorarem juntos, gerando o turismo na cidade 

e estimulando, assim, o turismo religioso. Ao realizarem suas festas santas, proporcionam 

o reconhecimento à sua cultura e sua religiosidade, facilitando a percepção daquilo que é 

diferente das demais religiões que se encontram no mesmo território/espaço.  

 Os terreiros possuem alguns códigos de hospitalidade, com práticas de 

acolhimento tanto pelos filhos de santo quanto pelo pai/mãe de Santo. Quando surge 

alguma dúvida do visitante, o pai de Santo retira essas dúvidas ou algum médium borizado 

(pois há uma hierarquia dentro do terreiro, ao qual os médiuns estudam, fazem prova, 

fazem obrigação. Portanto não são todos os médiuns que estão aptos a responderem 

determinadas perguntas, por isso que quem retira as dúvidas são os borizados ou o pai ou 

mãe de santo, quando outros médiuns não estão aptos a responder). As recomendações ao 

visitar um terreiro são: Não utilizar roupas decotadas/curtas, não ir vestindo roupas 

escuras (preta ou azul marinho), não beber antes de ir ao terreiro, não utilizar o celular 

durante a sessão, não comer e nem beber dentro da gira, e fazer silêncio. Pode-se 

acontecer de na primeira vez o visitante não saber sobre as recomendações, neste caso um 
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médium irá explicar as recomendações ao visitante e se for necessário colocamos um 

jaleco branco por cima da roupa do visitante. 

As relações de poder que atuam na sociedade promovem uma hierarquia de 

importância, a qual atribui maior destaque a determinadas religiões e relega outras a um 

plano secundário ou inexistente, dando uma falsa impressão de que o turismo religioso se 

refere apenas ao turismo ligado às religiões que estão associadas a um poder dominante, 

tais como as religiões cristãs, judaicas ou islâmicas. Porém, vale lembrar que todas as 

religiões possuem uma importância fundamental na sociedade. São sistemas de símbolos 

que conectam o ser humano ao divino e tornam sua existência mais suave. Sendo assim, 

podemos observar que o turismo religioso pode e deve fazer parte dessa conexão com o 

divino, viabilizando o acesso a locais considerados sagrados por essas religiões.  O 

turismo religioso afro-descendente também tem a necessidade de realizar práticas 

religiosas em locais sagrados, visitar templos antigos e espaços de adoração para se 

conectar com o seu divino. 

O sagrado atua como agente modelador do espaço. A experiência da fé é tão 

visível quanto emocional e revela um simbolismo forte, que ultrapassa qualquer 

concepção, seja ela tradicional ou pós-moderna, de experiência religiosa. O turismo 

religioso pode ser visto e compreendido como uma atividade realizada por pessoas que 

se deslocam por motivos religiosos ou para participar de eventos de significado religioso 

que realizem uma conexão com o passado. O turismo religioso, nessa concepção, passa a 

ter além da dimensão espacial, uma dimensão temporal na qual o sujeito viaja no tempo 

ao encontro do seu passado, de sua ancestralidade, da origem da sua fé, e com isso torna 

possível o encontro de um caminho real de construção de sua identidade. Tal conexão é 

parte do processo de construção da identidade que está ocorrendo a todo momento. 

 

2.5 REFLEXÕES SOBRE ESPAÇO E TERRITÓRIO DO TURISMO RELIGIOSO 

 

O conceito básico que Santos (1992) nos traz sobre o espaço diz que este constitui 

uma realidade objetiva, sendo um produto social que está em constante processo de 

transformação. A partir desta definição, dialogaremos sobre o espaço e suas múltiplas 

funções perante uma sociedade com religiões diversificadas, abordando mais a questão 
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de um espaço poder ser utilizado por diferentes religiões e mesmo assim não perder o seu 

valor perante seus diversos usuários. 

 Em relação à globalização e à preservação do meio ambiente, muitas religiões que 

possuem a natureza como objeto principal para suas fundamentações religiosas possuem 

uma dificuldade em manter o contato com o meio ambiente (natureza) por haver muitos 

fatores e barreiras que não facilitam esse contato. Vários rituais são feitos geralmente em 

locais que ou são de zonas de amortecimento de áreas de conservação ambiental ou dentro 

da própria unidade de conservação onde não possuem autorização para realizações de 

seus ritos religiosos, fazendo com que sejam procurados espaços com menos vigilância 

que se tornam mais apropriados para utilização de seus rituais.  

Entretanto, a falta de vigilância e conhecimento (talvez seja a negação de 

conhecimento de uso) pelo poder público contribui para que aquele espaço não seja 

devidamente cuidado, fazendo com que o impacto dessas visitas com fins religiosos não 

se torne bom para o espaço, pois é deixado um rastro de dejetos causando um impacto 

ambiental por não haver instruções e vigilância. Por outro lado, onde essas religiões irão 

manifestar sua fé sem que haja um impacto ambiental? Para isso, o poder público deveria 

investir mais para o cuidado dessas áreas, a fim de que as religiões possam utilizá-las, e 

preservá-las com ajuda de um planejamento e gestão pública adequados para aquele 

espaço, possibilitando assim o uso religioso.  O cuidado ambiental desse espaço deve ser 

compartilhado entre o poder público e religiosos que utilizam o espaço. Como exemplo, 

vemos o caso do Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivela (2017-2020). 

O primeiro ano de gestão do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, 

Marcelo Crivella, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de 

Deus, foi permeado por polêmicas, debates e mobilizações de afro 

religiosas/os e setores culturais em reação às políticas de seu governo. 

Grande parte desse processo tem a ver com o Decreto de Lei (DL) n° 

43.219, publicado por Marcelo Crivella no dia 26 de maio de 2017 que 

instituía o Sistema Rio Ainda Mais Fácil Eventos (RIAMFE) destinado 

a processar e emitir autorizações de eventos em áreas públicas e 

particulares. O decreto ainda condicionava POR UMA PERSPECTIVA 

AFRORRELIGIOSA: ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO AO 

RACISMO RELIGIOSO 34 | a realização de eventos à aprovação direta 

do gabinete do prefeito Crivella. Segundo o decreto, em seu Art. 2°, a 

prefeitura teria a responsabilidade de liberar ou não eventos de natureza 

cultural, esportiva, econômica, recreativa, artística, musical, expositiva, 

cívica, comemorativa, social, política ou religiosa. Além disso, 

estabelecia a obrigatoriedade de alvará de licença para atividades 

permanentes. Essa exigência afeta diretamente as casas religiosas de 

matriz africana, uma vez que grande parte delas não possui alvará. 



97 
 

Nesse sentido, a publicação desse decreto desencadeou a mobilização 

de afro religiosos cobrando a sua suspensão. (DEUS, 2019 p. 33-34) 

  

Em alguns momentos, talvez pela falta de planejamento, um espaço é utilizado 

por mais de uma religião específica e até mesmo com uso de lazer em si, podendo haver 

também outras utilizações. Neste estudo nos restringiremos ao uso religioso de um 

espaço, tornando-se relevante o conceito de estrutura espaço-temporal em uma análise do 

espaço geográfico ou espaço concreto (SANTOS, 1992). Quem define o espaço é a 

sociedade, mas o espaço pode ser o mesmo (espaço físico ou espaço concreto), mas com 

diferentes definições devido aos grupos que o utilizam. Um espaço pode ter pela manhã 

a utilização da religião de matriz africana, de tarde pode ser utilizado por evangélicos e 

de noite podendo ser utilizado para lazer. Portanto, este espaço possui variadas funções e 

significados diferentes para seus distintos usuários, mas possui um espaço físico e 

concreto. Para uma melhor compreensão, podemos ver a ilustração demonstrativa a 

seguir. 

 

Fluxograma 1 - Representação da diversidade religiosa em que pode ocorrer em um 

espaço. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O círculo central representado denominado “espaço”, é entendido como um 

espaço físico que representa o local onde ocorrem as distintas manifestações religiosas.  

Este círculo se encontra envolto por outros quatro círculos que representam quatro 



98 
 

distintas religiões que utilizam o mesmo espaço físico, mas com visões e finalidades 

diferenciadas do espaço conforme suas crenças, fazendo com que ocorra a 

multiterritorialidade dentro de um mesmo espaço/território. Esta multiterritorialidade 

pode ser definida segundo Haesbaert (2004ª apud 2007), sendo configurado uma 

multiterritorialidade, ou mesmo a construção de uma territorialização no e pelo 

movimento das pessoas naquele espaço. Sabemos que no mesmo espaço pode haver 

várias nuances durante o dia, ora pode ser um local turístico e de lazer, ora é um local 

sagrado onde as religiões que consideram aquele espaço sagrado em determinados 

momentos, fazem com que o espaço vire um local sagrado e religioso. Para entendermos 

melhor sobre a multiterritorialidade, esclareceremos o que entendemos sobre território e 

territorialidade. Segundo Haesbaert (2007), 

o território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica, pois 

etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium quanto de 

terreoterritor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com dominação 

(jurídico-política) da terra e com a inspiração do terror, do medo - 

especialmente para aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da 

terra, ou no "territorium" são impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, 

por outro lado, podemos dizer que, para aqueles que têm o privilégio de 

plenamente usufrui-lo, o território pode inspirar a identificação 

(positiva) e a efetiva "apropriação". (HAESBAERT, 2007 p.20) 

  Neste sentido, o território diz respeito ao poder, porém não o “poder 

político” tradicional. Refere-se ao poder no sentido de dominação e no sentido de 

apropriação. O primeiro sendo um processo muito mais simbólico, carregado das marcas 

do "vivido", do valor de uso, o segundo mais concreto, funcional e vinculado ao valor de 

troca (LEFEBVRE, 1986 apud HAESBAERT, 2007). 

O uso reaparece em acentuado conflito com a troca no espaço, pois ele 

implica "apropriação" e não 'propriedade". Ora, a própria apropriação 

implica tempo e tempos, um ritmo ou ritmos, símbolos e uma prática. 

Tanto mais o espaço é funcionalizado, tanto, mas ele é dominado pelos 

"agentes" que o manipulam tomando-o unifuncional, menos ele se 

presta a apropriação. Por quê? Porque ele se coloca fora do tempo 

vivido, aquele dos usuários, tempo diverso e complexo. (LEFEBVRE, 

1986:411- 412 apud HABAERT 2007 p. 21)  

  

Consecutivo desse raciocínio, o território é sempre múltiplo, diverso e complexo 

enquanto sendo um espaço-tempo vivido, contrário ao território unifuncional reproduzido 
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e proposto pela lógica capitalista não admitindo a multiplicidade/sobreposição de 

territorialidades (HAESBAERT, 2007). 

o território, imerso em relações de dominação e/ou de apropriação 

sociedade-espaço, "desdobra-se ao longo de um continuum que vai da 

dominação político-econômica mais 'concreta' e 'funcional' à 

apropriação mais subjetiva e/ou 'cultural-simbólica'". (HAESBAERT, 

2004ª p. 95-96 apud HAESBAERT,2007 p. 21) 

  

Um espaço pode ser percebido, vivido e concebido por mais de um grupo da 

sociedade, porém sem o devido planejamento e gestão deste espaço perante os grupos que 

o utilizam, poderão ocorrer conflitos de uso do espaço. Um exemplo é o caso da Cascata 

dos Amores, que Vieira (2017) menciona em seu trabalho, onde religiosos pentecostais e 

neopentecostais utilizam uma gruta no alto do bairro, de madrugada, causando incômodo 

aos moradores. Sendo que de maneira difusa o espaço social aparece por toda a sociedade 

e pode ser trabalhado de forma genérica para todos os grupos e não apenas para um. As 

dinâmicas de des-territorialização e o território devem ser diferenciados através dos 

grupos que efetivamente exercem o poder e os processos sociais desse espaço. 

Concordando com o ponto de vista de Haesbaert (2007), muitas vezes o sentido 

da territorialidade se reduz à abstração analítica, epistemológica, também sendo uma 

dimensão imaterial no sentido da reflexão do símbolo de um território, podendo existir e 

inserir com eficácia uma estratégia político-cultural. Aqui utilizamos a territorialidade 

tanto como uma condição genérica para a existência física de um território, tanto como 

uma dimensão simbólica ou vivida no espaço/território. 

Visando a um maior entendimento de nosso raciocínio, vemos a importância 

também de se diferenciar multiterritorialidade de múltiplos territórios. Considerando a 

multiterritorialidade um espaço/território físico que tenha o uso de vários grupos distintos 

no mesmo local e múltiplos territórios. Há também vários espaços/territórios que possuam 

o uso separadamente de grupos variados. Segundo Haesbaert (2007), sempre vivemos em 

uma multiterritorialidade, uma vez que:  

(...) a existência do que estamos denominando multiterritorialidade, 

pelo menos no sentido de experimentar vários territórios [e/ou 

territorialidades] ao mesmo tempo e de, a partir daí, formular uma 

territorialização efetivamente múltipla, não é exatamente uma 

novidade, pelo simples fato de que, se o processo de territorialização 



100 
 

parte do nível individual ou de pequenos grupos, toda relação social 

implica uma interação territorial, um entrecruzamento de diferentes 

territórios. Em certo sentido, teríamos vivido sempre uma 

"multiterritorialidade" (HAESBAERT, 2004a:344 apud HAESBAERT 

2007 p 34-35). 

 

Com o entendimento de que estamos refletindo sobre um território como sendo 

um multiterritório, devemos entender que o espaço em que aqui se fala é ora um espaço 

físico, ora um espaço temporal. O espaço só se torna relevante e com valor quando grupos 

da sociedade passam a utilizá-lo, dando o seu valor social diretamente com a estrutura 

inerente ao período e grupo que o utiliza.  

A partir de diferentes significados atribuídos a esse espaço, podendo ele ser um 

patrimônio ou não, poder dizer que, se para a geografia ele é um patrimônio físico, para 

o turismo ele pode ser um patrimônio cultural e religioso. Entretanto para que haja a 

preservação deste patrimônio, deve-se trabalhar a mediação, considerando a liberdade 

religiosa garantida na Constituição Brasileira. 

Quanto ao objetivo “de identificar roteiros de turismo religioso no Brasil e suas 

potencialidades”, vimos que os locais religiosos mais visitados no Brasil são Aparecida 

do Norte, em São Paulo e o Cristo redentor no Rio de Janeiro, cabendo aqui uma pergunta 

com resposta em aberto: será que o Cristo Redentor é mesmo católico? Na 

representatividade católica ele é visto crucificado, e na representatividade das religiões 

de matriz africana ele sempre está de braços abertos, como o Cristo Redentor.  

 

  



101 
 

O TURISMO RELIGIOSO NA CIDADE DE TERESÓPOLIS – RIO DE 

JANEIRO 

 

Este capítulo encontra-se dividido em três tópicos. O primeiro tópico (3.1) traz a 

história de Teresópolis e enfatiza a histórica (e pouco conhecida) presença dos negros 

nesta cidade, destacando as suas práticas religiosas e culturais ancestrais. O segundo 

tópico (3.2) traz a análise do turismo religioso na cidade pesquisada, comprovando que 

existem templos religiosos abertos à visitação e que não constam no mapa turístico da 

cidade. E no tópico três apresenta-se o estudo de caso, narrando a sua história e algumas 

de suas visitações e demonstrando o potencial para o turismo religioso naquele templo e 

no município de Teresópolis. Diante dessa análise respondemos ao objetivo d) Discutir o 

caso do Santuário Ecumênico de Umbanda (SEU) localizado na cidade de Teresópolis, 

Rio de Janeiro. 

 

3.1 HISTÓRIA DE TERESÓPOLIS 

 

A cidade de Teresópolis se localiza na região serrana do estado do Rio de Janeiro 

(mapa 2) com cerca de 184.240 habitantes em 2020, segundo dados do IBGE. É a cidade 

mais alta do Estado e está a aproximadamente 91 km de distância da capital. Possuindo 

uma grande quantidade de áreas verdes, a cidade de Teresópolis está localizada no topo 

da Serra dos Órgãos, cercada de rios, cascatas e uma rica flora e fauna, abrigando três 

parques (Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque dos três Picos e Parque Municipal 

de Montanhismo). Teresópolis é dividida em 3 distritos: O primeiro distrito é a sede que 

leva o nome da cidade, o segundo distrito é Vale de Bonsucesso e o terceiro distrito é o 

Vale do Paquequer. 
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Figura 3- Mapa da localização de Teresópolis-RJ 

Fonte: Google imagens  
 

 

A cidade foi emancipada de Magé pelo governador do estado Francisco Portella, 

em 1891. Sua fundação foi em 1891 e desde então busca-se fazer conhecida como cidade 

de veraneio, tendo o turismo ecológico, hoje em dia o turismo gastronômico, como um 

dos atrativos da região. 

A História de Teresópolis contada pela maioria dos moradores é a que a Imperatriz 

Tereza Cristina, esposa de D. Pedro II, e sua família passavam as férias na cidade para 

descansar, daí o nome de Teresópolis, em homenagem à Imperatriz. Porém, não iremos 

nos aprofundar muito nesta parte da história, pois o que nos interessa mais é a história 

que a maioria dos moradores não conta, os que contam são aqueles moradores antigos ou 

aqueles que procuram saber de sua história.   

Segundo Lima (2018) Antes de a família real subir a serra, essa era habitada 

originalmente pelas tribos dos nativos Timbira e Coroados denominados como “índios 

bravos” nas “Cartas Topográficas da Capitania do Rio de Janeiro, mandadas tirar pelo 

Ilmº. Sr. Conde da Cunha, Capitão General e Vice-rei do Estado do Brasil, no ano de 

1767. Na região do município mais próxima à divisa de Minas Gerais funcionava o 

Quilombo da Serra, ocupado por negros fugidos de lavouras de cana-de-açúcar tanto da 
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Baixada Fluminense como da região do Vale do Paraíba. Da incerteza histórica, uma 

ocorrência vem corroborar com a existência do quilombo. A trilha indígena onde hoje se 

assenta parte da estrada Teresópolis – Rio de Janeiro era conhecida no século XVIII como 

Caminho dos Escravos ou Caminho Novo.  

 A região onde atualmente situa-se Teresópolis era habitada no século XVI por 

índios timbiras, antes mesmo da chegada dos portugueses. Certo progresso foi visto 

quando os escravos que fugiam das plantações de cana da Baixada formaram o Quilombo 

da Serra. A família imperial brasileira encantou-se com as belezas deste local em suas 

constantes visitas feitas durante o século XIX. 

 Segundo Pereira (2016) a história não contada é de relevância para esta pesquisa, 

pois se antigamente havia um quilombo e índios nesta região, vemos uma invisibilidade 

dessa história, e também do turismo religioso Afro-descendente. Com a existência do 

quilombo em Teresópolis antes da fazenda 15March havia então a manifestação religiosa 

dos escravos no quilombo. Com isso podemos supor que havia manifestações religiosas 

diferentes da católica e da evangélica, podendo de fato ser uma manifestação de Religião 

Afro-descendente ou indígena.  

 
15 O nome da fazenda March se dá pelo seguinte fato: “personagem mais conhecido quando se fala da 

cidade de Teresópolis é George March, nascido na Inglaterra em 1788 e criado em Portugal. Chegou ao 

Brasil com 25 anos, juntamente com seu irmão, Thomas, fixando-se no Rio de Janeiro. Criaram a firma 

Barcker&March e March Irmãos e Companhia, na Rua dos Pescadores, nº 813, onde atualmente se encontra 

a Rua Visconde Inhaúma, nº32. Um fato curioso de George March é seu casamento, aos 43 anos com 

Ignácia Alves, com quem já convivia e que Roberto Féo afirma em seu livro ser de descendência africana. 

Apesar disso, os viajantes não deixaram registro sobre ela. Dessa união nasceu Jorge Brittain March e 

Guilherme Taylor March.” (PEREIRA, 2016, p. 3) 
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Figura 4 – Mapa das entradas e principais vias de Teresópolis- RJ 

 

 

Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

3.2 ANÁLISE DO TURISMO RELIGIOSO EM TERESÓPOLIS 

 

 O turismo religioso de Teresópolis não é muito divulgado, exceto pelas duas 

igrejas Católicas e as mais antigas de Teresópolis. Que são elas a Igreja Santo Antônio e 

a Igreja Matriz de Santa Tereza, como podemos ver no mapa a seguir.  

No Município de Teresópolis a Umbanda possui uma penetração social bastante 

significativa, ao ponto de ter ou já ter tido representações em alguns conselhos municipais 

como os de segurança, das religiões, antidrogas, violência contra mulher e também na 

câmara técnica de Educação Ambiental do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Para 

uma cidade de aproximadamente 180 mil habitantes, o número de templos de religiões 

afro-descendentes é bastante expressivo. Só de Umbanda temos em torno de 23 terreiros, 

que, somados aos templos de Candomblé, podem traduzir a força de uma resistência séria 

da cultura negra. Tal penetração social ainda pode ser atestada pela simples observação 

tanto do fluxo de pessoas frequentadoras dos rituais, como do corpo de religiosos de cada 

casa.  São inúmeras pessoas de variadas profissões, variados padrões socioeconômicos, 

que se identificam com as visões de mundo e do divino das religiões de matrizes africanas. 

Dessa forma, nos espanta o Santuário Ecológico de Umbanda não estar representado no 

mapa turístico da cidade, assim como outras religiões que possuem seus templos abertos 

a visitações. Um outro excelente exemplo de resistência da cultura negra na cidade foi a 

criação do Bloco Carnavalesco “Deu Branco”, em 2015. O bloco nasce como um 

instrumento de luta contra o preconceito, contra a intolerância religiosa ou qualquer outro 

tipo de intolerância. O “Deu Branco” possui a proposta de sair sempre uma semana antes 

do carnaval, trazendo para a avenida músicas relacionadas ao Panteão Afro-Brasileiro e 

à luta contra todo tipo de preconceito, racismo e intolerância religiosa 
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Figura 5- Mapa Ilustrado do turismo em Teresópolis  

 

Fonte:  Google 

 

A Igreja Matriz de Santa Tereza está localizada na Várzea, mais especificamente 

na praça Baltazar da Silveira. Foi criada na segunda metade do século XIX, onde a capela 

que ali estava foi demolida por não comportar o número de fiéis que a frequentava. A 

Igreja possui um estilo gótico. Já a Igreja de Santo Antônio foi construída no território 

desmembrado da antiga freguesia de Santo Antônio de Paquequer, que era integrante do 

município de Magé. Por ser encontrada em ruínas em 1880 foi realizada a construção da 
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atual igreja que em 1933 foi consagrada como a Nova Matriz de Santo Antônio do 

Paquequer e que existe até hoje.  

A Umbanda na cidade é bastante forte, ao ponto de ter representações nos 

conselhos de segurança, nos conselhos de religiões, antidrogas, violência contra mulher. 

Em seu corpo mediúnico, vários terreiros possuem pessoas de variadas profissões dentro 

da cidade. Nos espanta não ter o Santuário Ecológico de Umbanda no mapa turístico da 

cidade, assim como outras religiões que possuem seus templos abertos a visitações. E em 

2015 foi criado o Bloco Carnavalesco “DEU BRANCO”, como um instrumento de luta 

contra o preconceito e contra a intolerância religiosa. O bloco possui a proposta de sair 

sempre uma semana antes do carnaval, trazendo para a avenida músicas relacionadas ao 

Panteão Afro-Brasileiro e à luta contra todo tipo de preconceito, racismo e intolerância 

religiosa. 

 

Figura 6- Desfile do bloco “Deu Branco”

 

Fonte: Facebook CEUXCO  

Outro local religioso e aberto à visitação é o Ashram Vrajabhumi, que é uma parte 

da Índia dentro da fazenda Vrajabhumi, localizado na Estrada Teresópolis-Friburgo, 
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porém fazendo parte de Teresópolis. A fazenda foi doada em 1992 para a Fundação 

Baktivedanta (Hare Krsna) por Shatru Kotivinasana Das (Sergio Leite Pereira – 

fundador), o retiro espiritual ou Ashram possui o objetivo principal de divulgar a filosofia 

védica no ocidente. Desde então, monges e pessoas espiritualizadas têm feito de Vraja-

bhumi, um local de paz, amor e elevação espiritual, onde se realiza e se respira o 

verdadeiro sentido da palavra Bhakti Yoga, a yoga da devoção. É um local aberto para a 

energia de uma nova era, a era do avatar dourado. No templo Krsna Balarama são 

realizadas diariamente cerimônias e palestras onde se canta e dança os sagrados nomes 

de Deus.  

 

 

 

 

Figura 7 – Fazenda Vraja- bhumi  

 

Fonte: https://vraja.com.br/ashram-vrajabhumi/ 

 

  

https://vraja.com.br/ashram-vrajabhumi/
https://vraja.com.br/wp-content/uploads/2014/10/vraja-013.jpg
https://vraja.com.br/wp-content/uploads/2014/10/vraja-013.jpg
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3.3 CASO DO SANTUÁRIO ECOLÓGICO DE UMBANDA EM TERESÓPOLIS 

 

O Santuário Ecológico de Umbanda é o objeto principal dessa pesquisa. Ele se 

localiza na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, mais 

especificamente na Estrada Rio-Bahia, fazendo parte do bairro Meudon. Para conhecer 

melhor a história do Santuário, entrevistamos via internet (foi adotado esse meio de 

entrevista devido à pandemia de Covid-10) o presidente do CEUXCO (casa umbandista 

que fundou o Santuário), Senhor Frederico Lima.  

O Censo do IBGE (2010) identificou um aumento de 61% na população 

evangélica no país e, com o fortalecimento das Igrejas Neopentecostais, cresceu o nível 

de intolerância às Religiões Afro-descendentes em todo território nacional. Teresópolis é 

uma cidade de 180 mil habitantes, segundo o IBGE (2020), com um perfil conservador 

prevalecendo na maioria de sua população, e apesar da existência de vários Templos e 

Religiões Afro-descendentes, o crescimento das igrejas evangélicas principalmente as 

neopentecostais foi bem pronunciado nos últimos anos. Com isso, a intolerância religiosa 

às Religiões de Matrizes Africanas começou a crescer de uma forma assustadora, o que 

deixou sacerdotes, médiuns e consulentes dessas religiões bastante preocupados e com 

medo de fazer determinados rituais ao ar livre, que são uma característica marcante dessas 

religiões. 

As Religiões Afro-descendentes possuem um fundamento ligado diretamente à 

natureza, onde são feitas oferendas e rituais ao ar livre em matas, cachoeiras, pedras, 

encruzilhadas etc. Por diversas vezes no período pós 2010, pessoas da religião que 

realizavam seus rituais eram hostilizadas e com isso o medo se estabeleceu. Além disso, 

as legislações ambientais também ficaram mais rígidas, com razão, mas não tiveram a 

sutileza de lembrar dessas religiões e tentar através do diálogo a criação de um espaço de 

culto para os seus adeptos.  

Observando essa situação, a Yalorixala do Centro Espírita de Umbanda Xangô 

Caô do Oriente (CEUXCO), Sra. Iva Maia, teve a ideia de comprar um terreno para que 

os médiuns e consulentes pudessem fazer seus rituais de forma segura e livre e, 

dependendo do tamanho do espaço, também poderia servir para outros terreiros e quem 

sabe até um lugar de reflexão, sossego e oração. A ideia foi prontamente aceita pelo 
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Babalorixá Delmo Ferreira e por toda a comunidade, que com grande alegria e esperança 

começou a procurar o terreno.  

Vários terrenos foram visitados, mas ou eram longe ou esbarravam no principal 

problema de quase todos os Centros Espíritas de Umbanda, o financeiro. Apesar da 

Ialorixá Iva Maia comandar o financeiro com mão de ferro, o terreiro não podia dispor de 

muito. Até que o marido da Abacé da casa, o senhor Gerci Gomes, se deparou com uma 

placa de “vendo em um terreno” relativamente próximo ao terreiro que se situava na 

Estrada Rio-Bahia no bairro do Meudon, mesmo bairro onde se localiza o CEUXCO, com 

aproximadamente 15 mil metros quadrados de área. Pra melhorar tudo isso, o preço estava 

ótimo, muito abaixo do esperado, proporcionando as condições ideais para a aquisição 

tão desejada por todos.  

Apesar de ser um terreno com uma inclinação muito grande, ele possuía condições 

de criação de platôs onde poderíamos fazer os pejis dos Orixás e lugares para pequenas 

cerimônias ou outras atividades. Como provavelmente no passado existia ali algum tipo 

de construção, verificado pela presença de ruínas que provavelmente seria algum muro 

ou parede antiga, os platôs poderiam ser obtidos com uma certa facilidade e sem derrubar 

muitas árvores, o que proporcionou a criação de um Santuário Ecológico de Umbanda 

(SEU), estando em perfeita sintonia com os fundamentos da religião e com a prática da 

proteção ambiental que, por sua vez, está em total consonância com as religiões afro 

descendentes que cultuam as Forças ou emanações de Deus na natureza, os Orixás. 

A compra do terreno foi finalizada no dia 5 de dezembro de 2014, mas nem tudo 

eram flores, algumas lutas deveriam ser travadas para a construção do SEU. Apesar da 

localização ser relativamente próxima ao CEUXCO, que era sem dúvida nenhuma um 

ponto positivo, constatamos logo depois da compra, que a localização do terreno também 

trazia algumas dificuldades que deveriam serem sanadas. O terreno era à beira de uma 

rodovia federal, a BR-116, ou Estrada Rio-Bahia, dentro da faixa de domínio da estrada, 

o que significa que qualquer tipo de obra à beira de uma rodovia tem que ter a permissão 

e supervisão da concessionária que opera a estrada, devendo também obedecer a lei de 

não construção na faixa de domínio da rodovia. Além disso, caso a concessionaria, que 

nesse caso é a Concessionaria Rio Teresópolis (CRT), permitisse a obra, ela deveria se 

realizar com normas de segurança rígidas traçadas pelo Departamento Nacional de 

Trânsito (DENATRAN).  
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O acesso que existia no terreno era um caminho sinuoso e íngreme e teria de ser 

reconstruído de forma que permitisse uma maior mobilidade das pessoas, principalmente 

devido aos Pais no Santo terem acima de setenta anos e, no caso da Yalorixá, uma certa 

dificuldade de locomoção. O ideal seria a construção de uma rampa de acesso de carro, 

mas de acordo com as normas do Denatran a construção dessa rampa deveria ter um recuo 

de 30 metros do eixo central da estrada para permitir a desaceleração dos veículos e só 

depois desde recuo é que a rampa de acesso poderia ser construída. Além disso, deveria 

ser obedecido, durante a obra, todo um conjunto de ações de segurança que estavam 

previstas na legislação federal das estradas de rodagem. Isso tornaria a obra extremamente 

cara para a instituição e devido ao terreno ser em aclive bem acentuado as distâncias do 

recuo e os ângulos de inclinação da rampa iriam usar toda a área dos possíveis e 

necessários platôs que seriam usados na construção dos pejis. 

Uma outra dificuldade a ser sanada era que o terreno estava situado dentro da zona 

de amortização do Parque Estadual de Três Picos, que também possuía uma legislação 

rígida que regia e limitava a movimentação de terra e retirada de árvores em qualquer 

espaço dentro da zona de amortização. Vale a pena ressaltar que era exatamente a 

localização próxima ao CEUXCO e sua proximidade de uma unidade de conservação 

ambiental, onde percebemos a total integração com a natureza, que tornava o terreno um 

espaço sagrado em harmonia com os fundamentos da Umbanda e adequado ao culto dos 

Orixás. 

Logo depois da compra do terreno começou um longo período de negociações e 

diálogos entre o representante legal do CEUXCO, Sr. Frederico Ricardo de Medeiros 

Lima presidente e médium da casa, com a CRT – Concessionária que cuida da estrada 

Rio-Teresópolis – e também com o Instituto Estatual do Ambiente (INEA) e à direção do 

Parque Estadual dos Três Picos. Foram 4 anos de idas e vinda a reuniões, inúmeros 

ofícios, até que no final de 2017 finalmente começamos a construir um acesso de 

pedestres e os 3 platôs onde ficariam localizados os pejis.  

Várias dificuldades foram enfrentadas para a concretização da construção do SEU, 

que não necessariamente podemos atribuir a alguma espécie de intolerância religiosa, mas 

que vale a pena lembrar que a menos de um quilometro na mesma estrada e tão próxima 

ao Parque Estadual dos Três Picos  quanto o Santuário, está instalado o Centro de 

Evangelização Santo Antônio Maria Zacarias, ligado ao Colégio São Paulo, dirigido pelas 
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irmãs angélicas,  onde além de ter algumas edificações e grandes jardins gramados e 

portanto sem a mata nativa, provavelmente não teve tantos empecilhos e dificuldades. 

Vale a pena verificar a história da sua construção e comparar com a do Santuário 

Ecológico de Umbanda ligado ao Centro Espírita de Umbanda Xangô Caô do Oriente. 

A seguir veremos algumas imagens do santuário em ordem cronológica de sua 

construção e algumas fotos de visitas ao santuário.  

Figura 8– Santuário recém adquirido 

 

 Na figura 8 podemos ver o terreno adquirido para a criação do Santuário 

Ecumênico de Umbanda, sem nenhuma obra.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEUXCO 
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Figura 9 – Sinalização de Obra. 

 

Fonte: CEUXCO 

 

Na figura 9 vemos a sinalização de homens trabalhando, feita pelos próprios 

médiuns, seguindo as normas de segurança da CRT, para poder demarcar o terreno onde 

se ergueria o Santuário Ecumênico de Umbanda.  
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Figura 10 – Multirão feito pelos mediuns para construção do Santuário 

 

Fonte: CEUXCO 

A figura 10 apresenta um dos mutirões realizados durante a construção do SEU. 

Após o início das obras, inúmeros mutirões foram feitos para ajudar na construção do 

Santuário. Essa manifestação de colaboração espontânea dos médiuns evidenciava o 

carinho e o amor de cada um pela sua religião e a compreensão do que significava a 

construção do Santuário  
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Figura 11- santuário visto de cima, ainda em construção 

Fonte: CEUXCO 

Ao observamos a figura 11 e compararmos com a figura 8 podemos ter uma pequena 

noção de todo esforço desprendido por esse grupo de fiéis para a materialização de um sonho que 

viria a se tornar realidade anos depois da compra do terreno 
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Figura 12 – Peji de Iansã antes do ataque ao santuário

 

Fonte: CEUXCO 

A figura 12 mostra um dos pejis após a finalização das obras. O peji da Iansã foi 

feito em azulejos na cor que representa a Orixá. Ao lado da cachoeira estão dois de seus 

símbolos ofertados por dois médiuns da casa (CEUXCO). Infelizmente, algum tempo 

depois de sua construção, o Santuário foi invadido e três pejis foram danificados tendo 

sido roubados os símbolos doados.  
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Figura 12.1 – Peji de Iansã revitalizado após ataque ao Santuário. 

 

Fonte: CEUXCO 

Na figura 12.1 apresenta o peji de Iansã citado anteriormente. A espada de Iansã 

roubada na invasão foi substituída pela arte em azulejos  
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Figura 13 – Visitação de outros terreiros ao Santuário 

 

Fonte: CEUXCO 

 

Figura 13.1- Visitação de outros terreiros ao Santuário 

 

Fonte: CEUXCO 
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As figuras 13 e 13.1 mostram o dia de inauguração do Santuário, com a presença da 

maioria dos médiuns da casa e de várias casas do mesmo ritual. Foi um dia de festa e de 

comemoração.  

 

Figura 14 - Primeira caminhada contra a intolerância religiosa em Teresópolis-RJ 

 

Fonte: CEUXCO 

Na figura 14, podemos ver a Primeira Caminhada Contra a Intolerância Religiosa 

em Teresópolis, no dia 29 de setembro de 2015, que aconteceu após uma das mais antigas 

casas de Umbanda ser apedrejada por realizar um culto na parte da tarde em seu terreiro. 

A caminhada foi fruto da indignação e da união de todo Povo de Santo do Município de 

Teresópolis.   

O que podemos observar nesse capítulo é que, de acordo com algumas narrativas 

históricas, a atual cidade de Teresópolis foi originalmente uma região marcada pela 

presença de índios e de escravos fugidos que construíram nessas terras uma comunidade 

de resistência chamada de Quilombo da Serra. Tal informação nos leva a crer que essa 

região era local marcado por uma grande capacidade de resistência do povo negro, 

abrigando manifestações de religiões de origem africanas e indígenas, tema que merece 

mais estudos aprofundados. 
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Tal fato parece explicar a grande inserção social da Umbanda e do Candomblé e 

a existência de tantos templos de Religiões Afro-descendentes no município o que deixa 

evidente a necessidade de não abandonar as origens africanas e indígenas do Município. 

Infelizmente, e por alguma razão ainda não compreendida, parece que toda essa história 

e resistência do povo negro e da sua participação na construção do Município é de alguma 

forma invisibilizada e acaba não sendo explorada pelo turismo municipal, onde só 

aparecem em destaque as igrejas católicas, mesmo que no caso da Umbanda exista um 

santuário de portas abertas para a visitação gratuita.  

O SEU, Santuário Ecológico de Umbanda, está aberto à visitação, não apenas a 

médiuns do CEUXCO ou a simpatizantes da Umbanda, mas a todos que desejem 

conhecer e compartilhar o local, tanto para o lazer, como por motivos místicos e 

religiosos. Também está aberto à participação dos visitantes nas festividades religiosas 

realizadas no local. Além de ser um lugar de paz e reconexão com a natureza e com o 

divino, o SEU também pode ensinar um pouco sobre a Umbanda e seus fundamentos, 

mostrando a estreita relação entre a Umbanda e a Natureza e desfazendo histórias 

fantasiosas de demônios e seres malignos criadas para denegrir todas as religiões de 

fundamento afrodescendente, numa tentativa insana de exclusão de uma cultura milenar. 

 Ao que parece, a mão opressora do homem branco ainda empurra, mesmo que de 

forma velada, a cultura negra e indígena para a margem da sociedade, numa tentativa de 

esconder a sua própria origem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após este longo percurso de investigação, em busca do porquê haver uma 

invisibilidade do turismo religioso afro-brasileiro na cidade de Teresópolis, mesmo a 

religião possuindo um santuário aberto a visitações, várias respostas foram encontradas e 

outras questões foram surgindo. Devido à ausência de dados sobre o turismo religioso 

afro-brasileiro, houve a necessidade de se realizar uma pesquisa separada, primeiro 

envolvendo o turismo e depois a religiosidade afro-brasileira, pois o assunto ainda é 

pouco explorado no turismo e no segmento de turismo religioso. Então a pesquisa foi 

realizada separadamente. Após verificar que não havia nenhum artigo ou material que 
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abordasse a temática turismo religioso afro-brasileiro, a procura de material foi 

desmembrada.  Assim foi feito nas consultas às bases de dados Scielo; Redalyc; Base de 

Publicações de Turismo, do Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade 

de São Paulo; Google Acadêmico; Spell e Web of Science. Primeiro foi utilizado na 

consulta o termo “turismo religioso”, depois “religião afro-brasileira” e por último foi 

feita a junção dos assuntos para se chegar ao tema dessa pesquisa.  

Como primeiro objetivo desta pesquisa “de identificar a representatividade das 

religiões de matriz africana na sociedade brasileira e os processos de territorialização 

criados por elas” no capítulo 1 (um), iniciamos um diálogo com Hall (2000); Cuche 

(1999); Geettz (1989); Fanon (2008) e Almeida (2019) onde pudemos perceber e refletir 

sobre a íntima relação entre a religião e o processo identitário de cada adepto e do coletivo 

social onde a religião está inserida. Avaliamos a importância da cultura na construção da 

identidade observando todo o processo histórico de negação da cultura negra e os vários 

movimentos de opressão, mas também de resistência, dessa cultura numa relação 

opressor/oprimido praticamente constante ao longo da história da nossa sociedade. Ainda 

nesse capitulo conversamos com Foucault e com Morin (1999) sobre as questões de poder 

e das relações sociais traçando uma perspectiva do surgimento da intolerância religiosa 

do racismo e do preconceito, e com a ajuda de Henry (1987); Silveira (2017); Ferreirinha 

&  Raitz (2010); Rocha (2015) ;Oro (1997); Macedo (1987); Oliveira (2020); Stanchi e 

Alfano, Marinatto, Zuazo & Soares (2020) acompanhamos, ainda que de forma breve, a 

história do racismo, da intolerância religiosa e do preconceito com seu amargo legado de 

destruição identitária e cultural de um povo.  

Ainda no capítulo 1 (um) vimos casos de intolerância religiosa em diversos 

lugares e como ele está crescendo nos últimos anos, como mostram os dados coletados 

no serviço Disque 100.  Foi destacado também como a luta é grande para o negro 

preservar a sua história, cultura e religiosidade, como foi assinalado no caso dos artefatos 

que foram guardados no Museu da Polícia como itens de magia negra por anos e agora 

transferidos para o Museu da República, com os devidos cuidados no transporte e 

tratamento adequado do acervo e de sua exposição. 

Infelizmente todo esse caminho feito no capítulo um nos fizeram refletir que as 

religiões de matrizes africanas ainda não são totalmente representadas dentro da 

sociedade, que há ainda muitas barreiras (que aos poucos e com resiliência estão sendo 

quebradas) como a intolerância religiosa, o desrespeito pela cultura e pela origem do 
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outro, o intenso processo desumanização de uma parcela da nossa sociedade pelo 

enfraquecimento de suas raízes. Barreiras que podem até ser consideradas como um mero 

“mimimi”, mas que dificultam ações que são obrigatórias por lei, inclusive, como é o caso 

da inserção da história da África e sua religiosidade dentro das salas de aula, para que 

esta religião seja representada como as demais. 

No capítulo 2 (dois) procuramos alcançar o objetivo “Discutir o patrimônio 

cultural religioso no Brasil, incluindo as religiões de matriz africana; e Identificar os 

roteiros de turismo religioso no Brasil e suas potencialidades”, discutindo a importância 

do patrimônio não apenas na preservação da estrutura física, mas principalmente na 

preservação da cultura e da história daquilo que é preservado. É nesse encontro com o 

passado e os antepassados que nutrimos nossos sentimentos de pertencimento a uma 

determinada etnia ou cultura e tornamos mais denso o nosso próprio processo identitário, 

fortalecendo nossa fé. Embora seja clara essa importância, parece que a mão pesada da 

intolerância religiosa e do racismo se faz presente também nessa hora e não respeita o 

passado, as origens e nem tão pouco os antepassados dos que não são sua imagem e 

semelhança. Um comportamento nocivo que, consciente ou inconscientemente, parece 

orientar uma valorização do qual sagrado é mais sagrado ou até mesmo se é realmente 

sagrado ou apenas símbolos de rituais arcaicos e selvagens que podem e devem ser 

marginalizados. Também destacamos o importante papel do turismo religioso na 

diminuição desse fosso causado pela intolerância religiosa e pelo racismo, evidenciando 

as razões de sua realização e os lugares sagrados onde se realiza e lembrando que o 

turismo religioso traz em si sentimentos místicos profundos carregados de simbolismos e 

principalmente de fé. 

Ainda nesse capítulo conseguimos, dentro do nosso limite de médium ainda em 

processo de aprendizado, trazer informações sobre as práticas e rituais que caracterizam 

o universo religioso da Umbanda e, de certa forma, mostrando como esse diálogo, 

intercultural e Inter ritualístico, se manifesta como uma religião onde o respeito e apreço 

pelas diferenças são a base e o fundamento de ligação com o divino. 

Como esse capítulo foi construído usando como pano de fundo o turismo 

religioso, ainda mostramos as relações entre espaços ritualísticos, espaços sagrados e 

espaços turísticos e as religiões de matrizes africanas      
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 No capítulo 3 (três), cujo objetivo foi: “Analisar o papel do turismo no Santuário 

Ecológico de Umbanda (SEU), localizado na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro” nos 

deparamos com as possíveis relações entre a história da cidade de Teresópolis e as 

religiões de matrizes africanas, analisamos a presença do turismo religioso na cidade sede 

da pesquisa e infelizmente constatamos a negligência com esse setor. E exemplificamos 

essa negligência avaliando a narrativa da construção do Santuário Ecológico de 

Umbanda, SEU, através de uma iniciativa do CEUXCO, os porquês da sua construção e 

as dificuldades encontradas nessa trajetória onde em nenhum momento contou com o 

auxílio e amparo do governo municipal e que mesmo depois de construído continua 

invisível ao poder público. 

A história da cidade de Teresópolis, principalmente falando sobre o Quilombo da 

Serra, merece uma pesquisa à parte. Com a análise do turismo religioso da cidade de 

Teresópolis, pode-se perceber que somente há divulgação, no mapa turístico da cidade, 

de igrejas católicas. Porém a cidade possui uma histórica ligação com a cultura africana, 

sendo sede do Quilombo da Serra, e há um santuário ecológico umbandista na cidade que 

é aberto à visitação e deveria constar no mapa turístico da cidade, assim como outros 

templos religiosos abertos à visitação, como foi relatado na pesquisa realizada. Com isso, 

vemos uma falta de valorização do turismo religioso afro-brasileiro na cidade.  

E ao analisar o papel do turismo no “Santuário Ecológico de Umbanda (SEU), 

localizado na cidade de Teresópolis, RJ”, podemos concluir que há visitações e que ele é 

um potencial ponto turístico religioso para a cidade, desde o momento que abre suas 

visitações para qualquer pessoa que queria conhecê-lo, mediante contato agendando a 

visitação com o responsável pelo local.   

 Reconhece-se que o tempo de permanência no campo não foi como o planejado 

devido à pandemia de Covid-19, que inviabilizou o acesso aos atrativos turísticos e às 

pessoas diretamente ligadas ao turismo religioso na cidade de Teresópolis. Além do 

levantamento bibliográfico, a pesquisa valeu-se de recursos das redes sociais e de 

matérias publicadas online por jornais e revistas, servindo como suporte devido à 

impossibilidade do trabalho de campo. Houve uma colaboração imensa dos entrevistados, 

que possibilitaram a entrevista via e-mail, rede social Whatsapp e a plataforma Zoom, 

fazendo com que a pesquisa não parasse.  
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Embora a pandemia de Covid-19 tenha imposto limites à pesquisa, esta prosseguiu  

com suas dificuldades, chegando a termo com os resultados apresentados e com a 

compreensão de que este tema não se esgota aqui, abrindo espaço para futuros estudos e 

debates. 
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