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Resumo 
O presente trabalho possui relevância em refletir sobre a contribuição da Igreja Nossa Senhora 
da Vitória como símbolo detentor de valor patrimonial arquitetônico e sua importância para o 
desenvolvimento do Turismo Cultural Religioso Piauiense, visando adequar as novas categorias 
que contribuirão no processo de segmentação do turismo, a exemplo do Turismo Cultural que 
tem como público o indivíduo que procura o contato com a Cultura próxima da autêntica, o que 
possibilita a reafirmação das identidades.  Os procedimentos utilizados foram à revisão teórica 
do Patrimônio Cultural Material, Turismo Cultural, identidade e religiosidade no município de 
Oeiras-Piauí. 
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Introdução 

 
O Turismo contribui para a preservação e manutenção do Patrimônio Histórico 

Cultural. Planejado de forma eficaz gera benefícios e mostra possíveis utilizações desse 

patrimônio pelas atividades turísticas e para a população local, evidenciando o potencial 

histórico e arquitetônico.  

O Patrimônio Cultural conforme (Santos, 2012) é o arcabouço de coisas que nos 

representam e ao qual temos uma identidade, todo o conjunto de bens culturais que 

possuem uma materialidade, denominamos Patrimônio Cultural Material, a maioria dos 

objetos dessa categoria, se referem à igrejas, prédios, objetos de uso pessoal e coletivo 

que representam determinado tempo. 
                                                
1 Trabalho elaborado para apresentação oral no SINCULT 2015 
2 Valéria de Morais Costa Moura, Bacharel em Turismo pela Faculdade Piauiense –FAP, Especialista em 
Patrimônio Cultural e Especialista em Gestão Hoteleira pela Universidade Estadual do Piaui-UESPI 



  
 

Dessa forma, na busca de sua identidade, o homem recorre, inicialmente, ao 

patrimônio material no qual se inserem os bens edificados e os objetos que tiveram 

significado na formação da identidade cultural. A Igreja Nossa Senhora das Vitórias 

insere-se nesse contexto de materialidade e em um segundo momento, busca-se o 

resgate do intangível, o patrimônio imaterial, no qual se inserem as festas, as 

celebrações, os lugares e os saberes que fazem parte da formação cultural e que, de 

alguma forma, encontram-se latentes no inconsciente coletivo.   

Pode-se considerar o Patrimônio Cultural como importante nicho de negócios na 

área do turismo cultural, movimentando grandes volumes de investimentos, pois conta 

com as manifestações culturais e os monumentos históricos identitários de uma 

determinada comunidade. De acordo com Barreto (2000, p. 19), “entende-se por 

turismo cultural todo o turismo em que o principal atrativo não seja a natureza, mas 

algum aspecto da cultura humana”. 

Para que possa perceber com clareza a importância disso, convém examiná-lo na 

sua especificidade com relação às demais modalidades do setor cultural. O objetivo 

deste trabalho é apresentar a contribuição da Igreja nossa Senhora das Vitórias como 

símbolo detentor de valor patrimonial arquitetônico e sua importância para o 

desenvolvimento do Turismo Cultural Religioso Piauiense. 

A delimitação desse estudo, no entanto foi orientada a partir da percepção de que 

a conservação da Igreja como Patrimônio Cultural Material se apresenta como essencial 

para os sujeitos históricos locais na medida em que possibilita o reencontro com as 

raízes das suas comunidades e a reafirmação das suas identidades, bem como, e não 

menos importante, transforma-se em potencial atrativo cultural no planejamento 

turístico local. 

É de grande importância refletir o valor da Igreja Nossa Senhora das Vitórias 

como Patrimônio Cultural Material no Turismo Cultural e religioso do município de 

Oeiras-Piauí, tendo sido considerada oficialmente a primeira Igreja do Piauí, o seu 

resgate é fundamental não só sob  aspecto cultural, assim como por sua função social. 

 
Patrimônio e Turismo Cultural 

 



  
 

A noção de patrimônio cultural tende a ter um sentido público, comunitário e de 

identificação coletiva alargada. Pelo contrário, o patrimônio, ainda que às vezes se 

utilize com o sentido de patrimônio cultural, tem um sentido mais restrito, familiar e 

individual, fazendo mais referência ao contexto privado e particular. 

Desde a segunda guerra mundial produziu-se um salto quantitativo e qualitativo 

na ativação do patrimônio cultural. Desde a segunda metade do século XX nasce uma 

nova sensibilidade face aos referentes culturais potencialmente patrimonializáveis. A 

importância deste processo, hoje em dia, leva a que alguns autores falem em “histeria 

patrimonial” (Peixoto, 1998), para definir esta tendência global à hiperprodução de 

patrimônio cultural. Martine Segalen (2003) chega a falar mesmo em que o movimento 

da patrimonialização corre o risco de ensimesma mento narcisista. Para esta autora o 

património cultural é uma obsessão que atingiu os seus limites. Na atualidade, o 

patrimônio cultural é um debate sobre os valores sociais e a patrimonialização é um 

processo de atribuição de novos valores, sentidos, usos e significados a objetos, a 

formas, a modos de vida, saberes e conhecimentos sociais. 

A forma como a sociedade se relaciona com o passado é influenciada pelo 

extremo dinamismo que a caracteriza e pela tremenda aceleração da velocidade de 

mudança social no período moderno. Por esta razão os modelos de identificação outrora 

estabelecidos com o passado, sob forma de tradição,  perdem continuidade, mas, por 

outro lado a história e os seus objetos ganham um valor e um interesse sem precedentes. 

As discursões sobre patrimônio tem se ampliado entre pesquisadores que o tem 

como objeto de estudo. Com essa ampliação classifica-se o patrimônio em material e 

imaterial/tangível intangível, este, último envolvendo as manifestações culturais e a 

tradição3. Dessa forma o patrimônio imaterial definido por Abreu & Chagas. Os quais 

mostram a significação do imaterial para a construção ou formação de identidade de 

uma comunidade ou sociedade. 

 
 
 
A ênfase recai menos nos aspectos materiais e mais nos aspectos 
ideais e valorativos, no sentido de registrar essas praticas e 

                                                
3 Nesta categoria estão lugares, festas, religiões, formas de medicina popular, musica, dança, culinária, 
técnicas etc. (Abreu & Chagas, 2009, p. 28). 



  
 

representações e acompanha-las para verificar sua permanência e suas 
transformações. (ABREU & CHAGA, 2009, p.9) 

             
Com a pluralidade de bens a categoria de patrimônio nos remete a uma seletiva e a uma 

institucionalização, que esses bens considera-se significativos para a história de uma 

sociedade.  

Dessa forma o patrimônio cultural pode contribuir para a recomposição de 

identidades culturais afetadas por processos culturais homogeneizadores. Neste sentido, 

a patrimonialização pode reforçar o direito à existência da diversidade de identidades 

culturais, e também pode ajudar a dinamizar comunitariamente comunidades 

minoritárias que fabricam as suas próprias apresentações e imagens culturais (Pereiro, 

2003). 

A patrimonialização também é um mecanismo de afirmação e legitimação da 

identidade de um grupo ou de algumas versões de identidade, o que não esta isento de 

lutas, dialéticas e negociações e pode se entender como um processo de ativação de 

memórias, sempre ligadas aos processos de esquecimento.  

O patrimônio cultural não está dotado de valor em si mesmo, porém, cada grupo 

e subgrupo humano atribui e adscreve valores e significados, específicos em cada 

momento histórico, aos seus bens culturais, escolhidos dentro dos múltiplos elementos o 

que se dá o sentimento de pertencimento. 

 O Sentido do pertencimento segundo Sá (2005, p.02), se estabelece sobre laços 

pessoais de reconhecimento mútuo e no sentimento de adesão a princípios e visões de 

mundo comuns, que fazem com que as pessoas se sintam participantes de um espaço de 

tempo (origem e território) comum. 

 De acordo com o exposto a utilização de símbolos, o cultural permite apropriar-

se de um espaço e transmitir um pertencimento territorial constituído da identidade 

coletiva e/ou individual. 

Surge então o turismo cultural para dar importância ao patrimônio. Turismo 

cultural é o acesso a esse patrimônio cultural, ou seja, à história, à cultura e ao modo de 

viver de uma comunidade. Sendo assim, o turismo cultural não busca somente lazer, 

repouso e boa vida. Caracteriza-se, também, pela motivação do turista em conhecer 

regiões onde o seu alicerce está baseado na história de um determinado povo, nas suas 



  
 

tradições e nas suas manifestações culturais, históricas e religiosas (MOLETTA, 1998, 

p. 91). 

Um elemento fundamental do turismo cultural é o consumo de lugares de 

recordo e memórias, que são lugares onde tiveram acontecimentos históricos 

importantes, mas também lugares que recordam a vida de artistas ou intelectuais (ex.: o 

Salzburgo de Mozart). Estes lugares e memórias atraem turistas pelo seu valor histórico, 

artístico ou de vivência, constituindo uma prática social que Candau (2002, p.68) tem 

definido como “turismo da memória”.  

O turismo tem utilizado a cultura e o património cultural para criar uma imagem-

produto que se comercializa para ver e visitar. Portanto, desde esta perspectiva, o 

património cultural cabe entende-lo como uma nova forma de produção cultural, como 

um meio através do qual alguns locais convertem-se em destinos turísticos 

(Kirshenblatt-Gimblett, 2001).  

Em alguns casos, o turismo tem servido para conservar patrimônio cultural e 

tradições – sempre inventadas e/ou reinventadas –. Outras vezes, o turismo tem servido 

para inventar novas práticas culturais (sem tradição histórica) que rapidamente são 

convertidas e definidas como “tradições” para uma melhor comercialização dos 

produtos turísticos.  

O turismo cultural tem, portanto, a função de estimular aos fatores culturais 

dentro de uma localidade e é um meio de fomentar recursos para atrair visitantes e 

incrementar o desenvolvimento econômico da região turística, a qual tem características 

favoráveis a esse setor de turismo, sendo apoiado nos princípios do desenvolvimento 

turístico sustentável. Podendo ser também uma estratégica de dominação, controle, 

folclorização, instrumentalização dos nativos para gerar lucro e prestígio para os agentes 

do turismo e os governantes. 

 

A Representatividade da Identidade Cultural no Turismo Religioso 

 

A identidade cultural e a memória reforçam-se mutuamente. Conhecemos as 

nossas raízes, distinguimos o que nos une e o que nos divide. Estamos aptos a entender 

que a cultura e a memória são faces de uma mesma moeda e que a atitude cultural por 



  
 

excelência é o que nos rodeia, desde os testemunhos construídos ou das expressões da 

natureza aos testemunhos vivos aos quais são imprescindíveis para a construção desta 

identidade. 

A memória é um elemento essencial da identidade e contribui para a formação 

da cidadania.  

A definição da própria identidade cultural implica em distinguir os princípios, os 

valores e os traços que a marcam, não apenas em relação a si própria, mas frente a 

outras culturas, povos ou comunidades. Memória e identidade estão interligados, desse 

cruzamento, múltiplas pelas possibilidades poderão se abrir ora produção de imaginário 

histórico-cultural (SANTOS,  2004,59). 

 Dessa forma entende-se que os aspectos peculiares de um determinado povo com 

suas crenças, ritos e experiências comuns que formam a identidade particular e essa 

construção da identidade vão se moldando quando um determinado grupo se apropria de 

seus valores, manifestações perpetuando-os na sua história, passando de geração a 

geração. 

Em foco a identidade e religiosidade estão o Turismo Cultural Religioso, 

classificado pela OMT4 entre os principais motivos das viagens turísticas, fato este 

destacado por Dias e Silveira (2003) e citado por Andrade (2000). 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. 

A Religiosidade em muitas comunidades é narrada com histórias de fé e 

espiritualidade, histórias de devoção popular que marcam o cotidiano, que definem, 

aprofundam e fortalecem os vínculos de indivíduos uns com os outros e com seus 

ancestrais. Histórias presentes nas ruas, nas praças, nas casas, nos lugares de memória 

vivenciados, praticados e consumidos por fiéis em rituais, festas e celebrações 

                                                
4 Organização Mundial do Turismo é uma agência especializada das Nações Unidas e a 
principal organização internacional no campo do turismo. 



  
 

tradicionais da cultura brasileira. Histórias de homens, mulheres e crianças marcadas 

pela tradição cultural de um tempo presente, em rápida e constante transformação.  

O convívio com os devotos em suas comunidades permite compreender que não 

existem histórias sem sentido e que é preciso encontrá-las até mesmo onde os outros 

não as vêem.  

As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado 

histórico com o qual elas continuariam a manter certa correspondência. Elas têm a ver, 

entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da 

cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos 

(HALL, 2000, 109). 

A identidade é uma categoria extremamente diferenciada dentro das Ciências 

Humanas e Sociais. Pode ser abordada em relação à questão de gênero, pode ser 

definida a partir da religião que se professa, pode ser construída, e geralmente o é, com 

a contribuição da atividade profissional que uma pessoa exerce, está intimamente ligada 

ao grupo étnico ao qual pertencemos, o que já inclui outras categorias como língua, 

costumes, etc. 

O turismo religioso não só se apropria de uma manifestação vinculada ao 

sagrado, como a transforma em espetáculo, pois não pode haver turismo nesse segmento 

[...] “sem a percepção de elementos simbólicos que remetem ao divino” (Oliveira, 2004, 

p. 65).  

Diante de tudo isso, o turismo religioso vem se consolidando como uma 

atividade necessária à busca do sagrado nas manifestações de caráter religioso-cultural. 

Espaços, festas, manifestações religiosas e santuários, cada vez mais se consolidam 

como destinos turísticos sendo chancelados por entidades religiosas e órgãos oficiais de 

turismo, e como opção estratégica de desenvolvimento para muitos destinos (De La 

Torre et al, 2012).Conforme o exposto, o Turismo religioso tem a finalidade de dar 

notoriedade aos elementos históricos –culturais. 

 

O municipio de Oeiras Piaui e seu potencial para o turismo cultural religioso 
 



  
 

O município de Oeiras está localizado na Microrregião de Picos, no estado 

do Piauí, possui 35.646 habitantes (IBGE 2010). A sede municipal tem as coordenadas 

geográficas de 07º01’30″ latitude sul e longitude 42º07’51″ oeste de Greenwich e 

localiza-se a 316 km da capital Teresina. 

Conforme dados oficiais da Prefeitura de Oeiras-Piauí, a cidade de Oeiras se 

desenvolveu ao redor da matriz Igreja Nossa Senhora da Vitória. Inicialmente foi 

conhecida como Vila da Mocha, por estar localizada às margens do riacho Mocha, onde 

Domingos Afonso Mafrense instalou sua Fazenda “Cabrobó”. 

Algum tempo depois, o padre Miguel Carvalho fundou próximo à fazenda, a 

capela que serviu como sede da freguesia de Nossa Senhora da Vitória. 

O local progrediu. Em 1717 a freguesia foi elevada à categoria de vila e recebeu 

o nome de vila de Mocha. Foi criada a comarca do Piauí, sendo o primeiro-ouvidor 

Vicente Leite Ripado. Mocha cresceu, vieram famílias do Maranhão, multiplicaram-se 

os rebanhos de gado cavalar e vacum, que dentro em pouco eram exportados para outras 

regiões do Brasil. 

A cidade foi designada a primeira capital da província do Piauí em 1758 

permanecendo como centro das decisões políticas até 1852, quando então a sede do 

governo foi transferida para Teresina. Depois deste período, a cidade prosperou 

principalmente com a criação de gado e guardou um patrimônio histórico, com seus 

casarões coloniais e monumentos dos séculos XVIII e XIX que remontam à colonização 

do Piauí. 

Seu potencial para o Turismo é representado por manifestações populares, que 

por meio das manifestações religiosas destacam-se as festas da Padroeira Nossa Senhora 

da Vitória, em 15 de agosto, de Nossa Senhora da Conceição, em 08 de dezembro e a 

Semana Santa, talvez a mais movimentada do Piauí, que inclui Procissões como a do 

Domingo de Ramos, do Fogaréu (quinta-feira) e do Senhor Morto (sexta-feira da 

Paixão), além disso, estão incluídos nas manifestações os Concertos do Grupo 

Bandolins formado pelas senhoras mais antigas da cidade. Dentre os pontos de interesse 

para o Turismo estão a Casa da Pólvora, Morro do Leme onde ergueu uma grande 



  
 

imagem da Padroeira do Município Nossa Senhora da Vitória, Morro da Cruz que 

permite visão privilegiada do município, Casa de Teatro Cine Teatro ,o Museu também 

considerado mais antigo do Piauí, Igreja de Nossa senhora do Rosário, Pé de Deus e as 

expressões culturais de Folclore e Cultura destaca-se os Congos do Rosário, tido como 

uma das mais belas expressões Afro-Brasileiras.  

O município de Oeiras Piauí foi inserido no programa de regionalização do 

turismo por meio do Ministério do Turismo, um macro programa desenvolvido para 

definir as estratégias de organização do turismo para fins de planejamento e gestão a 

oferta turística regional que adquire maior significância  e identidade pela qualidade e 

originalidade capaz de agregar valor ao produto turístico. (Marcos Conceituais 

Ministério do turismo). 

O Estado do Piauí foi dividido em sete Polos dentre eles está o Polo-Histórico 

Cultural por existir nos municípios, atividade e bens relacionados ao Turismo Cultural, 

são eles: Amarante, Arraial, Barra D’Alcântara; Cajazeiras do Piauí; Jerumenha; Nazaré 

do Piauí; Novo Oriente do Piauí; Oeiras; Picos; Santa Rosa; Santana do Piauí; São João 

da Varjota; Tanque do Piauí; Valença do Piauí; Várzea Grande. 

O Programa de Regionalização do turismo possui grande contribuição para 

sensibilizar, articular e mobilizar a instância governamental regional, por meio do 

fomento da atividade com chamadas públicas de projeto com o monitoramento e 

avaliação deste em critérios preestabelecidos ou nas metas programadas para assim 

desenvolve-lo. 

 

                              Fonte: ( Moura, Valéria 2013) 



  
 

 

      A Figura (A) mostra a fachada da Igreja Nossa Senhora das Vitórias, (B) Parte 

interna da Igreja,(C) Casarão histórico onde hoje funciona a sede da Prefeitura 

municipal,(D) Morro do Leme onde se encontra a estátua de Nossa Senhora da Vitória 

padroeira da cidade. 

    De acordo com as figuras acima se demonstra os potenciais para o turismo do 

município dar-se ênfase ao Patrimônio Arquitetônico  Igreja Matriz Nossa Senhora da 

Vitória oficialmente a primeira igreja do Estado e o seu potencial para o Turismo 

Cultural bem como a sua importância para a Identidade Piauiense. Começou a ser 

construída em 1697 e foi inaugurada em 1733, igreja de pedra que também é potencial 

para o turismo cívico e arquitetônico por ter característica do estilo barroco, possuindo 

desenhos de flores e ornamentos esculpidos em cantos de paredes e altares.  

           A igreja Matriz Nossa Senhora da Vitória torna-se símbolo da identidade 

religiosa para a cidade. Desta forma os objetos que compõem um patrimônio precisam 

encontrar “ressonância” junto a seu público como utiliza o historiador Stephen 

Greenblatt, diz ele: 

Por ressonância eu quero me referir ao poder de um objeto exposto 
atingirem universo mais amplo, para além de suas fronteiras formais, o 
poder de evocar no expectador as forças culturais complexas e 
dinâmicas das quais ele emergiu e das quais ele é, para o expectador, o 
representante. (Greenblatt,1991, p. 42-56) 

         Uma vez que, os citadinos atem como ícone de identificação histórica, haja vista 

que a formação da cidade se deu ao entorno da Igreja. O que a configura como símbolo 

de representatividade para além do sentimento religioso, a tornando patrimônio cultural 

reconhecido pelo IPHAN-Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional desde 

2012. 

As vivências, os saberes e as práticas materializadas em ritos, festas e 

celebrações por esta paróquia no município de Oeiras, no Piauí, lugar onde estão 

presentes bens culturais que são apresentados por meio de celebrações como: os festejos 

da Padroeira Nossa Senhora das Vitórias; a procissão de Bom Jesus dos Passos e a 

Procissão do Fogaréu, ambas de grande amplitude no período da semana Santa e logo 



  
 

após é comemorado a Festa do divino Espirito Santo que conta também com a 

participação de milhares de pessoas.  

 

 
                 Fonte ( Moura, Valéria 2013) 

 

A Figura (A) demonstra a Procissão de bom Jesus dos Passos, (B) procissão do 

Senhor Morto e (C) Procissão do fogaréu. 

Essas manifestações culturais são profundamente ligadas ao processo de 

construção de identidade de parcela significativa da população piauiense, que se 

inscreve em um tipo de catolicismo popular típico e ainda significativo não só no solo 

piauiense, mas no nordeste brasileiro. 

 

Conclusão 

 

Pode-se observar que o termo patrimônio cultural sofreu diversas alterações até 

o momento atual, caracterizado atualmente como o conjunto de elementos que 

constroem o sentido de identidade e memória para determinada população. No que se 

refere ao desenvolvimento turístico, a população precisa construir uma rede de 

significados a este patrimônio material arquitetônico Igreja “Nossa Senhora da Vitória”, 

para que não seja apenas um mero produto a ser comercializado. 

No caso específico do objeto estudado, nota-se que a Igreja constitui um bem 

cultural de grande importância para a história local e do Estado, porém, é percebida a 

falta de uma característica fundamental: o sentimento da apropriação e identidade, que 



  
 

unam a população local ao determinado bem, que os identificam apenas às 

manifestações culturais promovidas pela arquidiocese. 

Para que esta relação ocorra, devem ser tomadas algumas atitudes, tanto por 

parte do poder público, privado, quanto também por parte da própria população. 

Por apresentar um caráter multi-setorial, o turismo Cultural e Religioso pode ser 

considerado como dinamizador no processo de desenvolvimento econômico como 

também para gerar prestigio para a comunidade, ora irá promover uma educação 

patrimonial, ou seja, a partir do momento em que se conhece o patrimônio é gestado o 

sentimento de pertencimento, em consequência disso à valorização do mesmo. 

A atividade turística serve como agente pré ou pós-preservação do patrimônio, 

pois esta é capaz de incentivar a comunidade local a perceber a própria riqueza cultural, 

por meio da educação patrimonial, e a estimular o turista a conhecer e valorizar este 

patrimônio. 

Sua atuação de modo formal e ordenado surge como uma alternativa para 

impulsionar o desenvolvimento turístico local pela exploração de muitos recursos, não 

explorados turisticamente até o momento. Conclui-se que os benefícios oriundos desse 

setor podem mudar o perfil social, politico e econômico.  

Portanto o resgate, a valorização e a preservação da cultura de um determinado 

lugar através da educação patrimonial e do envolvimento da comunidade, prova 

exemplo de coexistência positiva entre o turismo e patrimônio. Contudo sem deixar 

observar as ressalvas apresentadas ao monitoramento do planejamento turístico para que 

a atividade turística não transforme o patrimônio, sem deixar retirar a sua singularidade 

e o contato com as identidades culturais, princípios do Turismo Cultural. 
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