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Resumo 

 

Este trabalho trata do turismo religioso que ocorre na cidade de Santo 

Expedito, que possui cerca de 3 mil habitantes, localizada no interior do Estado 

de São Paulo, na região de Presidente Prudente. A origem da cidade sempre 

esteve associada à devoção ao Santo Expedito. Hoje o turismo é a atividade 

que mais cresce no município, pois em algumas festividades recebe até 50.000 

visitantes. Neste trabalho discutimos os conceitos de turismo religioso e sua 

diferenciação de peregrino ou romeiro. Em Santo Expedito encontramos o 

peregrino, pessoa que mergulha no sagrado participando dos eventos 

religiosos, e também há o turista, que está mais interessado nos shows, na 

socialização e diversão, deixando em segundo plano as questões religiosas. A 

principal conclusão que se extraiu foi à capacidade que o capitalismo tem de se 

articular com todas as esferas da vida, nesse caso com a fé e a religião, 

tornando o que seriam momentos de orações em momentos de recreação e 

consumo, associados à fé. 
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Religious Tourism in Santo Expedito-SP 

 

Abstract 

 

This paper deals with religious tourism that takes place in the city of 

Santo Expedito, which has around 3 thousand in habitants, located in the 

interior of São Paulo State, in the region of Presidente Prudente. The origin of 

the city have always been associated to devotion to Santo Expedito. Today the 

tourism is the activity the grows most in the city, since some festivities already 



receive around 50,000 visitors. In this work we discuss the concepts of religious 

tourism and its differentiation from the pilgrims. In Santo Expedito we find the 

pilgrim, the person who immerses in the sacred participating in religious events, 

and there is also the tourist, the person more interested in shows, socialization 

and leisure, leaving in second plane the religious questions. The main 

conclusion we came is that capitalism is able to articulate in all spheres of life, 

in this case with faith and religion, turning what would be moments of praying 

into moments of leisure and consume.  
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