
 

IV Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa Geografia Humanista Cultural 
24 a 27 de Outubro de 2013 – Niterói, Rio de Janeiro 

| 18 
| 

Sacralidade e Lugar: Considerações Fenomenológicas sobre 
o Convento da Penha 

 
Ernandes de Oliveira Pereira 

Graduado e Mestre em Geografia (CCHN/UFES) 
Professor da Faculdade Cenecista de Vila Velha - FACEVV 

Professor da Rede Estadual de Ensino do ES. 
ernandesop@yahoo.com.br 

  
 
Desde 1558, a história manifesta o cantar, o contar e o fazer de um povo, 
intimamente ligado a uma terra abençoada e sacralizada pelas mãos da Virgem 
da Penha, representada pela alvura de um convento encravado na pedra. 
Muitas crônicas, poesias e cantigas, que elevam a imponente sacralidade do 
convento, estão registradas em livros e na memória dos seus devotos. Foi 
assim, através da materialização desta sacralidade em elementos visíveis e não 
visíveis, interferindo consideravelmente sobre a maneira das pessoas 
vivenciarem e habitarem o espaço, que ocorreu o processo de consolidação da 
ideia de lugar. A história popular, as cantigas, as poesias e crônicas, bem como 
os nomes das avenidas, das ruas e dos bairros que se localizam no entorno do 
Convento, são fortes evidências desse processo. Além disso, esta sacralização 
do lugar, emerge das manifestações populares de devoção e fé, como as 
diversas romarias que ocupam as ruas e avenidas que levam até o altar da 
Virgem da Penha. Por tanto, é através da perspectiva filosófica, que cunhou as 
bases epistemológicas da geografia humanista, como as fenomenologias de 
Edmund Husserl, Merleau-Poty e Heidegger, pretende-se compreender a 
lógica (ou a não-lógica) do processo de ocupação dos espaços submetidos a esta 
sacralidade emanada pelo Virgem da Penha. Finalmente, pretende-se 
compreender o processo de construção da noção de lugar sobre estes espaços 
sacralizados, estabelecendo assim uma relação entre sacralidade e lugar. 
Espaços estes, ou lugares estes, que receberam um intenso valor espiritual 
(simbólico) e até mesmo econômico na atualidade, influenciando 
consideravelmente a dinâmica urbana das áreas do entorno do Convento da 
Penha. 
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