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Segundo João, Jesus fez um chicote 

com algumas cordas e “... expulsou a todos do 

templo, as ovelhas bem como os bois, 

derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, 

virou as mesas e disse aos que vendiam as 

pombas: Tirai daqui estas coisas; não façais da 

casa de meu Pai uma casa de negócio.”  

(João 2:15-16) 



 

RESUMO 

 

O arranjo espacial urbano, na maioria das cidades, são expressões de sua 
reprodução social na mais material de suas dimensões o que se deve ao processo 
histórico em que se deu tal formação. Aparecida, cidade do Vale do Paraíba 
Paulista, nasceu de circunstâncias fortuitas, o achado de uma imagem de Nossa 
Senhora da Conceição nas águas do rio que dá nome à região. A partir deste ponto 
se inicia seu crescimento, de povoado à cidade que hoje é. Como em sua origem, 
sua história esteve sempre ligada às expressões da fé católica e da devoção à 
Senhora Aparecida. No entanto, o crescente afluxo de fiéis demandou novas 
necessidades para a cidade, o acolhimento aos peregrinos e romeiros, uma 
demanda por comércio e serviços. A estrutura do centro urbano se abre então ao 
mercado e essas ofertas sob a condução da própria Igreja. A cidade da fé se torna 
profana. O estudo a seguir aborda este processo onde o amálgama inicial entre fé e 
as necessidades de sobrevivência se deslocam para satisfações de necessidades 
contemporâneas, a cultura de massa. Apoiado em pesquisas bibliográficas e 
análises de documentos do poder público e da Igreja, o texto a seguir pretende 
colaborar para o estudo das contradições da cultura e dos espaços gerados nestes 
novos tempos. 
 
Palavras-chave: Planejamento Urbano. Conflitos Socioespaciais. Público e Privado. 
Fé e Território. Sagrado e Profano. Município de Aparecida - Vale do Paraíba - 
Brasil. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The urban spatial arrangement, in most cities, are expressions of their social 
reproduction in more material of its size is due to the historical process in which they 
gave such training. Aparecida, the city of Paulista Paraíba Valley, was born of 
fortuitous circumstances, the finding of an image of Our Lady of the Conception in 
the waters of the river that gives name to the region. From this point begins its growth 
from village to town it is today. As in its origin, its history has always been linked to 
the expressions of the Catholic faith and devotion to Our Lady Aparecida. However, 
the growing influx of faithful demanded new needs of the city, welcoming pilgrims and 
pilgrims, a demand for trade and services. The structure of the urban center opens 
then the market and these offerings under the guidance of the Church. The city's faith 
becomes profane. The study then discusses the process where the initial confusion 
between faith and survival needs moving to contemporary needs of satisfactions, 
mass culture. Supported in bibliographic research and analysis of government 
documents and the Church, the following text aims to contribute to the study of the 
contradictions of culture and spaces generated in these new times. 
 
Keywords: Urban Planning. Socio-Spatial Conflicts. Faith and Territory. Sacred and 
Profane. Aparecida City - Paraíba Valley - Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Historiadores, ao procurar entender as condições sociais, políticas e 

econômicas da época de Cristo, descrevem as atividades no templo de Herodes, 

inclusive aquelas dos mercadores e cambistas que ocupavam o pátio dos gentios, 

como integrantes da cultura – e da religião – judaica. No entanto, para o Carpinteiro 

de Nazaré, os costumes de Jerusalém pervertiam o destino do templo a tal ponto 

que motivou o único episódio do Evangelho em que Jesus faz uso explícito da 

violência: A “casa do meu Pai” não poderia se tornar uma “casa de negócio” um 

“covil de salteadores”, como corrobora Mateus (21:12-13) (BÍBLIA, 1969).  

 Neste estudo, mais que divagações de pretensão exegética, estão em causa 

as atividades e contradições existentes entre as práticas da economia e aquelas 

expressas pela fé. Mais diretamente, quanto ao conflito territorial afronta o segmento 

da igreja católica, expresso pela arquidiocese, ao governo municipal de uma cidade, 

no espaço daquela que é o maior centro de peregrinações do Brasil, Aparecida, no 

Estado de São Paulo. 

 Os grandes deslocamentos da antiguidade estavam associados, quando não 

à campanhas militares, às viagens de comércio e peregrinações. Praticamente todas 

as religiões consideram estas últimas como as expressões mais verdadeiras e 

concretas da fé. De acordo com as palavras do Novo Testamento, o caso narrado 

acima teria acontecido durante a Pessach, a páscoa judaica, quando milhares de 

pessoas acorriam ao Templo de Jerusalém. Em outros credos se reconhece a 

importância de Meca para o islamismo, o Templo Kashi Vishwanath, às margens do 

Ganges, em Varanai, na Índia e local sagrado do hinduísmo, ou Lumbini, a terra 

natal do Buda, no Nepal, além de muitos outros lugares sagrados para tantas outras 

religiões. Assim, além de Jerusalém, local de inúmeras passagens da vida e morte 

do Cristo, também ponto de afluência do judaísmo e do islamismo, o cristianismo 

como um todo, e a igreja católica romana em particular, criaram inúmeros locais de 

peregrinação. Estes se situam principalmente na Europa, em função de passagens 

consideradas milagrosas ocorridas durante o período medieval. Assis, cidade 

italiana da Úmbria e terra natal de São Francisco de Assis do catolicismo e Santiago 

de Compostela, na Galícia, Espanha, local onde se acredita estarem depositados os 

restos mortais do apóstolo Tiago, são apenas alguns desses destinos. Com a 

chegada dos europeus e do catolicismo à América, logo começam a pontuar, 
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também neste continente, novos locais sagrados para esta religião: a basílica de 

Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México e a de Nossa Senhora 

Aparecida, no Brasil estão entre os destinos mais visitados da fé católica. 

 A dimensão religiosa corresponde a uma das facetas da identidade nacional 

quando da investigação da relação oriunda da colonização portuguesa e a religião 

católica, que assume características próprias em diferentes lugares e regiões. Essa 

categoria de formação econômico-social [a religião] é acrescida, segundo Milton 

Santos (1982, p.16) “da instância espacial, que pressupõe a percepção de que a 

função da forma espacial depende da redistribuição, a cada momento histórico, 

sobre o espaço total da totalidade das funções que uma formação social é chamada 

a realizar”. 

 Caio Prado Júnior (1977) indica que por todo o período colonial brasileiro as 

necessidades espirituais e as exigências da vida civil eram colocadas num mesmo 

plano de importância para os cidadãos, porque o cotidiano era marcado por 

acontecimentos de cunho religioso: o nascimento pelo batismo, o casamento e o 

divórcio se faziam diante da autoridade clerical. “À aliança entre o Estado português 

e a Igreja católica chamou-se de Padroado: por concessão do Papa, os Monarcas 

portugueses exerciam o governo religioso e moral no reino e nas colônias” (DEL 

PRIORE, 1994, p.8). 

 Até as primeiras décadas do século XX, a cidade de Aparecida, no Vale do 

Paraíba Paulista, se assemelhava a tantos outros pontos de peregrinação do país 

como o santuário de Bom Jesus da Lapa, às margens do rio São Francisco, no 

interior da Bahia, ou a basílica de Nossa senhora da Penha, no Rio de Janeiro. 

Como todo local de peregrinação, agora chamada de romaria por seu caráter 

coletivo, era normal associar a visita dos romeiros à compra de lembranças da 

viagem. Junto com cartões postais e fotografias na praça, com a antiga basílica ao 

fundo eram inevitáveis as reproduções em pequenas imagens que miniaturizavam a 

imagem maior, aquela que fora encontrada pelos piraquaras de Guaratinguetá nas 

águas do rio Paraíba do Sul. 

 Quando as partes, cabeça e corpo, da imagem da padroeira de Portugal e de 

muitas cidades brasileiras, Nossa Senhora da Conceição foram encontradas nas 

redes dos pescadores, em 1717, aquelas terras pertenciam então ao termo de 

Guaratinguetá. Em 1745, marcando a devoção ao fato, foi erigida nas cercanias do 

porto de Itaguaçu, local do encontro da imagem, uma pequena capela. Fiel ao 
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costume que recomendava a valorização dos edifícios religiosos, erigidos em local 

mais elevado de modo a se destacar dos demais, o local escolhido foi a colina 

conhecida como Morro dos Coqueiros. Por aí se estabeleceram os primeiros fiéis e 

residentes formando um pequeno povoado que, em 1842 se tornaria distrito, ainda 

ligada a Guaratinguetá. Sua emancipação aconteceria somente em 1828 quando, 

com o nome de Aparecida, se torna município. Em 1888 a cidade inaugura enfim 

sua basílica substituindo a antiga igreja formando um conjunto urbano que 

acrescentava ao templo a praça principal da cidade nos moldes das cidades 

brasileiras daquela época.  

 Entre o final do século XIX e a primeira metade do século seguinte, favorecida 

pela implantação da Estrada de Ferro Central do Brasil, a cidade recebe cada vez 

mais visitantes e romeiros de um modo geral. Para tanto, muito contribuiu a 

proclamação, em 1930, de Nossa Senhora Aparecida como “Padroeira do Brasil”, 

por decreto do papa Pio XI. Esta consagração viria a contribuir com os anseios de 

Getúlio Vargas que alguns meses depois seria alçado ao cargo de presidente do 

Brasil pelo movimento militar de 3 de outubro daquele mesmo ano. Como é de 

amplo conhecimento, o projeto de Vargas para um estado nacional coeso sob sua 

direção necessitava de símbolos que consagrassem seus objetivos e, neste sentido, 

a consagração da “Rainha do Brasil” concorria plenamente. 

 Até a primeira metade do século XX a afluência de romeiros só fez aumentar. 

Neste período a praça da basílica, hoje conhecida como basílica velha, já não era 

suficiente para receber tantos visitantes. Pouco a pouco foram aumentando o 

número de lojas e bancas de souvenirs, das antigas pensões baratas e acessíveis 

aos bolsos dos fiéis, bares e restaurantes, mas também dos novos hotéis, agora 

erigidos em construções verticalizadas, alterando a paisagem do Morro dos 

Coqueiros encobrindo paulatinamente a antiga basílica. Aparecida, local sagrado de 

expressão de fé e devoção sincera tornara-se profana. Das visitas espontâneas e 

das romarias improvisadas em caminhões, à moda dos “paus-de-arara”, entrava-se 

agora na era do turismo religioso1. 

 O chamado turismo religioso se caracteriza como um fenômeno que se 

origina em uma motivação religiosa, mas, na prática, se viabiliza como atividade 

                                                            
1 Caracteriza-se pelas atividades “decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e 
eventos relacionados às religiões institucionalizadas, independente da origem ética ou do credo”.  
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2001, p.17). 
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socioeconômica. Como tal, transforma o espaço socialmente produzido, inicialmente 

como espaço de devoção, portanto sagrado, em espaço-mercadoria, ou seja, 

profano. É no enfoque econômico que a atividade fortalece a entrada e 

movimentação de divisas quando da visita dos romeiros, que irão consumir recursos 

naturais e culturais de uma região e agregar valor a esses recursos. A atividade 

turística implica, portanto, na reestruturação do espaço, pois é “indutora da 

organização espacial e da mobilização de fluxos populacionais” (CORIOLANO, 

1998, p.21).  

 A produção social do espaço de Aparecida, entre suas várias expressões, 

associa também aquela advinda das ações vinculadas às atividades do turismo 

(Anexo A), em especial do turismo religioso, que representa apenas uma parcela 

das várias que compõem seu espaço geográfico. Para Rita de Cássia Cruz (2002, 

p.12) “o turismo [...] introduz no espaço objetos definidos pela possibilidade de 

permitir o desenvolvimento da atividade”. A atividade absorve os objetos 

preexistentes no espaço alterando seu significado para o atendimento da demanda 

por ela gerada.  

 A abrangência de tal vai além da utilização dos atributos culturais e naturais 

para atrair os visitantes, pois também inclui setores do comércio, da indústria, dos 

serviços, do poder público, da organização comunitária local, da construção civil, da 

mídia, etc. Ao longo das últimas décadas, a atividade se apresenta como relevante 

fator a ser considerado na reorganização dos territórios, das condições de 

ordenamento do espaço, das políticas de planejamento e desenvolvimento, com 

uma especial visibilidade nos espaços urbanos. Cláudia F. Magalhães (2002, p.1) 

afirma que “antes de ser uma atividade econômica, o turismo é fenômeno social e 

espacial” pois sua prática implica que o ator principal – o homem – tenha que se 

deslocar no espaço em busca da realização/consumo de sua motivação. 

 Enquanto apropriação do território, o turismo transforma o espaço 

socialmente produzido em espaço-mercadoria, pois, o enfoque econômico é uma 

atividade que fortalece a entrada e movimentação de divisas em uma determinada 

localidade. Essa correlação se dá a partir da circulação de visitantes que consomem 

os recursos naturais e culturais de uma região turística e, portanto, acrescentar um 

maior valor a esses recursos. 

 O fenômeno do turismo é expresso pelas relações sociais e pela 

materialização do território que existe no processo de produção do espaço. 
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 O entendimento de que o espaço é socialmente produzido traz a implicação 

de que o espaço-natureza (ou natural) se distancia, pois a natureza passa a ser 

entendida como matéria-prima, sobre a qual as forças produtivas produzem o seu 

espaço. Lefebvre (2006) indica que o espaço é a representação contínua da 

interferência das relações sociais (de produção e reprodução), que à luz do 

capitalismo são relacionados em três níveis: da reprodução da força de trabalho (a 

classe operária), da reprodução biológica (a família) e o da reprodução de relações 

sociais. O espaço, a partir das relações sociais de produção e reprodução, vai 

apresentar a seguinte sobreposição: a prática espacial, as representações do 

espaço e os espaços de representação; três categorias instáveis, dado que 

representam o momento situacional de uma sociedade, subdividida em produtores e 

usuários do espaço. A prática espacial corresponde ao espaço percebido no qual os 

modos de produção e reprodução da sociedade o dominam. O autor associa este 

conceito ao neocapitalismo, quando associa a realidade cotidiana (o emprego do 

tempo) e realidade urbana, constituída de acessos/percursos e redes que ligam os 

lugares (do trabalho, do lazer e da vida privada). Nesta situação, as representações 

do espaço correspondem ao espaço concebido através do conhecimento – abstrato 

– provido de signos e códigos, e da ordem de relação de produção. Ou seja, é o 

espaço organizado a partir do conhecimento e da ideologia observados na política e 

prática social.  

 Os espaços de representação apresentam distintos simbolismos conectados 

à arte e vida social. Correspondem ao espaço vivido através de imagens e símbolos, 

também indicado como espaço dos habitantes e usuários e que são originados da 

história de um povo e de cada indivíduo. Lefebvre (2006) indica que se refere ao 

espaço qualitativo, fluido e dinamizado, que por isso recebe as múltiplas 

denominações de direcional, situacional ou relacional. Acrescenta ainda que a 

qualidade de vida está na condição de que o indivíduo, pertencente a um grupo 

social, tem em tramitar entre os diferentes tipos de espaço, sem sofrer perdas 

qualitativas. Devido à multiplicidade de espaços que coexistem, afirma que não 

existe somente um espaço social, mas vários espaços sociais, que formam uma 

rede de relações, ora se contrapondo ou se chocando um ao outro, a partir de suas 

unidades individuais e particularidades - “O espaço social só pode ser compreendido 

segundo uma dupla determinação: conduzido pelos grandes movimentos, e 

atravessado pelos pequenos movimentos” (LEFEBVRE, 2006, p.309). Para ele, a 
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forma do espaço social é “o encontro, a simultaneidade, a reunião de tudo que há no 

espaço, de tudo que é produzido, seja pela natureza, seja pela sociedade” 

(LEFEBVRE, 2006, p.310).   

 A representação incorpora as imagens do real e do imaginado, que sofrem 

constantes modificações. Kevin Lynch (2011, p.28) afirma que a imagem é “formada 

pelo conjunto de sensações experimentadas ao observar e viver em determinado 

ambiente.” E que a imagem urbana não representa toda a cidade, por ser 

fragmentada, parcial e selecionada (representa somente aquilo que a 

espetacularização quer passar). As novas intervenções urbanas acontecem 

principalmente em áreas que são reestruturadas aos espetáculos, denominada de 

arquitetura-espetáculo, que contribui funcional e esteticamente para formatar os 

ambientes urbanos, “encorajando os projetos imobiliários e retorno de uma 

ocupação rentável para a área, ratificando os paradigmas de um processo de 

urbanização neoliberal. Neste processo a valorização do solo e a própria arquitetura 

transformam a cidade em espaço cenográfico”, de acordo com Evelyn Werneck Lima 

(2004).  

 Guy Debord (1997) trata o espetáculo como um modo de produção da relação 

social através da comercialização de imagens da realidade e é utilizado como 

estratégia para instituir uma territorialidade simbólica. É na representação simbólica 

que o ambiente urbano se tornará visível como “cidade única”. 

 Através da religião, o homem busca um auxilio sobrenatural para atender 

suas necessidades cotidianas. “A religião, que pode ser observada desde o 

surgimento dos primeiros grupos sociais humanos, objetiva religar o homem 

(cotidiano, profano) com o divino (sagrado)” (Rosendahl, 1997, p.134). Segundo este 

autor, tal prerrogativa justifica a interligação da religião com a economia e a política 

do lugar. A territorialidade religiosa define-se como o “conjunto de práticas 

desenvolvidas por instituições ou grupos no sentido de controlar um dado território, 

onde o efeito do poder sagrado reflete uma identidade de fé e um sentimento de 

propriedade mútuo” (Rosendahl, 2005, p.203).  É o que se dá no município de 

Aparecida, onde, para o fiel se confundem os espaços público e o privado.  

 O estudo a seguir aborda este processo em que o amálgama inicial entre fé e 

as necessidades de sobrevivência se deslocam para satisfações de necessidades 

contemporâneas, a cultura de massa.  
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 Apoiado em pesquisas bibliográficas e análises de documentos do poder 

público e da Igreja, para identificar as transformações do espaço no município de 

Aparecida – SP, a partir da influência do turismo religioso que tem como 

protagonista o Santuário Nacional de Aparecida, o texto a seguir pretende colaborar 

para o estudo da interação da cultura com o espaço urbano gerado, que cabe 

ressaltar, a inexistência de bibliografias que tratem sobre o tema abordado nesta 

pesquisa, em Aparecida, São Paulo.  

 Foram realizados levantamentos em fontes bibliográficas e eletrônicas dos 

temas relacionados ao objetivo. Bibliografias impressas, legislação turística e de 

zoneamento urbano, o Plano Diretor e artigos eletrônicos além do material 

disponível para consulta no Centro de Documentação e Memória do Santuário 

Nacional foram utilizados como fontes primárias, que também contou com a 

observação direta a partir das visitas técnicas, que resultaram na percepção da 

paisagem documentada em imagens. 

 O trabalho tem início com a abordagem da evolução histórica de Aparecida 

(figura 1), a partir do surgimento da imagem da Santa, que dará origem à estrutura 

da Basílica e por consequência do espaço urbano e seu desenvolvimento 

socioeconômico, dando origem ao município de Aparecida. Caracteriza a 

territorialização da fé e o espaço de influência do Santuário no cotidiano e na 

economia do município. Trata a abrangência de ações de apropriação da Cúria 

Romana através do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, dos espaços 

no entorno contínuo. 
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Figura 1 - Aparecida, 1940. 

 
Fonte: Arquivo Centro Documentação e Memória do Santuário Nacional (1940). 
 

 A “rede de conexões” entre paróquias, comunidades, igrejas, congregações, 

seminários, etc., espalhados pela Região do Vale do Paraíba e demais escalas, é 

analisada na seção 2, em que são demonstradas as outras correntes cristãs, que se 

instalaram no entorno. 

 Os impactos na trama da capital da fé são analisados na seção 3, à luz da 

globalização, tendo como os principais agentes a administração pública, a 

administração privada (o Santuário Nacional), o visitante e o residente. Discute-se a 

globalização e a fragmentação do espaço. 

 A quarta seção apresenta a lógica do arranjo da dinâmica urbana, em função 

do turismo religioso demonstrando o contraste da cidade vivida com a cidade 

espetáculo. A espetacularização urbana é o resultado do processo de 

mercantilização da religião tendo como principal agente o Santuário. 

 Na seção 5, observa-se que em Aparecida o calendário oficial de eventos é 

composto na sua totalidade pelos eventos de ordem religiosa, organizados e 

promovidos pela Igreja Católica, colocando em evidência o seu predomínio no 

espaço urbano do município, que também promove a espetacularização da fé em 

benefício do turismo religioso. 

 Na seção seguinte, a sexta, são apresentadas as ferramentas de 

planejamento resultantes de um processo de dimensões técnica e política como uma 

forma estruturada de tomada de decisões para o desenvolvimento ordenado do 

município a fim de superar as consequências provocadas pelo turismo religioso. 
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 A conclusão apresenta uma análise da atual conjuntura e as possíveis 

perspectivas de desenvolvimento regional em função do turismo religioso. 
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1 PROJETO E CONSTRUÇÃO DA NOVA RELIGIOSIDADE EM APARECIDA, SP 

 

 Desmembrado de Guaratinguetá pela Lei Estadual nº 2.312 (SÃO PAULO, 

1928), em 17 de dezembro de 1928, quando foi elevado à categoria de Vila, com a 

denominação de Aparecida, o município se formou no entorno da Capela do Morro 

dos Coqueiros, onde hoje se encontra a Basílica Velha, tendo nesta o referencial de 

seu centro histórico. A história de Aparecida, entretanto, se confunde com a história 

de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira e Protetora do Brasil (figura 

2).  

 

Figura 2 – Localização de Aparecida – Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. 

 
Fonte: Adaptação de EMPLASA (SÃO PAULO, 2012). 
 

 O início da devoção à Nossa Senhora Aparecida está ligado ao encontro da 

imagem nas águas do Rio Paraíba do Sul, em outubro de 17172, acontecimento 

vinculado à passagem por Guaratinguetá de Pedro Miguel de Almeida e 

                                                            
2 Os registros dos fatos da aparição da imagem foram feitos nos livros da Paróquia de Santo Antônio 
de Guaratinguetá, primeiramente em 1743, pelo padre José Alves Vilela, e padre João de Morais e 
Aguiar, em 1757 (SANTUÁRIO NACIONAL, 2014). 
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Vasconcelos, que tinha o título de Conde de Assumar, oriundo de São Paulo, e a 

caminho de Vila Rica-MG, para assumir o governo da capitania de São Paulo e 

Minas, que passaria por Guaratinguetá. Júlio César Moreno (2009) relata que para o 

bom atendimento e abastecimento da comitiva do conde, a Câmara de 

Guaratinguetá, solicitou aos pescadores João Alves, Domingos Martins Garcia e 

Felipe Pedroso que providenciassem a maior quantidade de peixes. Esses mesmos 

pescadores, próximos ao porto Itaguaçu, identificam em sua rede de pesca, a figura 

de uma imagem sacra sem a cabeça. 

 A Imagem de Nossa Senhora Aparecida peregrinou pelas casas dos 

pescadores entre 1717 e 1732, nas paragens do Ribeirão do Sá, Ponte Alta e 

Itaguaçu. Durante os quinze anos seguintes, a imagem permaneceu na residência 

de Felipe Pedroso, onde as pessoas da vizinhança se reuniam para orar. A família 

construiu um oratório no Porto de Itaguaçu, que logo se tornou pequeno para abrigar 

tantos fiéis. 

 Percebendo o intenso fluxo de visitantes, o vigário de Guaratinguetá tomou 

uma série de providências para a oficialização do culto. Construiu uma capela no 

alto do morro dos Coqueiros (figura 3), aberta à visitação pública em 26 de julho de 

1745, onde novos prodígios vão acontecendo e a fama de Nossa Senhora Aparecida 

cresce cada vez mais. “A devoção ganha maior visibilidade e o fluxo de visitantes 

cresce constantemente.” (MORENO, 2009, p.32).   
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Figura 3 – Segunda capela de Aparecida - morro dos Coqueiros região de Guaratinguetá-
SP. 

 
Fonte: Arquivo Centro Documentação e Memória do Santuário Nacional (SEGUNDA, 1746). 

 

1.1 Início do Santuário ─ Matriz Basílica (Basílica Velha) 

 

 No Morro dos Coqueiros, hoje Praça Nossa Senhora Aparecida, foi 

construída, em 1745, a primeira igreja Nossa Senhora Aparecida, uma capela, de 

taipa de pilão, que recebeu a visita do Imperador Dom Pedro I e sua comitiva, em 20 

de abril de 1822. 

 Em 1884, Princesa Isabel doou uma coroa a Nossa Senhora Aparecida para 

pagar uma promessa feita em 1868, quando pediu à santa um herdeiro para o trono. 

Na ocasião a Princesa tinha doado um manto, com 21 estados brasileiros. Sete anos 

após ter feito o pedido, a princesa Isabel deu à luz D. Pedro de Alcântara. Em 1884 

a princesa retornou a Aparecida com a coroa e com os três filhos, D. Pedro de 

Alcântara, D. Luiz Felipe e D. Antônio. A coroa e o manto foram utilizados na 

coroação de Nossa Senhora como Rainha Padroeira do Brasil, que aconteceu em 

1904.  

 O fluxo de visitantes continuava a crescer, sendo urgente a reforma para 

aumentar a capacidade da capela. Em estilo de inspiração barroca, a Matriz Basílica 

conhecida como Basílica Velha, foi inaugurada em julho de 1888 (figura 4).  
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Figura 4 – Basílica velha (1939). 

 
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico (2015)3. 
 
 
 Outro fator de influência a ser considerado, no mesmo período, é a ampliação 

da cultura do café que proporcionou um desenvolvimento econômico para a região 

do Vale impulsionando uma melhoria considerável nas vias de acesso, facilitando 

ainda mais o fluxo de pessoas na região. Brustoloni (1998, p.56) resume o período 

da seguinte forma: “O aumento do fluxo de peregrinos indica ainda o 

desenvolvimento maior acontecido no Vale do Paraíba com a implantação da cultura 

do café, a partir de 1840, e com a inauguração da Estrada de Ferro Central do 

Brasil, em 1877.” 

 Em 1904 foi celebrada a missa de coroação à imagem de Nossa Senhora da 

Conceição Aparecida.  No ano de 1929, o Papa Pio X, a declara como Padroeira do 

Brasil. O decreto foi assinado pelo papa no dia 16 de julho daquele ano e a 

proclamação oficial se deu no Rio de Janeiro, então Capital Federal, no dia 31 de 

maio de 1931. 

 No ano de 1982, em 18 de abril, a Basílica Velha foi tombada como 

monumento de interesse histórico, religioso e arquitetônico.  

 
                                                            
3 Série composta por aerofotos tomadas em ângulo de 45º retratando núcleos urbanos, instalações 
fabris, estabelecimentos rurais e acidentes naturais referentes a 369 municípios paulistas. O trabalho 
foi realizado a mando do Governo Federal, sob supervisão do IGG (Fundo IGG), pela empresa ENFA 
(Empresa Nacional de Fotos Aéreas) como etapa da entrega dos Mapas Municipais elaborados em 
cumprimento do Decreto Federal 311 de 1938. 
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1.2 A Nova Basílica - A Construção do Espaço na Escala Mundial 

 

 Com os serviços intensificados e o fluxo de visitantes crescendo 

continuamente, os padres redentoristas – alemães chegaram à Aparecida em 1894. 

Especialistas no atendimento a santuários – em meados de 1940 atestaram a 

necessidade da construção de um novo templo, mais amplo, nitidamente 

demonstrando a preocupação com o bem estar-estar do visitante e a busca pela 

satisfação de suas necessidades: a sugestão, uma basílica (MORENO, 2009). 

 A nova Igreja, localizada desta vez no Morro dos Pitas, situado entre a antiga 

basílica e o Rio Paraíba do Sul, tinha projeto da autoria do engenheiro Benedito 

Calixto de Jesus e foi necessariamente aprovado pela Comissão Pontifícia da Santa 

Sé. Sua construção (figura 5), em área doada pelo governo municipal e administrada 

pelo Vaticano, cujas obras se iniciaram em 1955, foi apoiada pelo Governo do 

Estado de São Paulo e pelo então Presidente da República, Juscelino Kubitscheck, 

posto que de certa forma tal projeto colaborava na demonstração de grandeza de 

que era capaz o Brasil. À época considerado visionário, não se limitava ao terreno 

intramuros, mas extrapolava para o espaço urbano em seu conjunto, no intuito de 

criar uma infraestrutura adequada à demanda, com projeto de urbanização e a 

instalação de uma delegacia especial, de posto médico e sanitário e do posto de 

puericultura, solicitados pela prefeitura ao governo estadual.  

 
Figura 5 – Terraplanagem do morro das Pitas – 1952 a 1956. 

 
Fonte: Arquivo Centro Documentação Memória do Santuário Nacional (TERRAPLANAGEM, 
1954). 
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 Em 1959 apenas um quinto da área projetada está finalizado, a nave norte, 

que passa a atender ao público aos finais de semana e feriados.  

 Projeto aprovado, o governo do Estado de São Paulo realiza obras de 

infraestrutura, como por exemplo, a canalização do córrego Ponte Alta, em 1953, 

para contribuir com o projeto que irá, nos próximos anos, espetacularizar a fé e 

indicar Aparecida como “território da fé”, dada as proporções que o projeto irá 

adquirir. 

 A construção da nova basílica teve início no dia onze de novembro de 1955, 

com os serviços de concretagem, que duraram 25 anos.  O edifício completo reúne 

um conjunto arquitetônico em forma de cruz de Santo André. Em 1959 é inaugurada 

a nave norte, aberta ao público nos finais de semana e feriados. As obras 

prosseguiram com a construção da Torre Brasília, que ficaria pronta em 1964, cuja 

estrutura de aço foi doada pelo governo do presidente Juscelino Kubitschek (figura 

6), que também favoreceu a gratuidade de transporte de cimento e ferro. O 

asfaltamento da grande Praça do Santuário foi realizado pelo governo do Estado de 

São Paulo.   

 O aço utilizado para a construção da torre (figura 6) foi produzido pela 

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, inaugurada em 1946, considerada segundo 

Moreira Neto e Mello (2010, p.9), o “divisor de águas na macroeconomia brasileira 

que então se libera do modelo agroexportador em troca da industrialização como 

opção para o desenvolvimento”, já que, implantada no  trecho fluminense do Vale do 

Paraíba, foi “decorrência da afirmação de São Paulo como metrópole industrial e 

econômica que naquele momento passava a contrabalançar com a antiga capital a 

atenção dos investimentos governamentais” (MOREIRA NETO; MELLO, p.10), que 

inseria a região do Vale do Paraíba como ponto estratégico de integração entre as 

duas metrópoles. Em 1951, a rodovia Presidente Dutra repercute em um novo vetor 

de ocupação do espaço regional. 

 Sucessor de Getúlio Vargas, o presidente Juscelino Kubitschek governou o 

Brasil de 31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961, e seu governo foi norteado 

pela política desenvolvimentista que tinha o objetivo de fazer o país crescer e se 

desenvolver “cinquenta anos em cinco”, para diminuir a desigualdade social gerando 

riquezas e desenvolvendo a industrialização e consequentemente fortalecendo a 
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economia. Lançou o Plano de Metas, que distribuía 31 metas em seis grupos: 

indústria de base (para substituição de impostações, dado que o mundo se reerguia 

da 2ª Grande Guerra, destacando a indústria automobilística), alimentação, 

educação, a construção de Brasília, energia e transporte (estes dois últimos, 

iniciados no governo Vargas, a partir da criação da Companhia Siderúrgica Nacional 

em Volta Redonda-RJ no ano de 1946 e da Petrobras no ano de 1953). Embora o 

Brasil tenha alcançando altas taxas de desenvolvimento, comparado a períodos 

anteriores, houve um significativo aumento da dívida pública externa. 

 

Figura 6 – Torre e face norte da basílica – década 60. 

 
Fonte: Arquivo Centro Documentação Memória do Santuário Nacional (TORRE, 196[?]). 
  

 Os investimentos do governo provocaram a diversificação da distribuição 

espacial das unidades industriais pela região do Vale do Paraíba, quando atrelado 

ao conceito de planejamento, o programa “traria mudanças radicais a todo o sistema 

produtivo brasileiro tendo como um de seus pilares a definição da moderna indústria 

de base. A região do Vale do Paraíba estaria no centro dessas transformações” 

(MOREIRA NETO; MELLO, 2010, p.11). 

 Segundo Ferreira:  

 

Esse processo [de desenvolvimento] correspondeu em certo sentido 
ao surgimento de novos segmentos intelectuais com perfil diferente 
daqueles de formação essencialmente humanística. Os novos grupos 
de influência eram formados principalmente por profissionais com 
conhecimentos técnico-científicos, e sua maioria estava engajada na 
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formulação de políticas de desenvolvimento. Paralelamente, 
intensificava-se o processo de formação de uma sociedade que 
reclamava não só bens de consumo, mas também bens culturais. 
(FERREIRA; MESQUITA, 2001, p.329). 
 

 

Figura 7 – Caminhão da Fábrica Nacional de Motores – FNM. 

 
Fonte: (FÁBRICA NACIONAL DE MOTORES, 2015).  
 

 Em 1984 a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB – nomeia-a 

Basílica de Aparecida Santuário Nacional (BRUSTOLINI, 1998). 

 O restante da obra, para completar o formato de cruz grega, somente foi 

concluído em 1982, quando a imagem da Santa foi transferida definitivamente para o 

novo templo. Trata-se de uma construção monumental, com capacidade para 

receber 75 mil pessoas e que se apodera da paisagem de Aparecida (figuras 8 e 9). 

A infraestrutura e capacidade de acolhimento que compõe o complexo intramuros do 

Santuário estão descritas no Anexo B. 
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Figura 8 – Aparecida, 2014. 

 
Fonte: A autora. 

 

Figura 9 – Aparecida, anos 50. 

 
Fonte: Arquivo Centro Documentação Memória do Santuário Nacional (APARECIDA, 1950). 
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1.3 Territorialização da Fé 

 

 Entende-se por espaço social, aquele que é usufruído por diversos grupos 

sociais e que tem o campo de forças exercitado pelas instituições dominantes sobre 

ele. Essa definição indica que o espaço deve ser entendido ora como categoria 

permanente e imutável, ora como “objeto social”, no qual ele é “coisificado”. 

 Maria da Encarnação Spósito (2012, p.90) entende o território como uma 

“extensão relativa a uma área ou um país e base geográfica do Estado, sobre o qual 

ele exerce sua soberania, e as pessoas exercem suas atividades de produção e de 

consumo”. Portanto, o conceito de território está pautado nas relações múltiplas de 

poder e que a partir da globalização, pressupõe que estas relações passam a ser 

em diferentes escalas e que são multidimensionais. A este novo processo de 

relacionamento, perceptível principalmente a partir da globalização, dá-se o nome de 

territorialização. 

 Frequentemente os conceitos de território e espaço são tratados como 

sinônimos. Autores como Haesbaert (2004, p.87) indicam que devem ser tratados de 

formas distintas, quando estudados a partir da dimensão geográfica dos fenômenos 

sociais, pois o “espaço é a expressão de uma dimensão da sociedade, em sentido 

amplo, priorizando os processos em sua coexistência/simultaneidade (incorporando 

aí, obviamente, a própria transformação da natureza)” e que o território se define 

mais especificamente a partir de uma abordagem sobre “o espaço que prioriza ou 

que coloca seu foco, no interior dessa dimensão espacial, na “dimensão”, ou melhor, 

nas problemáticas de caráter político ou que envolvem a manifestação/realização 

das relações de poder, em suas múltiplas esferas” (HAESBAERT, 2004, p.87).    

 A territorialidade, que indica a forma como o grupo humano se organiza e vive 

no lugar, assume o caráter traçado pelos aspectos políticos. O autor conclui, então, 

que o entendimento de territorialidade implica na compreensão das estratégias 

políticas usadas para obter o controle do território, ou seja, uma “estratégia espacial 

para atingir, influenciar ou controlar recursos e pessoas, pelo controle de uma área” 

(1986 SACK, apud HAESBAERT, 2004, p.86), a partir de três aspectos: forma de 

classificação de área que, para exercer a estratégia de controle, estabelece uma 

limitação no contato das pessoas ou objetos dentro do território; a forma de controle 

de acesso são as barreiras físicas ou simbólicas; e a forma de comunicação do 

controle exercido.  
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 A territorialidade religiosa significa “o conjunto de práticas desenvolvido por 

instituições ou grupos no sentido de controlar dado território, onde o efeito do poder 

do sagrado reflete uma identidade de fé e um sentimento de propriedade mútuo”  

(ROSENDHAL, 1995, p.8). 

 O município de Aparecida tem área total 121,076 km² e, destes, o perímetro 

urbano corresponde a uma área de 5,7 km² (ou 4,7% da área total), onde se localiza 

o complexo do Santuário Nacional que tem área de 1,35 km², ocupando 

aproximadamente um quarto do perímetro urbano (24,56%), onde se desenvolvem 

as atividades religiosas e comerciais, principalmente as voltadas para atender ao 

turismo religioso4. 

 O Santuário Nacional de Aparecida apresenta esta característica de não 

restringir, em seu entorno contínuo, suas ações de apropriação dos espaços pois se 

projeta em todo o espaço urbano através de edificações, atividades e espetáculos 

religiosos. “A territorialidade do sagrado seria, então, a ideia de ação institucional de 

apropriação simbólica de determinado espaço sagrado, sendo sua materialidade o 

próprio território sagrado institucionalizado” (GIL FILHO, 2008, p.37). Os eventos 

religiosos que caracterizam a espetacularização do espaço e da fé serão tratados na 

seção 6, quando também será abordada a influência da globalização no 

desenvolvimento urbano.  

 As diversas modificações ocorridas nos vários ambientes religiosos da cidade, 

gerenciadas e financiadas principalmente pelo Santuário, afetam diretamente sua 

configuração espacial. Agora, a atividade do turismo religioso é que caracteriza o 

território da fé, e sua administração privada, supervisionada pela Cúria Romana, 

extrapolando os muros da Basílica e oferecendo várias opções de interação com o 

público: o Seminário Missionário Bom Jesus, a basílica velha, a gráfica Editora 

                                                            
4 No Brasil, a obrigatoriedade histórica de uma religião oficial durante a colônia até o fim do império foi 
o fator primordial para manutenção dos valores católicos em toda extensão do território brasileiro. Em 
países de formação religiosa católica, a dinâmica que caracterizou a sua formação tem características 
que os fizeram diferentes entre si, apesar de terem as origens comuns na Igreja Católica Apostólica 
Romana. Essas diferenças foram construídas inicialmente a partir da instalação de Ordens Religiosas 
(Salesianos, Franciscanos, Beneditinos, entre outras), que fizeram sedimentar este ou aquele 
aspecto da religiosidade local ou regional, os quais com o passar dos anos e séculos, tornaram-se 
características culturais das comunidades. O turismo religioso, portanto é uma das modalidades do 
turismo brasileiro que mais tem se desenvolvido devido a vários fatores, dentre os quais pode-se 
citar: a formação histórica do povo brasileiro, ligada diretamente à Igreja Católica, e a diversidade de 
organizações religiosas católicas que se estabeleceram no país nestes 500 anos. Nas principais 
cidades históricas do Brasil, os principais atrativos são as igrejas construídas em diversas épocas da 
colônia e do império, construções que estão ligadas à história da população local em cada cidade 
(BRASIL, 2014). 
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Santuário, o Centro de Hotelaria, o Morro do Cruzeiro, Porto Itaguaçu, Memorial 

Redentorista e o Mirante da Santa, localizados na zona urbana consolidada (fig.10). 

 
Figura 10 – Áreas de domínio do santuário.  

 
Fonte: Adaptado de Aparecida (2006) e Adaptado de Google Earth (2015). 
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2  O ENTORNO CONTÍNUO DA FÉ: A PRESENÇA DE COLÉGIOS, 

SEMINÁRIOS E CENTROS UNIVERSITÁRIOS DE ORIGEM RELIGIOSA  

 

 Se no capítulo anterior foi tratada a abrangência de ações de apropriação da 

Cúria Romana através do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, dos 

espaços no entorno contínuo, faz-se necessária à abordagem sobre a “rede de 

conexões” entre paróquias, comunidades, igrejas, congregações, seminários, etc., 

espalhados pela Região do Vale do Paraíba e demais escalas. Para Barros (2004, 

p.32), as redes de conexões são os espaços simbólicos que “englobam a dinâmica e 

a fusão da materialidade na qual a sociedade se movimenta e seus padrões 

culturais, sem se ater apenas ao encerramento do espaço em regiões fechadas e 

permanentes”. O autor indica que no mundo globalizado, reconhece-se que os 

fenômenos têm explicações em um nível global que transpõe a escala do local, que 

fomentam a constituição de novos e velhos territórios. 

 Para Sandra Lencioni (2006), as redes servem para escalonar a relação entre 

cidade e região, enquanto força produtiva. Para a reestruturação desta relação, a 

autora propõe o estudo de dois tipos de redes: a de proximidade territorial (redes 

materiais, caracterizadas principalmente pela circulação, as vias de transportes 

terrestres) e a de proximidade relativa (redes imateriais, que têm no fluxo de 

informação e comunicação o rompimento das distâncias territoriais). 

 A rede de conexão regional do território da fé pode ser percebida no 

documento de lançamento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba – RMVale5, 

                                                            
5  Situada entre as duas Regiões Metropolitanas mais importantes do País: São Paulo e Rio de 
Janeiro; a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVale - foi criada com a 
finalidade de complementar a reorganização do território paulista possibilitando a gestão 
compartilhada dos municípios. A RMVale destaca-se nacionalmente pela sua intensa e diversificada 
atividade econômica. A sua localização estratégica completa o quadrilátero formado entre as cidades 
de Santos, Campinas, São Paulo e São José dos Campos, a chamada Macrometrópole Paulista, que 
abriga dois terços da população paulista. A região concentra 82,7% do PIB estadual e, 
aproximadamente, 27,7% do nacional (SÃO PAULO, 2012). De acordo com a EMPLASA (SÃO 
PAULO, 2012), a Região possui importância estratégica e requer a identificação das oportunidades e 
dos desafios para o seu desenvolvimento.  No aspecto do desenvolvimento econômico destaca-se o 
parque industrial, com a presença dos setores automobilístico, aeroespacial, petrolífero e 
farmacêutico, e para o polo científico e tecnológico, reunindo o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), o Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o Parque Tecnológico da Universidade do Vale do Paraíba 
(UNIVAP) e o Parque Tecnológico de São José dos Campos. A atividade turística é, sem dúvida, 
outro fator de competitividade nacional na disputa por investimentos. “É uma das atividades 
econômicas que mais cresce no mundo e, por ser um mercado altamente promissor, possibilita 
inúmeras opções de trabalho, gerando empregos e divisas e movimentando milhões de dólares.” 
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editado pela EMPLASA e pela Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do 

Governo do Estado de São Paulo, a ênfase dada ao potencial turístico pode ser 

notada quando são destacados o conjunto de monumentos e edificações existentes 

no chamado “Vale Histórico”, bem como a riqueza cultural das festividades 

populares e religiosas da região. A beleza natural da região também é elencada, 

sobretudo na região da Mantiqueira e do Litoral Norte. Como citado no documento, 

as sub-regiões integrantes desse território dispõem de “diversas atrações com 

efetivo potencial para o turismo sustentável, abrangendo as principais modalidades 

do setor: os turismos tecnológico, de negócios, cultural, de lazer, rural, ecoturismo e 

de compras, dentre outras” (SÃO PAULO, 2012).  

 Na Região do Vale do Paraíba, a atividade turística pode apresentar 

diferentes níveis de importância no desenvolvimento regional, já que elas 

apresentam recursos a atrativos turísticos diferenciados, o que implica dizer que 

várias são as segmentações turísticas ofertadas na região, agrupadas na forma de 

“circuitos”, pré-definidos pelo Ministério do Turismo (2010) e compilados no 

documento da EMPLASA (2012), observado na figura 11, que apresenta o circuito 

do turismo religioso, dá origem a uma rede urbana. 

 A organização de centros urbanos articulados entre si por vias de fluxos 

materiais e imateriais e a existência de um centro regional que exerce papel de 

controle econômico e político, dá origem à rede urbana (CORRÊA, 2002). No caso 

da atividade turística, o empenho dos agentes é o de fortalecer a permanência – e 

circulação – dos visitantes, por um maior período. 

 É neste contexto que apresentamos, a seguir, as cidades que compõem a 

rede do turismo religioso na RMVale, 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
(SÃO PAULO, 2012). O Estado de São Paulo possui 67 cidades Estâncias das quais 13 estão 
localizadas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Encontram-se nos municípios 
dessa região atividades diversas relacionadas ao setor do turismo tecnológico, de negócios, cultural, 
de lazer, rural, com efetivo potencial para o desenvolvimento do turismo sustentável.  
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Figura 11 – Circuito religioso na RMVale. 

 
Fonte: Adaptação do mapa de circuitos turísticos (SÃO PAULO, 2012). 
  

  

 A necessidade de formação de jovens nos estudos eclesiásticos induziu o 

Santuário a investir também na construção de seminários. O Seminário Missionário 

Bom Jesus, em terreno doado em 1838, só foi construído em 1882 e não abrigou 

somente estudantes, foi também espaço de asilo, de acampamento das tropas do 

exército em 1932, durante a chamada Revolução Constitucionalista e, a partir de 

1996, recebeu em seu andar térreo a Cúria Metropolitana que abrigou em suas 

viagens Madre Paulina e os Papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Já o 

Seminário Redentorista Santo Afonso se dedica à formação intelectual oficial, 

enquanto proporciona o ensino médio como escola particular, agregando a esta a 

formação religiosa através da catequese básica. 

 Apesar de Aparecida ser o “epicentro” do movimento católico na região, e no 

Brasil, tais atividades se estendem por outras localidades próximas, onde além de 

evangelização, investe-se também na área de educação e no turismo religioso. No 

município vizinho e conurbado de Guaratinguetá está o Seminário Frei Galvão, que 
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além dos estudantes para formação religiosa franciscana, recebe também o fluxo de 

turistas oriundos de Aparecida que para aí prosseguem em busca da Pílula de Frei 

Galvão e do turismo religioso. A canonização do Frei em 2007 repercutiu 

imediatamente na quadruplicação de visitantes de Guaratinguetá, que passa a 

receber, em 2013, 48 mil visitantes/mês (BRASIL, 2014).  Em 2009, a administração 

daquele seminário se viu obrigada a criar novas estruturas para melhor acolher os 

visitantes: exposição internacional de presépios, ampliação dos sanitários, 

construção da via-sacra franciscana, colocação de imagens franciscanas na capela 

e ambientação do claustro com painéis sobre a vida de Frei Galvão, além de equipe 

de recepção. Em Guaratinguetá, apesar de a indústria ser destaque no município, é 

o setor de comércio e serviços que gera a maior quantidade de empregos para a 

população (BRASIL, 2010). A partir de 2015, Guaratinguetá receberá recursos para 

investimentos em obras de infraestrutura por ser classificada como Estância 

Turística  - Lei Estadual nº 15.537/2014 – (SÃO PAULO, 2014a) e, de acordo com 

entrevista concedida em 03 de fevereiro de 2015 pelo secretário de turismo, Sr. 

Célio Leite (informação verbal), o município irá encaminhar para aprovação, junto ao 

Ministério do Turismo, projetos de melhorias na infraestrutura urbana. 

 Em Lorena, o Centro Universitário Salesiano de São Paulo além do curso de 

Filosofia, desenvolveu desde 2001 o curso "Educação para o Turismo" criado 

especialmente para docentes da rede municipal de Aparecida. A partir de 2013, o 

município passa a fazer parte do chamado “circuito de turismo religioso” indicado no 

documento da RMVale. O município abriga a Basílica de São Benedito, datada de 

1873 e única no hemisfério sul, agregada à Basílica de São Pedro em Roma. 

 A nova participante do circuito religioso, Canas, emancipada de Lorena em 

1993, foi integrada ao circuito religioso em 2009, quando passou a ser a sede 

nacional da Renovação Carismática Católica, que possui mais de 8 milhões de fiéis 

no país, de acordo com o Mtur (BRASIL, 2014). 

 Os 5 municípios buscam fomento federal para os preparativos para a visita do 

Papa Francisco em 2017. Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2014), para as 

intervenções de infraestrutura necessárias à recepção dos visitantes – fiéis, em sua 

maioria – no ano que se completam 300 anos do achado da imagem de Nossa 

Senhora. Para a comemoração deste marco, o Santuário Nacional de Aparecida 

pretende arrecadar, a partir de doações dos fiéis e projetos a serem aprovados junto 

ao MTur, R$ 47 milhões que serão utilizados em reformas e na construção de um 
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campanário projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e, também, existe uma 

estimativa de gasto na ordem de R$ 17 milhões pelos municípios demais municípios 

integrantes do circuito religioso da RMVale, que em 2017 comemoram: 50 anos da 

criação da Renovação Carismática (Canas); 40 anos da Canção Nova (Cachoeira 

Paulista) e 10 anos da canonização de Frei Galvão (Guaratinguetá). 
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3 DISPUTAS E IMPACTOS NA TRAMA DA CIDADE DE APARECIDA 

 

 

 As novas territorialidades que dão origem ao “território-mundo” procedem da 

globalização, emergente no final do século XX, quando o capitalismo transforma o 

planeta em seu “espaço de valorização” e a ocupação territorial segue a lógica de 

acumulação de riquezas e negócios que transpõe os limites físicos. A globalização, 

no sentido de união e homogeinização, é um processo de integração entre 

sociedade, cultura, economia e política, que interliga mercados de diferentes 

nações, aproximando pessoas e mercadorias. 

 Claude Raffestin (1993), Manuel Castells (1996), e Rogério Haesbaert (1998) 

indicam, cada um a seu modo, que a globalização projeta uma imagem de 

homogeinização econômica, espacial e sociocultural.  Castells (1996) argumenta 

ainda, que o reflexo da globalização está no espaço global despersonalizado, dado 

que homogeinização leva à dissolução das identidades locais econômicas e 

culturais, ao mesmo tempo em que não se propaga igualmente por todos os 

segmentos sócio-espaciais. O avanço da globalização é notado, principalmente, a 

partir de 1960, e iguala, de certa forma, a população carente que dá origem ao 

fenômeno traduzido na exclusão sócio- espacial. O autor atribui ao desenvolvimento 

desse processo o nome de sociedade-rede, pois é a partir do avanço técnico 

alcançado pela telecomunicação, através da rede de computadores, que dá origem 

ao “espaço de fluxos” do capital financeiro: o meio técnico-científico informacional, 

também indicado por Milton Santos em 1985. Sobre este aspecto que remodela a 

economia mundial, surge a exigência do desenvolvimento “do planejamento 

estratégico, apto a introduzir uma metodologia coerente e adaptativa face à 

multiplicidade de sentidos e sinais da nova estrutura de produção e administração” 

(1996 CASTELLS apud VAINER, 2002, p.36). 

 Haesbaert (1998) entende ser a fragmentação necessária para que a 

globalização aconteça e conclui que esta é excludente e desintegradora. 

 Esta nova produção do espaço urbano tem seu efeito direto na formulação 

das políticas urbanas, segundo Neil Smith (2002), que sugere que a partir da 

globalização surge um “novo urbanismo”, quando a cidade se torna mercadoria 

perante o marketing territorial, resultando na espetacularização das cidades. O plano 

estratégico modifica estes espaços em novas centralidades utilizando para sua 
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apropriação, principalmente as ferramentas de oferta de novas opções de lazer e 

cultura. Ao novo modo de ser e viver na cidade dá-se o nome de cidade-espetáculo, 

assunto que será abordado na seção 4. 

 A conjuntura espacial que se desenhou para Aparecida com a finalidade de 

atender a demanda do turismo religioso fez deste a principal atividade econômica do 

município o que correspondente a 80% do produto interno bruto – PIB (BRASIL, 

2014). Esta importância se reflete igualmente em seu espaço, claramente dividido 

em dois: um limitado e murado, sob domínio do Santuário que o administra como 

uma organização privada; e o outro, o espaço público: a arena do convívio social. O 

Santuário também realiza investimentos na infraestrutura para acolhimento ao 

romeiro. Muitas dessas obras são construídas com recursos próprios a partir da 

doação dos devotos. Estes espaços ora são complementares no sentido de 

oferecem infraestrutura à atividade; ora são concorrentes, quando, por exemplo, a 

maioria das atrações destinadas às atividades econômicas como shopping center, 

arena de eventos, aquário, parque de diversões, teleférico, hotéis etc.  estão sob 

domínio particular do Santuário e dele ficam dependentes para as ações que 

interferem no planejamento urbano, fazendo com que tanto o munícipe quanto o 

poder público sejam meros coadjuvantes no desenvolvimento socioeconômico local. 

 A capital nacional da fé apresenta disputas e impactos na trama de sua 

cidade, cujos principais atores envolvidos são: a administração pública, a 

administração privada (tendo como protagonista o Santuário Nacional), o visitante 

(proveniente do turismo religioso) e o residente. 

 Os impactos decorrentes desta atividade referem-se à gama de modificações 

ou à sequência de eventos provocados pelo seu processo de desenvolvimento na 

localidade receptora. As variáveis que provocam os impactos têm natureza, 

intensidade, direções e magnitude diversas; porém, seus resultados interagem e são 

geralmente irreversíveis quando ocorrem no meio natural e social. 

 Doris Ruschmann (1993) afirma que os impactos do turismo são originados 

no processo de mudança, motivadas por diversas causas (econômicas, sociais e 

culturais, principalmente) e que não constituem, portanto, eventos pontuais, pois são 

consequência de um complexo processo de interação entre os turistas, 

comunidades e os locais receptores. “Eles [os impactos] são a consequência de um 

processo complexo de interação entre os turistas, as comunidades e os meios 

receptores” (RUSCHMANN, 1993, p.34).  
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 Tal atividade pode contribuir, de acordo com Mário Carlos Beni (2006) para a 

geração de riquezas e melhoria do bem-estar da comunidade receptora, sendo 

percebida de várias maneiras, tais como: geração de emprego; distribuição e 

circulação de renda; transferência de recursos de regiões mais ricas para regiões 

menos favorecidas (a economia designa como efeito de convergência); preservação 

do ambiente; recuperação do patrimônio cultural e histórico; investimentos e 

inovações tecnológicas; desenvolvimento de infraestruturas coletivas; oportunidades 

de desenvolvimento; e necessidades dos viajantes.  

 Estes efeitos se inter-relacionam em diferentes domínios da sociedade, 

envolvendo sinergicamente seus diversos ambientes: social, econômico, cultural, 

ecológico e político. 

 Em relação a este último item, no Brasil como em outros países, o setor 

turístico atrai de forma progressiva a atenção dos governantes e outros 

responsáveis pelo planejamento de políticas públicas, que veem nele uma atividade 

com possibilidades de geração de emprego, renda e desenvolvimento 

socioeconômico. “Num plano ideal, esses impactos deveriam ser positivos, no 

tocante aos benefícios obtidos tanto pelas áreas de destino quanto por seus 

residentes” (THEOBALD, 2002, p.81). Como impacto positivo, o autor entende como 

resultado as melhorias nas condições econômicas, a promoção social e cultural e a 

proteção dos recursos ambientais. Ou seja, que os benefícios gerados pela atividade 

deveriam produzir ganhos superiores aos seus custos.  

 A partir destas constatações pode-se inferir se seria a atividade turística 

capaz de contribuir para o desenvolvimento regional mais equilibrado, em que a 

comunidade local deve ser envolvida – e amparada – no planejamento da ocupação 

do espaço, bem como ser parte beneficiada pela distribuição dos resultados do 

processo de desenvolvimento. 

 Se por um lado existe o poder público, que deve zelar pela qualidade de vida 

local, propiciando aos aparecidenses infraestrutura e condições de vida adequados, 

por outro lado, está o Santuário, que exerce forte influência na organização espacial, 

a partir de seus investimentos em infraestrutura e eventos. 

 Em Aparecida, os impactos gerados pela atividade do turismo são percebidos 

a partir dos resultados das ações provocadas ora pelo poder público, ora pelas 

intervenções do Santuário. 
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 Faltando pouco menos de dois anos para que se completem trezentos anos 

do encontro da imagem, a devoção continua a movimentar considerável contingente 

de pessoas, chegando a atingir em 2014 cifra superior aos doze milhões de 

visitantes. Desconsiderando-se a sazonalidade e o maior fluxo de visitantes aos 

finais de semana, o Santuário recebe 32.484 visitantes/dia, ou seja, 974.500/mês, 

sendo que a população residente no município é de apenas 37 mil habitantes 

(BRASIL, 2014). 

 Com o acentuado crescimento da população flutuante, surgem as disputas e 

impactos na trama da cidade, decorrentes da principal atividade econômica: o 

turismo religioso (figura 12), que repercutida na infraestrutura urbana e turística. 

 

 Figura 12 – Fluxo anual de visitantes - Santuário Nacional de Aparecida. 

 
Fonte: Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida (2015). 
 

 No ano de 2011, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

(BRASIL, 2014) indicou que no produto interno bruto (PIB) destaca-se a área de 

prestação de serviços, com 69,82% da população maior de 18 anos 

economicamente ativa, na qual 47,36% está empregada no setor de serviços que 

representa a principal fonte de renda municipal (comércio e setor hoteleiro 

associados ao turismo religioso) gerido ao redor da área da Basílica. O Santuário 

Nacional emprega mais de 1.500 funcionários e tem 800 voluntários. 
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 O aparecidense, embora conviva em sua cidade diariamente com os 

visitantes, ainda não participa efetivamente da geração de renda desta atividade 

econômica, pois, segundo o IBGE, 51,35% das residências sobrevivem com menos 

de um salário mínimo mensal. 

 Entretanto, só a observação do seu impacto na economia não basta para 

explicar e conter toda a complexa e múltipla importância na sociedade sob o rótulo 

“econômico”. Pelo contrário, o turismo é eminentemente um “fenômeno6 social” que, 

ao originar toda uma série de atividades, tais como transporte, alojamento, 

recreação e outras, faz gerar outra série de efeitos sob o meio ambiente em que se 

desenvolve e que pode ser de caráter econômico, social, cultural e até ecológico, e a 

consequência, uma nova organização espacial. 

 Para que o efeito multiplicador7 do turismo sob a economia alcance bons 

resultados, é preciso planejar e/ou implantar uma infraestrutura, que atenda à 

demanda com qualidade. A infraestrutura básica que a atividade utiliza, em primeira 

instância, provém da infraestrutura básica urbana regulada pelo Estado: vias de 

comunicação, saneamento, e outros. 
                                                            
6 Fenômeno porque empiricamente observável e social diz respeito ao homem em sociedade e dentro 
de um processo histórico. 
7 O efeito multiplicador, desenvolvido a partir do multiplicador do investimento da Teoria Geral de 
Keynes, é indicado na atividade turística da seguinte forma: O dinheiro deixado pelo turista, pelo 
pagamento do hotel e da estada, por exemplo, tende a passar pelos diversos setores da economia. 
Esta primitiva despesa não fica nas mãos do hoteleiro ou do dono do restaurante que a recebe, 
sendo utilizada para pagamento dos vários bens e serviços necessários a estes últimos para 
assegurar os serviços requisitados pelo turista. Neste processo, uma quantidade de moeda “inferior”, 
referente à parte do lucro e da remuneração, sobra nas mãos dos primitivos agentes econômicos, 
que as transferem aos agentes econômicos de outros setores. Na série de transferências que se 
sucede, também a moeda originada em seguida da primitiva despesa do turista vem, num 
determinado período de tempo, a propagar-se pelos vários setores da economia, ativando-a em seu 
complexo e contribuindo para incrementar de maneira mais que proporcional a renda nacional. O 
consumo turístico, no curso das contínuas passagens através da economia nacional, dá origem a 
novas rendas, que numa medida mais “inferior”, se transformarão em consumos não mais turísticos. 
Em outra medida, ainda mais reduzida, se transformarão em poupança, a qual poderá se transformar 
em investimento na própria atividade turística ou em outra atividade produtiva, dando-se início a um 
novo ciclo. A riqueza que o turismo gera não se limita à que se origina nos setores econômicos em 
contato direto com a demanda turística. O consumo turístico afeta a maioria dos setores 
componentes do sistema econômico em três formas de projeção: via produção, via renda e via 
investimento. Através da produção, para cobrir as necessidades da demanda (que satisfaz suas 
exigências mediante o pagamento do preço); as empresas fornecedoras dos turistas necessitam de 
bens e serviços que lhes são prestados por outras empresas, e assim continuamente, até extinguir-se 
a cadeia, em número indefinido de rotações ou saltos, com o gasto inicial convertendo-se em um 
valor muito superior. A ação via renda tem sua expressão na criação de riqueza, que as rendas 
salariais e de capital geradas no processo produtivo por sua vez originam, mediante a compra de 
bens e serviços que as pessoas envolvidas [...] necessitam para atender suas próprias demandas.  O 
incremento do investimento causará um acréscimo na renda nacional de uma determinada 
quantidade que resultará superior à quantidade do próprio incremento do investimento, ou seja, o 
investimento obtém um efeito ampliado sobre a renda nacional. 
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 O aumento absoluto da área dedicada ao Santuário Nacional (figura 13) 

demonstra como o espaço simbólico sobrepõe-se ao espaço material e, portanto, a 

interferência [ações promovidas pela administração do Santuário] na dinâmica social 

da cidade, quando: a) se torna limitador do espaço: suas áreas são “muradas” e as 

atrações, pagas; e b) como concorrente dos espaços públicos: são de sua 

propriedade as principais atrações de lazer disponíveis na cidade (shopping, museu, 

aquário, parque de diversões, teleférico, etc.). 

 Por sua vez, a administração pública vê-se à reboque das ações da Igreja, 

promovendo investimentos em infraestrutura que beneficiam principalmente o 

público consumidor da principal atividade econômica local: o turismo, como por 

exemplo a passarela da fé, a realocação do “camelódromo”, etc. 

 

Figura 13 – Área administrada pelo santuário. 
 

 
Fonte: Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida (2014). 
 

 O comércio também se estabelece em função da fé, e a população trabalha 

principalmente nas lojas de souvenires religiosos, livrarias, restaurantes e hotéis. Os 

comerciantes dependem do fluxo de turistas, para garantir a sobrevivência de seu 

empreendimento. De acordo com o Sr. Ângelo Reginaldo Leite, presidente da 

Associação Comercial e Industrial de Aparecida – ACIA, entrevistado em outubro de 

2014 (Informação verbal), a cidade possui 550 comércios diretamente ligados ao 

turismo religioso, além das 330 lojas localizadas intramuros do Santuário, no 

shopping da Basílica. Com a inauguração do shopping, dentro da área da Basílica, 

os comerciantes estabelecidos nas ruas da cidade se viram obrigados a diversificar 
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os produtos ofertados, que não só os de cunho religioso. Até dezembro de 2014, a 

cidade oferecia 34.342 leitos para hospedagem dos visitantes, segundo o 

SINHORES (2015) incluindo o hotel do Santuário, totalizando 196 hotéis e 56 

pousadas e 40 restaurantes. Para o ano de 2015, está prevista a inauguração de 

mais 22 estabelecimentos hoteleiros, segundo ACIA (2015) com investimento 

aproximado de R$ 36 milhões.  

 O Santuário, que tem o discurso da “boa acolhida”, também se torna 

empreendedor da principal atividade econômica local, disponibilizando ao visitante 

alojamento (Hotel Rainha do Brasil), área de eventos para locação, locomoção 

(teleférico), produtos de sua gráfica e editora, a Rádio e a TV Aparecida, entre 

outros.  

 Para uma cidade que vive do turismo religioso, atividade que gera uma boa 

receita, a desigualdade social (distribuição de renda) gera problema social (como por 

exemplo a questão de moradia, figuras 15 e 16) e problemas de conflito no acesso 

ao espaço urbano, que segrega a população local à frações do espaço público 

destinado ao lazer. 

 A prefeitura tenta em sua gestão resolver estas questões (através de ações 

da Secretaria de Desenvolvimento Social, que promove cursos de capacitação 

profissional, etc.) e, a Igreja que contribui para a geração destes problemas, fica 

alheia a isto.  
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Figura 14 – Macro zona urbana consolidada – entrada bairro residencial Brejo Seco. 

 

Fonte: A autora. 
 
 
Figura 15 – Macro zona urbana consolidada – vista do bairro residencial Brejo Seco. 

 
Fonte: A autora. 
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4 O CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES PROFANAS 

 

 

 O “culturalismo de mercado”, de acordo com  Arantes, Vainer e Maricato 

(2002) é o processo de espetacularização da cidade, que converge cultura em 

capital, reordenando o território e produzindo fronteiras invisíveis que legitimam as 

desigualdades sociais e a concorrência entre as cidades.  

 Produzidos e financiados através de parcerias público-privadas, estes novos 

espaços, que surgem a partir da valorização do solo, oferecem novas atividades que 

desconsideram o antigo habitante. 

 A espetacularização urbana se torna, em Aparecida, a lógica do arranjo da 

dinâmica urbana, que impõe um padrão cultural de ação, pensamento e 

comportamento em função da principal atividade econômica ali presente. 

 No contraste da cidade vivida com a cidade espetáculo, o processo de 

mercantilização nas cidades contemporâneas8 relacionado à diminuição da 

participação cidadã e da experiência corporal das cidades nas práticas cotidianas, 

que encobrem e suprimem os espaços públicos, visando à construção de uma nova 

imagem da cidade que se insira na rede global. “A inspiração de colocar a cidade no 

novo mapa do mundo é perseguida por hábeis gestores de city marketing que 

fabricam também uma nova cidadania, um novo modo de ser e viver na cidade. É o 

que chamamos de cidade-espetáculo” (SÁNCHEZ, 1999, p.11). 

 A caracterização do ambiente urbano como uma cenografia da experiência 

cotidiana é debatida por Guy Debord (1997) que indica ser urgente o debate 

científico sobre o processo de segregação gerado principalmente pela especulação 

imobiliária, privatização dos espaços públicos e pela gentrificação. Daí, o surgimento 

de nomenclaturas como cidade-museu, cidade-turística, cidade-espetáculo.  

 Henry-Pierre Jeudy (1945, p.11) em seu livro ‘Espelhos das Cidades’, indaga 

que a representação simbólica das cidades contemporâneas acontece a partir de 

iniciativas de culturalização e musealização, e que tem na revitalização urbana, a 

                                                            
8 A construção de uma nova imagem, de uma marca para a cidade, também chamado de branding 
urbano, são perceptíveis nos projetos de revitalização urbana que busca inserir a cidade no contexto 
global, na rede globalizada de cidades turísticas e culturais, por exemplo. “Na lógica contemporânea 
de consumo cultural massificado [...], a cultura é concebida como uma simples imagem de marca ou 
grife de entretenimento, perecível” (JEUDY, 1945, p.9). 
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partir da “patrimonizaliação” das próprias cidades a possibilidade de “efetiva 

inserção na competitiva rede global das cidades turísticas.”   

 Intramuros, o Santuário oferta a seus visitantes na edificação da Basílica, a 

Capela das Velas, Capela do Santíssimo, Capela do Batismo, Capela da 

Ressurreição, Capela de São José, Sala de Promessas, Centro de Documentação e 

Memória, Sala de Imprensa, Administração, Presépio, Shopping do Romeiro, Arena 

de Eventos, etc. 

 Extramuros, o Santuário investiu em três outros projetos: a reurbanização do 

Porto Itaguaçu, reestruturação do Morro do Cruzeiro e a Cidade do Romeiro, que em 

uma área de 105.000m² prevê a construção de 3 hotéis, de uma capela com 

capacidade para 600 pessoas, um centro de convenções para 1.200 participantes, 

além de readequação das áreas comerciais e de convívio já existentes no local 

(figura 16). 

 

Figura 16 – Cidade do romeiro. 

  

Fonte: Moreno (2009) e G1 Globo (2012). 

 

 Em 2012, o Santuário inaugurou o Hotel Rainha do Brasil, o maior da cidade 

até o momento, com 330 apartamentos e capacidade para 1.032 hóspedes, obra de 

R$ 51,9 milhões com construção financiada pelo BNDES R$ 32,5 milhões dentro do 

“ProCopa Turismo” e o restante custeado pelo Santuário. Em 2014, o governo 

municipal encaminhou para votação a Lei de Diretrizes Orçamentária Municipal, para 

alterar o parágrafo em que concede isenção de impostos ao Santuário, pois 

considera que no caso específico do empreendimento hoteleiro, não caracteriza a 

“manifestação da cultura”, portanto, deverá pagar impostos municipais. 
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 Outro investimento em fase de aprovação é a construção do Magic Park, um 

parque temático idealizado por um grupo de empresários que ficará localizado 

próximo à Basílica. Contará com mini esculturas, três lagos, e brinquedos. A 

principal atração é a evolução do homem, desde a pré-história. O turismo religioso 

será representado por presépio com figuras mecanizadas e efeitos especiais. A 

estimativa do custo é de US$ 50 milhões e geração de 500 empregos diretos.  

 Aparecida apresenta algumas particularidades de obras financiadas e/ou 

aprovadas pelo poder público, que fazem a ligação entre os espaços simbólicos do 

território, sejam eles públicos ou particulares. O teleférico que liga a Basílica ao 

Morro do Cruzeiro, onde estão localizadas as 14 estações da Via-Sacra, também 

obra do Santuário, custou R$ 32 milhões. Separado da cidade pela rodovia 

Presidente Dutra, o Morro do Cruzeiro é um dos principais pontos do turismo 

religioso de Aparecida e onde acontece, toda Sexta-Feira Santa, a Via Sacra com 

uma participação média de 5.000 pessoas. A empresa que explora o teleférico foi 

beneficiada pela isenção de impostos municipais por dez anos, em troca da manutenção 

e reformas do cemitério e dos banheiros públicos da cidade. No entanto, a forma como 

foi conduzida a transação é polêmica. Os pilares se localizam em terrenos públicos, no 

cemitério ou próximos às residências, além de passar por cima da Rodovia Presidente 

Dutra, motivando a cobrança do Ministério Público em relação à explicação sobre a 

realização de estudo dos possíveis impactos do empreendimento, inclusive sobre o 

cenário da Basílica Nacional e a paisagem urbana. Porém, toda a documentação 

oficial contendo lei municipal, alvarás e portaria da ANTT, está de acordo com a 

legislação. Já a Passarela da Fé, construída pelo Governo Federal e pelo 

Departamento de Estradas e Rodagens – DER, conta com ações pontuais 

financiadas pelo Santuário, como pintura e placas de sinalização. Trata-se de uma 

obra federal que facilita o acesso de dois espaços simbólicos, um com acesso 

público – a Basílica velha, a outro com acesso murado, a Basílica nova.  

 Tais investimentos concorrem para o plano da Prefeitura Municipal cujo 

interesse é que o turista permaneça mais tempo na cidade rompendo a situação 

atual dos visitantes de um dia.  
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5 A DISTRIBUIÇÃO DOS GRANDES EVENTOS 

 

 

 A espetacularização [da fé], segundo David Harvey (1992, p.12) acontece a 

partir da substituição “pós-moderna do espetáculo como forma de resistência pelo 

espetáculo como forma de controle social”. Neste caso, Estado e Igreja são os 

agentes reguladores. 

 Dentre as diversas possibilidades de estudo sobre a dimensão espacial da 

cultura, a materialização da fé tem se acentuado como tema de análise científica. A 

religião pode ser percebida em sua forma, função, processo e estrutura, através das 

quais produz marcas que identificam a organização singular no espaço geográfico. A 

crença, a fé e a prática religiosa permitem ao homem religioso vivenciar seus 

espaços sagrados durante seus tempos sagrados. A materialização da fé, através 

das práticas dos fiéis, cria territórios religiosos com o objetivo de atender sua 

demanda e, muitas vezes, controle por parte da Igreja que, apesar de seu caráter 

privado, passa a ser um dos agentes de política e planejamento da organização 

territorial. 

 A Cúria Romana, ao enviar os padres redentoristas ao Brasil para assumirem 

a ampliação e administração do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, utiliza da 

espetacularização da fé, por meio da organização de grandes eventos que 

promovem a concentração popular para homenagear a Santa, ordenando o universo 

religioso da população local e global. O espaço material da cidade é invadido pelo 

espaço simbólico da religiosidade, territorializando o espaço profano com o sagrado, 

através dos espetáculos (de fé), das festas religiosas e do argumento religioso. 

Esses eventos, fundados no conceito da ‘fé em ação’, nada mais são do que o 

resultado de uma ampla disputa religiosa pelo espaço da cidade. Dentro dessa 

disputa, diferentes igrejas elaboram distintos discursos e estratégias de legitimação, 

autoafirmação e visibilidade.  

 Em Aparecida, o calendário oficial de eventos é comunicado pela 

administração pública, que conta com a parceria do Santuário para a organização e 

atraem visitantes de todas as partes do mundo. Os eventos municipais oficiais ou 

são as comemorações cívicas, ou tem caráter religioso. 

 A Folia de Reis, primeiro evento religioso do ano, tem origem portuguesa e 

está ligado às comemorações do culto católico do Natal, anualmente realizado entre 
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24 de dezembro a 6 de janeiro, trazido para o Brasil ainda nos primórdios da 

formação da identidade cultural brasileira, encontrada nas manifestações folclóricas 

de várias regiões do país. Apresenta um caráter profano-religioso. Em Aparecida, 

ocorrem na terceira semana de janeiro, com a realização das comemorações do 

nascimento de Jesus, várias festividades populares: as Congadas, Folia de Reis, 

Império do Divino, Reinado do Rosário e Pastorinhas.  

 O 12º Encontro Nacional de Companhia de Reis em Aparecida, realizado em 

2014, reuniu cerca de 70 grupos de Folias, provenientes do Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, Goiás e Petrolina, entre outros. O evento, 

organizado pela Secretaria de Turismo do Município, têm o apoio do Santuário. O 

encontro começou no dia 15 de janeiro, com a apresentação dos grupos na praça 

Dr. Benedito Meirelles, seguido de celebração Eucarística na Igreja de São 

Benedito. O público participante, entre componentes dos grupos de apresentação e 

visitantes, foi de 34 mil pessoas durante todo o período, de acordo com a ACIA. 

Como de costume, as Folias visitam o Santuário Nacional. 

 A Semana Santa, de acordo com a administração do Santuário, recebeu 

aproximadamente 250 mil pessoas, durante os 5 dias de programação. 

 A festa de Corpus Christi (Corpo de Cristo) acontece 60 dias após a Páscoa e 

celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia. Realizada na quinta-

feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, é uma festa de ‘preceito’, isto é, 

para os católicos é de comparecimento obrigatório participar da Missa neste dia, na 

forma estabelecida pela Conferência Episcopal do país respectivo. A procissão 

percorre as vias públicas da cidade, pelo trajeto: Rua Barão do Rio Branco, Praça 

Dr. Benedito Meirelles e Monte Carmelo, totalizando um percurso de 40 tapetes que 

cobrem 1 km de extensão. O público que participou da procissão em 2014, de 

acordo com a Secretaria de Turismo, foi estimado em 22.300 pessoas. 

 A Festa de São Benedito, realizada primeiramente em março de 1910 na 

Basílica, atualmente é celebrada no domingo de Páscoa na Igreja de São Benedito 

em terreno doado à Basílica em 1915, que ali construiu a igreja. O evento tem em 

sua programação as cavalarias, procissões, missas, coroação de rei e rainha, 

congadas, shows e barracas de alimentação. A Secretaria de Turismo estimou, em 

2014, público de 65 mil pessoas participantes e atribuiu esse recorde à programação 

oficial da visita do Papa Francisco à Aparecida no segundo semestre daquele ano. 
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 A Festa da Padroeira, datada de 1717, quando caravanas de romeiros vinham 

de grandes distâncias para visitarem Nossa Senhora Aparecida e lhe renderem 

graças e pedirem proteção. As festividades são realizadas de 03 a 12 de outubro, 

atraindo pessoas de todo o mundo. Em 2014, o Santuário registrou a presença de 

182 mil pessoas, somente no dia 12, e 250 mil pessoas no final de semana. 

 Não há como deixar de observar que em Aparecida, excluindo-se as datas 

cívicas e comemorativas, o calendário oficial de eventos é composto na sua 

totalidade por aqueles de ordem religiosa, organizados e promovidos pela igreja 

católica, colocando em evidência o seu predomínio no espaço urbano do município. 

 As manifestações religiosas dão-se no espaço a partir de um simbolismo que 

se divide entre profano e sagrado. Para Corrêa (2002, p.137) a compreensão da 

espetacularização da fé a partir do entendimento de espaço, cultura e religião deve 

ser observada “através do elo entre espaço e religião (...) que introduzem uma 

possibilidade de pensar o sagrado e o profano na ciência”. Sagrado e profano são 

conceitos que se contrapõem. A religião está associada ao sagrado e o profano é a 

intervenção do homem no espaço geográfico, a partir de formas materiais e 

imateriais. É através da cultura que o homem dimensiona e redimensiona o profano 

e o sagrado, através de simbolismos, crenças, comércio, etc. As edificações 

assumem caráter simbólico, as trocas comerciais de caráter global e as 

manifestações religiosas, resultam na identidade do local, da imagem percebida e 

comercializada, definindo os espaços sagrados e espaços profanos. 
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6 AS TENTATIVAS DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO (PLANOS E 

PROJETOS PÚBLICOS) 

 

 

 O planejamento do turismo é uma importante alternativa de suporte ao 

desenvolvimento sustentável de uma região, como a Região do Vale do Paraíba, 

possibilitando a inclusão de comunidades que estão à margem da cadeia produtiva 

da atividade industrial, no processo de desenvolvimento regional. Para melhor 

compreensão desse processo, é necessária a discussão, por meio de uma reflexão 

teórica, sobre as possibilidades de relação entre atividade turística e a apropriação 

do território indicando seus impactos socioeconômicos e ambientais.   

 O modo como se dá a apropriação de uma determinada parte do espaço 

geográfico pelo turismo depende da política pública de turismo que se leva a cabo 

no lugar, conforme relata a geógrafa Rita de Cássia Cruz (2002, p.9) que indica ser 

de responsabilidade das políticas públicas de turismo o estabelecimento de metas e 

diretrizes que irão orientar o desenvolvimento sócio espacial da atividade “tanto no 

que tange à esfera pública como no que se refere à iniciativa privada, na ausência 

da política pública, o turismo se dá à revelia, ou seja, ao sabor de iniciativas e 

interesses particulares”. 

 O ordenamento territorial – OT tem a finalidade de orientar um planejamento 

integrado do espaço, que contemple a multiplicidade de elementos que configuram o 

território, sejam eles biológicos, humanos ou físicos. Do ponto de vista teórico e 

prático, permite um tratamento integrador, de análise, que resulta em subsídios para 

o planejamento e gestão de uma região metropolitana. Em função disso, surge a 

necessidade de planejar as atividades das estâncias turísticas, por conta da 

ocorrência de impactos ambientais, econômicos e sociais relacionados com o uso 

desses espaços. 

 O planejamento, desde que seja resultante de um processo de dimensões 

técnica e política, é uma forma estruturada de tomar decisões para o 

desenvolvimento das regiões metropolitanas, para superar os desafios enfrentados 

pelas cidades (como por exemplo, as aglomerações urbanas, a falta de saneamento, 

a disparidade desenvolvimento x favela, etc.) desde que seja construído de acordo 
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com as expectativas da sociedade, de negociação e decisão coletiva, compartilhada 

sobre o futuro comum dos municípios metropolitanos. Eis aqui o problema... Como 

definir o futuro comum dos municípios quando existem tantas especificidades e 

interesses políticos heterogêneos? Este impasse é motivo de longas discussões nas 

regiões metropolitanas. Porém, de fato, é incontestável que cada região 

metropolitana exige um planejamento específico, que leve em conta sua grande 

complexidade e que combine os princípios de eficiência no desenvolvimento: de 

qualidade de vida adequada para seus habitantes, das atividades econômicas, de 

qualidade de desenho urbano e do controle e preservação do meio ambiente, 

exposto à ação humana. 

 Segundo Matos e Braga (2005), o conjunto de região vem sendo ampliado 

diante das novas possibilidades de interpretação. Além de considerada uma 

resposta aos processos de acumulação do capital e palco das relações sociais de 

expropriação, a região pode ser entendida como o espaço da construção de 

identidade, definido por um conjunto específico de relações culturais entre grupos de 

atores.  

 A região é “um espaço com características físicas e socioculturais 

homogêneas, fruto de uma história que teceu relações que enraizaram os homens 

ao território e que particularizou este espaço, fazendo-o distinto dos espaços 

contíguos” (LENCIONI, 2006, p.100). Uma região está conectada ao espaço a ela 

circundante, às demais regiões – frações subnacionais – que integram uma 

formação social de escala nacional.  

 É função da gestão pública refletir sobre o papel que a atividade turística 

desempenha no (re)ordenamento dos territórios, a fim de estabelecer normas e 

diretrizes para a regulação territorial da atividade, que tem impacto direto nas 

ocupações territoriais. Becker (1996) afirma que o turismo “vem sendo espacializado 

a partir de dois padrões de desenvolvimento: o padrão desenvolvimentista, no 

sentido de crescimento a qualquer preço, rápido, desenfreado, e também uma 

tentativa de se ordenar e disciplinar o uso do território.” 

 No Brasil, o planejamento das áreas metropolitanas, antecede a criação do 

Ministério das Cidades em 2003 – uma iniciativa do governo brasileiro com base na 

visão de que a crise urbana que se superpõe ao ajuste fiscal dos anos 1980 e 1990 

tem sido agravada sobremaneira pela nossa herança de desigualdade social nas 

cidades e vem alimentando o debate da cidade que queremos: cidade como palco 
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de políticas sociais compensatórias? Ou cidade como estratégia para o 

desenvolvimento econômico e social? segundo Becker.  

 O crescimento do fluxo de turistas que vem ao Santuário Nacional gera 

problemas de infraestrutura urbana, exigindo a ação do poder público para a 

necessidade de planejamento e ordenamento do território. De um lado, uma 

organização (o Santuário) que investe em infraestrutura privada para melhor atender 

aos romeiros, com verba própria e projetos de financiamento junto ao governo. Do 

outro, a administração pública, que para fazer frente à atividade turística, também 

investe em infraestrutura para inserir a população nesta atividade socioeconômica e, 

também, em obras para atender ao aumento do fluxo turístico. Os investimentos 

públicos estaduais e federais são concedidos ao município, que possui o título de 

Estância Turística9. Somente na infraestrutura viária, o município conta hoje com 

uma rodovia federal dentro do município, a BR 488, que serve como acesso principal 

de ligação entre a rodovia Presidente Dutra e a cidade; uma rodovia estadual – SP 

062 – que também liga a rodovia Presidente Dutra à zona urbana; a Passarela da 

Fé, construída e mantida pelo Governo Federal (DER). A cidade também conta com 

a via Dutra, BR 116, a mais importante via terrestre brasileira, que liga as duas 

megalópoles nacionais, como uma das principais vias do município (figura 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
9 O Estado de São Paulo possui 67 municípios considerados estâncias por lei. São cidades que recebem verbas 
do DADE (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias) todos os anos, sempre aplicadas em 
obras que melhoram sua estrutura para receber turistas. Classificam-se em balneárias, climáticas, hidrominerais 
e turísticas. As Estâncias Turísticas são cidades com muitas tradições culturais, patrimônios históricos, 
artesanatos, lindas paisagens, centros de lazer, além de ótimos serviços de gastronomia. O título é concedido 
exclusivamente pelo Governo do Estado de São Paulo – Constituição Estadual 1967 – e deve atingir alguns 
requisitos: condições de lazer, recreação, recursos naturais e culturais específicos. Além disso, critérios como 
infraestrutura e serviços dimensionados à atividade turística precisam ser evidentes na cidade (BRASIL, 2010). 
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Figura 17 – Rodovias estaduais e federais. 

 
Fonte: Adaptado de  Google Earth (2015). 
 
 O Plano Diretor de Aparecida, aprovado pela Lei nº 3.401 de 20 de Dezembro 

de 2006, capítulo III da lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – 

(APARECIDA, 2006), estabelece no Capítulo I - da ordenação de uso e ocupação 

territorial -, as 9 macrozonas do município. Serão discutidos os investimentos da 

MZUC – Macrozona Urbana Consolidada (figura 18), que corresponde à área 

urbanizada ao longo da margem direita do Rio Paraíba do Sul ao norte e delimitada 

ao sul pela Rodovia Presidente Dutra BR-116 e, a leste com a divisa com o 

município de Guaratinguetá onde há conurbação e a oeste até o trevo da Rodovia 

Presidente Dutra, que dá acesso ao Bairro Itaguaçu. 

 A MZUC tem como objetivos: controlar e direcionar o adensamento urbano; 

garantir a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados; e 

ordenar a ocupação do território compatibilizando a diversidade de usos urbanos 

regulados pelo equilíbrio no interesse público. A delimitação da área citada encontra-

se na figura 4. 
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Figura 18 – Macro zona urbanizada consolidada – MZUC. 

 
Fonte: Adaptação de (APARECIDA, 2006; (GOOGLE EARTH, 2015). 
 

 As Zonas Especiais – 4 ao todo – compreendem áreas do território que 

exigem tratamento especial na definição de parâmetros reguladores de usos e 

ocupação do solo, sobrepondo-se ao zoneamento. A Zona Especial de Interesse 

Turístico – ZEIT, observada na figura 19, corresponde à porção do território do 

município localizada na macrozona urbana consolidada, e tem como centro a 

Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, e como polos, ainda que fora desse 

perímetro, o Porto Iguaçu e o Morro do Cruzeiro, todos com relevância de âmbito 

nacional e geradores de impacto na cidade pelo afluxo de visitantes com influências 

sobre o dimensionamento de redes urbanas de infraestrutura, resíduos sólidos, 

mobilidade, trânsito e transporte, assistência em saúde e atividades de comércio e 

serviços. A ZEIT objetiva a adequação das redes de infra e superestrutura urbanas 

da área de afluxo de população flutuante compatibilizando-as e equilibrando-as com 

as demandas da população fixa. 
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Figura 19 – Zona de Interesse Turístico – ZEIT. 

 
Fonte: Adaptação de (APARECIDA, 2006; (GOOGLE EARTH, 2015) 
 

 Atualmente, o município tem 5 obras em fase de finalização financiadas pela 

prefeitura em parceria com o DADE – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento 

das Estâncias (SÃO PAULO, 2014b). Destas, 4 são consideradas de acessibilidade 

e mobilidade urbana e 1 é destinada à infraestrutura turística (figura 20).  

 Em 2014, o governador Geraldo Alckmin assinou convênios que garantem R$ 

300 milhões de investimentos para melhorar a infraestrutura turística de 44 cidades 

do Estado de São Paulo. Os recursos são firmados por meio de convênios entre as 

prefeituras desses municípios e o DADE. Para o Vale do Paraíba o investimento 

será de R$ 52,4 milhões. No ano de 2013, o governo liberou através do DADE, a 

quantia de R$ 283 milhões para as 67 estâncias. Ao final de 4 anos de mandato, o 

Estado terá investido cerca de R$ 1 bilhão em obras de infraestrutura turística em 

todo o estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2014b). Além desse aporte estadual, 

Aparecida – através da Proposta Nº029452/2013 – teve o parecer positivo do 

Ministério do Turismo para o Programa de Apoio à Estruturação dos Segmentos 

Turísticos10, como uma das 5 cidades brasileiras a receber verba, para a 

                                                            
10O Programa de Apoio à Estruturação dos Segmentos Turísticos tem o objetivo de “apoiar o ordenamento e a 
consolidação dos segmentos turísticos, dar identidade a produtos turísticos, minimizar os efeitos da sazonalidade 
e diversificar a oferta turística no mercado. Especificamente para essa programação, as ações a serem apoiadas 
serão direcionadas para o segmento de TURISMO RELIGIOSO no Brasil. Dentre as ações a serem apoiadas 
neste programa estão: I) apoio à formulação, coordenação, acompanhamento e articulação de políticas públicas 
para o ordenamento e desenvolvimento do turismo religioso; II) estruturação e ordenamento do segmento 
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implantação de projetos de Fortalecimento para o Turismo Religioso. O objetivo do 

MTur é custear um plano de posicionamento mercadológico nas cidades 

selecionadas. A primeira etapa consiste em definição do mercado alvo, registro dos 

atrativos turísticos, mecanismos de promoção do destino, planos estratégicos dos 

canais de distribuição e comercialização, definição de marca turística e calendários 

de participação em eventos do turismo e tem verba de R$ 150 mil. A prefeitura 

municipal, após licitação, já providenciou a contratou da empresa que realizará o 

plano de posicionamento mercadológico do Destino Aparecida.  

  

Figura 20 – Mapa das obras. 

 
Fonte: Adaptação de Google Earth (2015). 
  

 Com o início das atividades da Basílica nova, o comércio ambulante começou 

a crescer gradativamente nas imediações do Santuário – ao longo de seu muro e 

entre as avenidas Júlio Prestes e Getúlio Vargas – por pessoas que viam nesta 

atividade a alternativa de renda familiar básica ou complementar. Este tipo de 

comércio, permitido e organizado pela administração pública, cumpria o objetivo a 

função assistencial à população mais carente, que fazia a concessão do espaço 

                                                                                                                                                                                          
turismo religioso; III) apoio ao planejamento e gestão do turismo religioso; IV) apoio à promoção e 
comercialização dos produtos e serviços turísticos do segmento religioso, com enfoque no turismo social e nos 
princípios da sustentabilidade” (BRASIL, 2014). 
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para a montagem da barraca ou banca, a partir de cadastro e pagamento mensal de 

taxa de manutenção.  

 Em 1980, com a visita Papa João Paulo II, a prefeitura identificou em seu 

processo de planejamento para o grande evento que atrairia uma multidão forasteira 

à cidade, a necessidade de construção de uma avenida diante da Nave Norte da 

Basílica, com o objetivo de aliviar o fluxo intenso de veículos na cidade aos finais de 

semana, a Av. Monumental João Paulo II (APARECIDA, 2006).  

 A partir de 2012, já se preparando para a visita do Papa Francisco em 2013, a 

prefeitura realizou obras de reurbanização da avenida, com recapeamento, 

calçamento e novo cadastro dos comerciantes da feira de ambulantes, para 

mapeamento e delimitação do local das barracas, a fim de organizar o espaço 

adequando-o às normas técnicas. Para receber as barracas, a prefeitura arcou com 

R$ 2.200.000,00, gastos nas obras de: retirada do canteiro central e alargamento da 

avenida, que era em desnível e provocava alagamentos; poda de árvores; 

recapeamento asfáltico e postes de iluminação e pontos de energia. A Feira ocupa a 

área total da avenida e também as vias públicas adjacentes aos finais de semana. 

Existe um grave problema de segurança com relação a incêndio: o material das 

barracas é inflamável, os pontos de energia estão sendo utilizados com “gatos” e 

ficam expostos ao tempo, não tem rota de fuga e tampouco espaço para a entrada 

do corpo de bombeiros (SÃO PAULO, 2014b). 

 Em 2014 a Secretaria de Indústria e Comércio e Ambulante, realiza o 

recadastramento dos ambulantes. A ala A já está finalizada, com 200 licenças e, 

agora, inicia o processo de recadastramento das alas B e C. É necessário ter título 

de eleitor com a zona eleitoral localizada em Aparecida, para se recadastrar, para 

inibir que comerciantes externos ocupem a feira no lugar da população local 

(APARECIDA, 2006). 

 Nesta mesma avenida, está localizado o Centro de Apoio ao Romeiro, criado 

em 1980, quando aproximadamente 300 ambulantes foram transferidos para este 

local, para organização do comércio de rua e desafogamento do trânsito – de carros 

e pedestres – no entorno do Santuário, houve desconfiança por parte dos 

vendedores de que o local ficaria afastado do Santuário e que teriam suas vendas 

prejudicadas. No novo endereço, turistas e comerciantes reclamavam da falta de 

infraestrutura na feira, que tem aproximadamente 2.274 barracas e a estimativa de 200 

mil turistas nos fins de semana. O local é construído com verba da Secretaria de Turismo 
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de São Paulo, através do (SÃO PAULO, 2014b), que investe R$ 700 mil, e contrapartida 

municipal de R$ 400 mil.  

 A obra, prevista para janeiro de 2013, entregue em dezembro de 2014 com 

infraestrutura de 23 banheiros, fraldário, ambulatório médico, sala de descanso, sala de 

monitoramento por câmeras, sala de informações e sistema de som, de acordo com a 

secretária de obras, Sueli Moraes (Informação verbal). 

 Na Avenida Itaú está sendo realizada a canalização do Córrego Itaguaçu, que 

inunda em eventos chuvosos mais fortes. Suas travessias são insuficientes 

ocasionando incômodo para população vizinha ao córrego. O DAEE – Departamento 

de Águas e Energia Elétrica do Estado e as obras autorizou, através da Portaria 

2477/11, a drenagem do córrego. A obra, já em fase de finalização, está orçada em 

R$ 500 mil e será custeada pelo governo estadual. A próxima etapa será o asfalto 

da via pública (SÃO PAULO, 2011). 

 A transposição subterrânea da Av. Júlio Prestes, fará a ligação entre a feira 

de ambulantes – localizada na Av. Monumental Papa João Paulo II, e o Santuário 

Nacional de Aparecida, prevista no Estatuto da Cidade (Lei Nº 3.401 de 20 de 

dezembro de 2006) (APARECIDA, 2006), que trata no Art.181 das intervenções 

pontuais da ordenação do território urbano de Aparecida e aprovada no Plano 

Diretor. A obra ainda não foi iniciada, pois se encontra em fase de conclusão o 

estudo do DER – Departamento de Estradas e Rodagens, que indica “é um caso 

isolado e único no Brasil, pois esta passagem subterrânea se dará em uma rodovia 

federal – a Av. Getúlio Vargas ou BR 488 – a única que começa e termina em uma 

zona urbana.” A prefeitura está buscando verba para o projeto junto à União.  

 A obra de revitalização da Avenida Zezé Valadão tem o investimento do 

DADE (SÃO PAULO, 2014b) de R$ 2.407.283,01 que serão aplicados em 

calçamento, pavimentação, locais para estacionamento e inserção de postes de 

iluminação, além da sinalização turística. Trata-se de uma importante avenida, que 

faz divisa com Guaratinguetá e possui intenso fluxo de veículos. A aprovação do 

projeto aconteceu em novembro de 2014 e a obra tem previsão de conclusão em 8 

meses. Para o início da obra e saber quem será a empresa responsável, é 

necessário aguardar o resultado da licitação, que será através de pregão eletrônico. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 Para a maioria das pessoas que visitam Aparecida não é possível deixar de 

se impressionar com a escala monumental do conjunto do Santuário, reforçada por 

sua própria situação, no topo da colina a imperar sobre o restante da paisagem. 

Torna-se difícil imaginar que tudo aquilo se iniciou com uma humilde imagem de 

barro, de apenas 38 centímetros de altura, encontrada na lama do leito do rio pelo 

povo pobre que vivia naquele local. Tudo o mais são construções. As mais 

impactantes à visão, construídas em alvenaria, tijolos e mármore, objeto concreto, 

envolvente à multidão que se aninha em seu interior nas grandes celebrações da fé 

católica “à brasileira”. As demais construções estão no plano abstrato, porém 

resultantes de ações concretas, trabalhadas cuidadosamente para a edificação ao 

culto da Padroeira do Brasil. São construções sobrepostas sendo que a segunda 

não se constrange ao limite das edificações. Universal, está presente em tantos 

lares quantos são os “Brasis”, reproduzidas nas imagens em gesso ou impressas 

nos mais variados suportes.  

 O conjunto da obra do Santuário Nacional representa, neste quadro, a síntese 

contemporânea do município, onde se materializam no espaço urbano três aspectos 

relevantes da sociedade: a fé popular, o investimento público e investimento privado, 

três fatores que se manifestam na a construção de um espaço onde convivem 

peregrinos, religiosos, comerciantes e agentes do poder público. Mas, esta 

construção está longe de constituir um conjunto homogêneo. Muito menos ainda, 

livre de conflitos. Para além das diferentes formas de ocupação do espaço se 

deparam interesses e proposições. A Aparecida dividida carece da construção de 

um espaço coletivo. 

 Desde o aparecimento da imagem, em 1917, quando se iniciaram as 

peregrinações, a igreja vem construindo progressivamente a enorme estrutura para 

a recepção aos romeiros. Trata-se de um complexo comercial que busca oferecer à 

manifestação de fé sua inserção num certo modo de vida capitalista, definido como 

turismo religioso. Este é o fenômeno que movimenta a quase totalidade da 

economia aparecidense. Um fenômeno tão forte que consegue não apenas envolver 

as diversas esferas do poder público na sua organização, mas, igualmente mantê-la 

cativa e dependente de suas instâncias. 
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 A administração do santuário tem realizado investimentos constantes na 

melhoria de sua estrutura particular. No entanto, estes não se sustentam em si. São 

necessários iguais investimentos em áreas do poder público, na cidade laica, posto 

que é esta quem oferece a sustentação para o turismo religioso. Assim, é a Igreja 

quem busca investimentos significativos de bancos públicos, para complementar 

obras, a exemplo de implantação de infraestrutura em espaços além dos muros do 

Santuário. 

No espaço público rebatem as atividades promovidas no espaço do 

Santuário, aquelas que geram o enorme fluxo de turistas para toda a cidade, 

trazendo movimento ao comércio e demais serviços, especialmente nos setores de 

alimentação e hotelaria. Contudo, tal movimento não se dá de maneira constante. 

Por mais que o Santuário tenha diversificado suas atividades e criado novos eventos 

além da data magna da Padroeira do Brasil, em 12 de outubro, estes implicam em 

graus de sazonalidade. Para amenizar o impacto desse grande número de turistas e 

a inconstância de suas visitas o município atua em conjunto com os governos 

federal e estadual na construção de infraestrutura para promover o turismo religioso 

de forma segura e confortável, fato que implicaria em igual segurança para o 

governo municipal. 

Essas questões são prioridade para o poder público municipal, revelando-se 

como fator estrutural para o planejamento urbano no município. O último trabalho 

realizado pela Prefeitura Municipal de Aparecida em 2006, o Plano Diretor, prevê 

importantes intervenções no espaço público da cidade a fim de estruturar o 

município para o crescimento dessa atividade, conforme foi observado no corpo 

desse trabalho. Trata-se de um projeto que demonstra a relevância dos trabalhos de 

planejamento urbano na prevenção de impactos que podem comprometer a 

convivência entre romeiros e população residente. 

Ao concluir este trabalho, cabe destacar a particularidade de sua motivação 

para realizar este estudo, que são os conflitos resultantes do turismo religioso 

capazes de construir e transformar o espaço urbano de uma cidade, movimentando 

a sua economia e as diversas esferas de governo na organização e estruturação 

destas atividades. Deste processo dependerá o desenvolvimento econômico e social 

da região em padrões coerentes com os anseios contemporâneos das cidades 

brasileiras neste início de século. 
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François Perroux (1967) elaborou sua teoria dos polos de crescimento em 

1955, quando estudou a concentração industrial na França e na Alemanha. Para ele 

a questão fundamental da teoria dos polos de crescimento centra-se no conceito de 

polarização, já que este determinará o grau de filtração dos efeitos provocados pela 

inserção das indústrias motrizes no sistema econômico. Segundo o autor, os polos 

industriais de crescimento podem surgir em torno de uma aglomeração urbana 

importante ou ao longo das grandes fontes de matérias-primas, assim como nos 

locais de passagem e fluxos comerciais significativos ou ainda em torno de uma 

grande área agrícola dependente. Com uma forte identificação geográfica, porque é 

produto das economias de aglomeração geradas pelos complexos industriais, 

liderados pelas indústrias motrizes, pode vir a tornar-se um polo de desenvolvimento 

quando provocar transformações estruturais e expandir a produção e o emprego no 

meio em que está inserido. 

Dado ao fato que atualmente o turismo é a “maior indústria existente” e posto 

que a renda auferida por essa atividade ultrapassou a do petróleo, das montadoras 

de veículos, da indústria têxtil e de telecomunicação e de todos os demais serviços 

(BENI, 2006),  o que possibilita a constatação de uma situação de analogia com a 

atividade de turismo religioso no município de Aparecida, onde o turismo exerce as 

ações da empresa motriz através de preços, fluxos e antecipações, bem como 

ações de dominação e liderança, em acordo com as teorias de Perroux. Seus efeitos 

positivos, de acordo com a teoria de Perroux, seriam o incremento no nível de 

produção das atividades que utilizam os produtos e subprodutos da atividade motriz, 

via localização das novas plantas fora da região, bem como o surgimento das 

atividades comerciais de transporte e de serviços ou crescimento das já existentes. 

De certo modo, situação semelhante pode parecer se conformar a partir da atividade 

turística em Aparecida, tomando-se como indústria motriz, a atividade do turismo 

religioso. Entretanto, verifica-se que, para se consolidar tal situação, ainda precisam 

ser fortalecidas as relações com os demais municípios de seu entorno, em função 

do monopólio da igreja que administra, através da Basílica, a maioria das atividades 

de turismo religioso no local.  

Em Aparecida, as expressões da fé e as atividades econômicas se 

mesclaram pelas mãos da Igreja Católica e a dependência (e apoio) do Poder 

Público que realiza constantes investimentos para a promoção da primeira. 
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Fundiram-se o sagrado e o profano a fazer rugir o Cristo se um dia voltar a esse 

mundo.   
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APENDICE A:  DADOS SOBRE A ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

O turismo tem-se revelado uma atividade importante para o crescimento de 

algumas economias no mundo, em alguns casos contribuindo com mais de 30% de 

seu respectivo PIB -  Produto Interno Bruto. Em 2013 contribuiu com 9,5% da 

economia global.  O Conselho Mundial de Viagens e Turismo11 - WTTC (WORLD 

TRAVEL & TOURISM COUNCIL, 2014) indicou no relatório Viagens e Turismo: 

Impacto Econômico, que o turismo mundial seria responsável por mais de 100.894 

milhões de empregos diretos e dois trilhões de dólares de impacto econômico direto 

em 2013; e, no caso específico do Brasil, que o setor contribuiu com 9,2% do PIB 

nacional, o equivalente a R$ 443,7 bilhões,  mantendo o país em 6º lugar no ranking 

mundial de impacto do turismo em termos absolutos: a)  geração de empregos 

diretos e indiretos12; b) investimentos públicos e privados; c) geração de divisas e 

impacto direto e indireto no PIB nacional. 

Figura 1 – Impactos econômicos do turismo – 2004 a 2014 (em trilhões de USD). 

 
Fonte: (WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, 2014). 
 
                                                            
11 Estudo realizado anualmente, em 2013 consultou 184 países, pelo WTCC em parceria com a Universidade de 
Economia de Oxford.  A contribuição direta a qual se refere o estudo da WTTC se refere apenas aos valores 
ligados à cadeia do turismo. Já a contribuição total leva em conta os impactos mais amplos que incluem toda a 
cadeia produtiva do setor, como geração de empregos diretos e indiretos, investimentos com a construção de 
novos empreendimentos, gastos públicos com segurança, saneamento, transporte, setor de alimentação, 
serviços de limpeza, indústria, hotéis, agências de viagens, companhias aéreas e indústria do lazer, entre outros. 
12 Em relação à geração de empregos diretos promovidos pelo setor de turismo no Brasil, a criação, segundo a 
pesquisa da WTTC, foi de 3 milhões de postos de trabalho, enquanto que a contribuição total (diretos, indiretos e 
induzidos) chega 6,4 milhões. O número apresentado pelo MTur, com bases nos dados de IBGE é de 2,9 
milhões de empregos gerados. 



73 
 

 
O investimento mundial na atividade turística em 2013 foi de US$ 754 bilhões 

o que equivaleu a 4.4% do total de investimentos realizados. A previsão para 2014 é 

de crescimento de 5.8%, e de 5.1% de crescimento para os próximos 10 anos, até 

2024, quando atingirá o investimento de US$ 1.3 trilhões.  

Ao todo, a indústria turística cooperou com US$ 7 trilhões para o PIB mundial 

em 2013, contra US$ 6,6 trilhões em 2012, considerado o quarto crescimento 

consecutivo no índice anual do biênio. Um dos motivos identificados para explicar 

este crescimento pode ter sido impulsionado pelo crescimento de demanda oriunda 

de países emergentes, em que as classes médias aumentam sua busca por 

viagens. A organização destacou regiões como Ásia e América Latina como 

exemplos de lugares com novos turistas.  

 

Figura 2 – Turismo: geração de empregos – 2013 (projeção 2014 e 2024) em milhares. 

 
Fonte: (WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, 2014). 

 

Enquanto o turismo cresceu 5% no mundo, os destinos brasileiros registaram 

aumento de 6% em 2013, já que o país foi sede de dois grandes eventos mundiais: 

a Copa das Confederações e a visita do Papa Francisco. A Organização Mundial do 

Turismo - OMT (2014) considerou este crescimento como “praticamente o triplo dos 

2% verificados na média dos demais países da América do Sul”. 

O estudo de impacto econômico da cadeia produtiva do turismo no brasil, 

elaborado pela WTCC (2014), revela outros indicadores de crescimento para 2014: 

prevê a geração de 8,9 milhões de empregos diretos e indiretos, um crescimento de 
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4,5% em relação a 2013, quando o segmento foi responsável por 8,5 milhões de 

postos de trabalho. Na perspectiva mundial, está previsto um aumento de 2,5% em 

relação ao ano anterior. 

De acordo com a entidade o crescimento mundial previsto para 2014 é de 

aproximadamente 4%. Já impacto do turismo na economia do país deverá alcançar 

9,5% do PIB (R$ 466,6 bilhões), um acréscimo de 5,2% em relação aos números de 

2013. Este percentual é superior à média mundial, que será de 2,5%.  

 

Figura 3 – Mapa do fluxo turístico internacional para o Brasil. 

 
Fonte: Organização Mundial do Turismo – OMT (2014).  

 

Ainda segundo o estudo feito pelo WTTC (2014), o Brasil é o país com maior 

previsão de crescimento em investimentos no setor de turismo no mundo em 2014: 

21,8%, enquanto a média mundial será de 5,7%. Estima-se que o setor atraiu R$ 52 

bilhões em recursos em 2013.  O Brasil é o 5º maior gerador de empregos diretos e 

totais por meio do turismo no mundo, o que mostra a importância do segmento para 

a transformação da vida da população em todas as regiões do País. 

De acordo com os dados da Organização Mundial de Turismo – OMT (2014), 

o relatório Panorama do Turismo Internacional 2013, indicou que no mesmo ano 

houve o crescimento de 5% do número de chegadas de turistas internacionais, e 

ultrapassou, pela segunda vez consecutiva na sua história, a casa de um bilhão de 

turistas. A OMT relatou, também, que apesar da instabilidade econômica mundial “a 
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demanda do turismo internacional manteve-se aquecida, com um incremento de 40 

milhões de turistas em 2012, aos 995 milhões de 2011” (OMT, 2011) 13.  

 

Figura 4 - Comportamento do fluxo turístico internacional - 2000-2013. 

 

Fonte: Organização Mundial de Turismo (2013).  

 

O Plano Nacional de Turismo 2013-2016 apresenta, como visão de futuro, 

posicionar o Brasil como uma das três maiores economias turísticas do mundo até o 

ano de 2022. Em 2011, segundo o World Travel & Tourism Council (2014), o setor 

do turismo brasileiro ocupava em geração de renda a 6ª posição entre os países. Na 

projeção para 2022 da mesma instituição, o Brasil avançaria apenas uma posição, 

ficando em 5º lugar. Este pode ser considerado um cenário tendencial, a ser 

observado na figura 25. 

 

 

 

 

 

                                                            
13 O recuo no número de chegadas de turistas no mundo é provocado principalmente pela retração na economia 
mundial, nos anos de 2008 e 2009 que teve como protagonista a recessão nos Estados Unidos - estouro da 
“bolha” imobiliária, e nos anos de 2011 e 2012 pela crise nos países Europeus, com ênfase na Grécia, Portugal, 
Espanha e Itália (crise do Euro) e dos conflitos no oriente médio.  
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Figura 5 – Comparativo 2011-2022 em relação ao faturamento com atividade turística. 

   2011        2022    

Ranking  País  
US$ 
Bilhões   

Ranking País  
US$ 
Bilhões  

1º  Estados 
Unidos  434,353 1º  China  850,014

2º  China  181,619 2º  Estados 
Unidos  755,402

3º  Japão  123,53 3º  Japão  171,706

4º  França  102,769 4º  França  138,703

5º  Espanha  80,193 5º  Brasil  125,266

6º  Brasil  78,503 6º  México  125,225

7º  Itália  71,551 7º  Reino Unido  107,979

8º  México  63,734 8º  Índia  103,188

9º  Alemanha  58,276 9º  Itália  94,077

10º  Reino Unido  56,155 10º  Espanha  94,06

11º  Índia  36,192 11º  Alemanha  73,48
Fonte: (WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, 2014). 

 

O Plano Nacional de Turismo PNT14, elaborado pelo Ministério do Turismo,  

aponta que o mercado de turismo doméstico  

[...] vive um momento de aquecimento, sobretudo em função do 
incremento da renda média e do consumo das famílias brasileiras, o 
que constitui uma oportunidade ímpar para o seu fortalecimento e o 
respectivo reconhecimento da atividade turística como importante 
fator de desenvolvimento econômico e social (BRASIL, 2013). 
 

Pela estimativa do Ministério da Fazenda, o Brasil tinha no ano de 2011 

aproximadamente 22,5 milhões de habitantes na classe A e B (11,7%), 105,5 
                                                            
14 “A formulação do Plano Nacional de Turismo 2013-2016 (PNT) consolida a Política Nacional de Turismo e 
apresenta as orientações estratégicas para o desenvolvimento da atividade nos próximos anos. O PNT resulta 
do esforço integrado do governo federal, envolvendo a iniciativa privada e o terceiro setor, por meio do Conselho 
Nacional de Turismo, sob a coordenação do Ministério do Turismo. O Plano foi construído de acordo com as 
orientações do governo federal e alinhado ao Plano Plurianual 2012/2015. Ele define as contribuições do setor 
para o desenvolvimento econômico, social e a erradicação da pobreza. Tem como insumo básico o Documento 
Referencial - Turismo no Brasil 2011/2015 e destaca, no âmbito da gestão, as diretrizes que devem nortear o 
desenvolvimento do turismo brasileiro, que são: a participação e o diálogo com a sociedade; a geração de 
oportunidades de emprego e empreendedorismo; o incentivo à inovação e ao conhecimento, e a regionalização 
como abordagem territorial e institucional para o planejamento. O objetivo e a estratégia delineados neste PNT 
são ambiciosos. Sair da sexta para a terceira economia turística do planeta, ficando atrás apenas da China e 
Estados Unidos, exigirá um crescimento anual médio de mais de 8% no turismo, taxa superior ao crescimento 
médio dessa atividade no mundo e ao próprio crescimento do nosso PIB. É um desafio que o Ministério do 
Turismo e o governo brasileiro assumem, cientes de que no turismo responderá com crescimento sustentado e 
sustentável, redução de desigualdades regionais, inclusão social e geração de emprego e renda. Prova da 
pujança desse setor foi seu crescimento em 18,5% somente entre 2007 e 2011, e com a geração de quase três 
milhões de empregos diretos entre 2003 e 2012. As ações do PNT podem dobrar o crescimento do turismo no 
futuro. A organização do Plano Nacional de Turismo segue uma estrutura lógica que interliga as diretrizes 
estratégicas, os objetivos e resultados esperados e a proposição e o desenvolvimento de programas, projetos e 
ações. O Plano agrega, ainda, um amplo conjunto de informações e dados que norteiam as ações 
compartilhadas pelo Ministério do Turismo e a cadeia produtiva do setor em favor do turismo brasileiro.” 
(BRASIL, 2011, p.12) 
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milhões na classe C (representando 55,1%) e 63,6 milhões na classe D e E (33,2%). 

Esses números tornam-se mais expressivos quando se faz uma comparação com o 

ano de 2003, em que as classes A e B representavam 7,5%, a classe C, 37,6%, e as 

classes D e E, 54,9% (BRASIL, 2013). A estimativa é que o Brasil torne-se em 2020 

o quinto maior consumidor do mundo, com consumo na ordem de R$ 3,5 trilhões, 

conforme a Figura 26. De acordo com o documento, isso só irá acontecer se forem 

incrementados principalmente o “legado de infraestrutura aeroportuária e de 

mobilidade urbana, dois fatores-chave para alavancar a competitividade do turismo 

no Brasil, seja como destino turístico internacional ou doméstico” (BRASIL, 2013, 

p.22). 

 
Figura 6 – Principais mercados de consumo estimados para o ano de 2020.

 
Fonte: BRASIL  (2013). 

 

A atividade turística, nos últimos anos, vem acompanhando o desempenho da 

economia global. O turismo é uma atividade notadamente de demanda, associado 

ao consumo, e seu desempenho é fortemente influenciado pelo crescimento no nível 

de renda dos consumidores efetivos e potenciais. É uma prática que interfere na 

circulação de bens, serviços e pessoas e que incorrem em efeitos no espaço 

geográfico. Trata-se de uma prática socialmente e culturalmente construída. 

 

Considerando que os espaços são diferentemente valorizados pelas 
sociedades, em função das possibilidades técnicas que determinam 
sua utilização, de fatores políticos, econômicos e, também, culturais, 
todo o espaço do planeta (e mesmo de outros planetas) pode ser 
considerado espaço do turismo (CRUZ, 2002, p.12). 
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A variação das chegadas dos turistas no mundo: 7,46% nas chegadas em 

2010, o que representa um forte crescimento do turismo; a queda nos anos de 2011 

e 2012 (crise nos países europeus) e o crescimento de 4,98% na variação de 

chegadas em 2013 (figura 7). 

 

Figura 7- Taxa de crescimento do turismo mundial e da economia. 

 
Fonte: Organização Mundial do Turismo (2001). 

 

Segundo a OMT (2001, p.38) “o Turismo compreende as atividades que 

realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu 

entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de 

lazer, negócios ou outros”. Este conceito foi adotado mundialmente. 

O conceito da OMT aponta dois atores: o primeiro, as pessoas que se 

deslocam; e, o segundo, os que recepcionam os turistas. 

A maioria dos estudos sobre o turismo apresenta um caráter interdisciplinar, 

embora com abordagens gerais no âmbito das ciências econômicas, que analisam o 

crescimento e a dinâmica de recursos a partir do que vem sendo designado de 

“indústria do turismo”, ou seja, dos negócios turísticos. O turismo consiste no 

deslocamento de pessoas que, por diversas motivações, deixam temporariamente 

seu lugar de residência, visitando outros lugares, utilizando uma série de 

equipamentos e serviços especialmente implementados para esse tipo de visitação. 
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De acordo com a autora Margarita Barretto (2003), que concentra suas em 

turismo  na área de cultura, o turismo e o patrimônio assim como os estudos de 

antropologia do turismo, a atividade dos turistas acontece durante o deslocamento e 

a permanência fora da sua residência, ou seja, inclui as etapas de deslocamento e 

consumo do local turístico. Os negócios turísticos são os realizados nos 

equipamentos ou durante a prestação de serviços que os turistas utilizam na 

preparação e na execução da sua atividade. 

Dependendo do grau de desenvolvimento de uma localidade, ou região, o 

turismo estimula a criação de bens e serviços que beneficiam as populações locais.   

Embora exista um discurso favorável à atividade turística e aos impactos 

positivos gerados em razão do tamanho, força e impacto da indústria do turismo nas 

economias locais do mundo todo, cresce também, o debate sobre as advertências 

quanto aos riscos e à degradação que esta atividade pode provocar nos recursos 

socioculturais dos espaços receptores.  

Para a OMT (2001), os impactos mais evidentes da atividade turística são 

aqueles que causam perda ou prejuízo ao meio ambiente, como a poluição do ar e 

da água, bem como a sonora e a visual; congestionamentos de veículos e de 

pedestres; lixo deixado pelos turistas; desequilibro ecológico e perturbação da vida 

selvagem; danos aos sítios arqueológicos e riscos ambientais, como erosão, 

deslizamento de terra e deficiência na engenharia das instalações turísticas.  

Smith (2002) afirma que o turismo em excesso, ou tipo errado de turismo, 

pode despojar uma comunidade e marginalizar os residentes e o principal estímulo 

para o desenvolvimento do turismo é de ordem econômica.  

 

Turismo: significados 

 

O termo turismo tem origem na França, derivada de tour, que provém do 

substantivo latino tornus (“volta”) ou do verbo tornare (“voltar”). Inicialmente 

significava “movimento circular” e, posteriormente, agregou-se ao seu significado o 

conceito de viagem de recreio ou excursão, e, também, viagem de descoberta, 

reconhecimento ou exploração. A partir de 1643 o termo tourisme torna-se 

conhecido em diversos países. 

Vários autores indicam ser a atividade turística o grande marco do século XX 

e que contribui no desenvolvimento regional. Segundo Adyr Balastreri Rodrigues 
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(2002), o adequado planejamento deste setor em cada região a partir do 

envolvimento do poder público, da iniciativa privada e da comunidade local, estimula 

a oferta e demanda de serviços locais, criando empregos, renda, fomentando a 

economia regional e seu desenvolvimento. Observa, ainda, que deve ser priorizada 

a vocação turística da localidade, para que o desenvolvimento da atividade seja 

promissor. 

Mário Carlos Beni (2006) afirma que o turismo constitui um dos principais 

geradores de emprego e renda de uma economia e é o setor responsável por mais 

de três trilhões e quatrocentos milhões de dólares na economia e gera duzentos e 

sessenta milhões de empregos no mundo. Porém, no Brasil este setor ainda não 

está devidamente desenvolvido, necessitando, portanto, de mais investimento e 

políticas públicas afim de contribuir para a multiplicação de renda e absorção de 

emprego. 

Mário Carlos Beni  em sua análise estrutural do turismo indica que a atividade 

é um eficiente meio para: 

a) Promover a imagem de uma região ou localidade, atraindo para os 
seus valores naturais, culturais e sociais; b) Promover novas 
perspectivas sociais, como resultado do desenvolvimento econômico 
e cultural da região; c) Integrar socialmente; e d) Promover e 
estimular o contato cultural (BENI, 2006, p.26-32). 

 

O mesmo autor salienta que embora a atividade turística seja propulsora de 

desenvolvimento, ela também pode provocar no meio visitado os seguintes 

impactos:  

a) Degradação dos recursos naturais; b) Perda e/ou intervenção da 
autenticidade da cultura local, disfunção social da família e 
desintegração da comunidade; c) Ausência de perspectivas para 
parte da população da localidade receptora que não obtém 
benefícios diretos da atividade turística; e d) Dependência de capital 
estrangeiro (BENI, 2006, p.33-40).  

 

Para o IBGE (2003) o turismo é analisado como uma atividade econômica:   

 
O turismo é definido a partir da perspectiva de demanda, ou seja, 
como o resultado econômico do consumo dos visitantes. A diversidade 
de perfis e das motivações dos visitantes para as suas viagens, das 
condições naturais e econômicas do local visitado, dentre outras 
condicionantes da demanda turística, implicam um conjunto 
significativamente heterogêneo de produtos consumidos. Assim 
sendo, não se pode afirmar a existência de um processo de produção 
comum, que possibilite determinar o turismo enquanto atividade 
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econômica singular, isto é, caracterizada por uma função de produção 
própria (BRASIL, 2003, p.1) 

 
 São diversos os agentes – ou unidades econômicas – que produzem bens ou 

serviços destinados à demanda de terceiros. O IBGE e o Ministério do Turismo 

adotam a normatização da Organização Mundial do Turismo – OMT (2011), que 

considera como atividade econômica do turismo toda empresa que produz ao menos 

um produto característico do setor, que tem por característica ser um produto com 

potencial consumo do turista. Utiliza dados compilados do Sistema de Contas 

Nacionais para a construção dos principais agregados macroeconômicos das 

atividades características de turismo.   

Os produtos turísticos são distribuídos em três categorias que refletem a 

importância do consumo turístico no seu consumo total. As categorias de produtos 

turísticos são diferenciadas de acordo com a seguinte normatização: produtos 

característicos do turismo, produtos conexos ao turismo e produtos específicos do 

turismo, sendo:  

 Produtos característicos do turismo: na maioria dos países, são aqueles que 

deixariam de existir em quantidade significativa, ou para os quais o nível de 

consumo seria sensivelmente diminuído em caso de ausência de visitantes, e 

para os quais é possível obter informações estatísticas. Como exemplo deste 

caso se tem o transporte aéreo de passageiros. Neste tipo de transporte, 

observa-se o predomínio de turistas entre os seus usuários porque o 

deslocamento propiciado por este meio de transporte implica, em geral, um 

percurso bastante distinto do utilizado pelos passageiros em seu entorno 

habitual.  

 Produtos conexos ao turismo:  uma categoria residual que inclui os produtos 

que, apesar de identificados como específicos do turismo em um dado país, 

não são assim reconhecidos em nível mundial. Exemplo: serviços de 

transporte ferroviário urbano e suburbano de passageiros.   

 Produtos específicos do turismo são a totalidade dos produtos contidos nas 

categorias anteriores. 

 
Os produtos característicos do turismo são, portanto, um subconjunto da lista 

de produtos específicos do turismo e por isso não refletem exaustivamente todos os 
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impactos diretos e indiretos que a atividade turística exerce na economia como um 

todo. 

O Brasil, ainda, não dispõe de uma lista completa de classificação de 

produtos do setor de serviços que permita identificá-los e classificá-los como 

produtos característicos do turismo. 

Mirian Rejowski (1996, p.20) destaca que o turismo não tem marcações 

disciplinares (não importando quão distintas possam parecer) e não reconhece 

fronteiras geográficas. Considera a atividade “[...] uma área estimulante porque 

requer uma integração de todas as principais ciências sociais [...] com as 

humanidades [...] combinadas com aquelas partes das ciências físicas que se 

relacionam com o meio ambiente.” 

Grande parte da bibliografia consultada conceitua a atividade como fenômeno 

social15, que integra ciências como a economia, a antropologia, a geografia, a 

psicologia, dentre outras. Historicamente, a primeira ciência a estudar o fenômeno 

turístico foi à economia, seguida das ciências sociais (sociologia e antropologia) e da 

geografia. 

São vários os estudos que conceituam o turismo a partir de abordagens 

econômicas, técnicas e geográficas. 

Na abordagem econômica o turismo se apresenta como atividade que 

compreende a movimentação de pessoas de um ponto de origem a outro destino, 

impulsionando na comunidade anfitriã o aumento de geração de renda através da 

utilização dos equipamentos (comércio, hoteis, restaurantes, transporte, 

entretenimento, etc.) e também por meio da visitação aos seus atrativos culturais e 

naturais. 

O turismo, segundo diversos economistas e pesquisadores, é a atividade 

econômica que mais produz receita em todo o mundo, um mercado que o Brasil, 

apesar de seu enorme potencial (cultura, paisagem, culinária, etc.), ainda está em 

expansão e longe de explorar toda a sua potencialidade. 

Deixando de estimular o turismo, o País perde uma fonte de renda com 

inigualável capacidade de distribuir-se entre a população, pois a riqueza fica no 

ponto turístico e impulsiona negócios, dos mais modestos aos mais sofisticados, 

além de gerar empregos.  

                                                            
15 Fenômeno porque empiricamente observável e social diz respeito ao homem em sociedade e 
dentro de um processo histórico. 
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Entretanto, só a observação do seu impacto na economia não basta para 

explicar e conter toda a complexa e múltipla importância na sociedade sob o rótulo 

“econômico”. Pelo contrário, o turismo é eminentemente um “fenômeno social” que, 

ao originar toda uma série de atividades, como transporte, alojamento, recreação e 

outras, as faz gerar outra série de efeitos sob o meio ambiente em que se 

desenvolve e que pode ser de caráter econômico, social, cultural e até ecológico.  

Para que o efeito multiplicador16 do turismo sob a economia alcance bons 

resultados, antes de qualquer coisa é preciso planejar e/ou implantar uma 

infraestrutura, que atenda à demanda com qualidade. A infraestrutura básica que o 

turismo utiliza, em primeira instância, provém da infraestrutura básica urbana 

regulada pelo Estado, sendo ela: vias de comunicação, saneamento, e outros. 

A abordagem técnica, indicada pela Organizaçao Mundial do Turismo – OMT 

(2001, p.20) define o turismo como “as atividades de pessoas que viajam para 

lugares afastados de seu ambiente usual, ou que neles permaneçam por menos de 

um ano consecutivo,a lazer, a negócios ou por outros motivos”. Indica que o turista é 

aquele que pernoita pelo menos uma noite, diferente do visitante, que apenas 

usufrui do local, sem pernoitar. Porém, para finalidades de estatísticas da atividade 

turistica mundial, esses dois sujeitos consumidores tem a característica de gerarem 

sua renda na localidade de origem, e não nas turísticas.  

                                                            
16 O efeito multiplicador, desenvolvido a partir do multiplicador do investimento da Teoria Geral de Keynes, é 
indicado na atividade turística da seguinte forma: O dinheiro deixado pelo turista, pelo pagamento do hotel e da 
estada, por exemplo, tende a passar pelos diversos setores da economia. Esta primitiva despesa não fica nas 
mãos do hoteleiro ou do dono do restaurante que a recebe, sendo utilizada para pagamento dos vários bens e 
serviços necessários a estes últimos para assegurar os serviços requisitados pelo turista. Neste processo, uma 
quantidade de moeda “inferior”, referente à parte do lucro e da remuneração, sobra nas mãos dos primitivos 
agentes econômicos, que as transferem aos agentes econômicos de outros setores. Na série de transferências 
que se sucede também a moeda originada em seguida da primitiva despesa do turista vem num determinado 
período de tempo, a propagar-se pelos vários setores da economia, ativando-a em seu complexo e contribuindo 
para incrementar de maneira mais que proporcional à renda nacional. O consumo turístico, no curso das 
contínuas passagens através da economia nacional, dá origem a novas rendas, que numa medida mais “inferior”, 
se transformarão em consumos não mais turísticos. Em outra medida, ainda mais reduzida, se transformarão em 
poupança, a qual poderá se transformar em investimento na própria atividade turística ou em outra atividade 
produtiva, dando-se início a um novo ciclo. A riqueza que o turismo gera não se limita à que se origina nos 
setores econômicos em contato direto com a demanda turística. O consumo turístico afeta a maioria dos setores 
componentes do sistema econômico em três forma de projeção: via produção, via renda e via investimento. 
Através da produção, para cobrir as necessidades da demanda (que satisfaz suas exigências mediante o 
pagamento do preço); as empresas fornecedoras dos turistas necessitam de bens e serviços que lhes são 
prestados por outras empresas, e assim continuamente, até extinguir-se a cadeia, em número indefinido de 
rotações ou saltos, com o gasto inicial convertendo-se em um valor muito superior. A ação via renda tem sua 
expressão na criação de riqueza, que as rendas salariais e de capital geradas no processo produtivo por sua vez 
originam, mediante a compra de bens e serviços que as pessoas envolvidas [...] necessitam para atender suas 
próprias demandas. O incremento do investimento causará um acréscimo na renda nacional de uma 
determinada quantidade que resultará superior à quantidade do próprio incremento do investimento, ou seja, o 
investimento obtém um efeito ampliado sobre a renda nacional. 
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Abordagem geográfica relaciona a atividade turística com a produção social 

do espaço, que sofrerá [re]estruturação em função do turismo. De acordo com 

Coriolano (1998, p.21) a atividade turística apresenta-se como fenômeno geográfico 

no sentido de representar “uma relação direta entre o homem e os espaços, ou seja, 

o homem e o ambiente.” É uma atividade indutora da “organização espacial e da 

mobilização de fluxos populacionais.” Por meio do turismo, a natureza, as cidades, o 

litoral e os espaços geográficos transforman-se em lugares turísticos (CORIOLANO, 

1998, p.21). 

É ainda comum encontrarmos uma interpretação equivocada sobre os dois 

conceito-chave da geografia: espaço e território; que costumam ser utilizados como 

sinônimos quando associados à dimensão geográfica dos fenômenos sociais.  
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APENDICE B:  COMPLEXO DO SANTUÁRIO NACIONAL  

 

Três Papas já visitaram o Santuário Nacional: João Paulo II, no ano de 1980, 

Papa Bento XVI, quando abriu a V Conferência Episcopal Latino-americana e do 

Caribe em maio de 2007, e papa Francisco em 2013, por ocasião das atividades da 

Jornada Mundial da Juventude, realizada neste ano no Rio de Janeiro.   

Além da Capela do Santíssimo, o Santuário abriga, ainda, outras quatro 

capelas. São elas, a Capela da Ressurreição, Capela de São José, Capela do 

Batismo, Capela das velas, todas destinadas à oração e reflexão para os fiéis. 

Dentro do Santuário os visitantes também podem conhecer a Sala de Promessas, o 

Museu de Nossa Senhora Aparecida, e o Centro de Documentação do Santuário.  

Os espaços para os serviços religiosos da Basílica abriga, também, em seu 

subsolo e áreas externas, uma variedade de serviços ao visitante. No subsolo há: a 

Casa do Pão, o Salão dos Romeiros, instalações sanitárias, chuveiros, bazar, 

auditório, Sala das Promessas, livrarias, fraldário e outros serviços. Na parte externa 

da Basílica, na chamada zona neutra, além da Sala de Imprensa e Segurança 

Patrimonial, existe o ambulatório médico, a casa das velas e a “sala dos motoristas” 

que oferece condições para descanso, higiene e alimentação para os motoristas de 

ônibus que retornam no mesmo dia de chegada a cidade.  

A Arquidiocese mantém e preserva outros atrativos para os turistas e 

romeiros que visitam Aparecida, como o Porto Itaguassu (figura 1) – local onde a 

imagem foi encontrada -, o Centro de Apoio ao Romeiro e o Centro de Eventos 

Padre Victor Coelho de Almeida – localizada no pátio do Santuário -, Morro do 

Presépio e o Morro do Cruzeiro - para peregrinações -, o Aquário e o Mirante de 

Aparecida, a Igreja São Benedito e o Seminário Bom Jesus.  

O Centro de apoio ao Romeiro (figura 2), inaugurado em 1998, tem área de 

46.350 m²; na praça de alimentação tem 22 restaurantes/lanchonetes, e nas quatro 

asas tem 330 lojas de comércio varejista; além de 36 quiosques, 1 farmácia, 1 

fraldário, 200 sanitários, 1 aquário, 1 parque de diversões e terminais bancários.  
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Figura 1 – Porto de Itaguassu. 

 
Fonte: A autora. 
 
   
Figura 2 – Centro de Apoio aos Romeiros. 

 
Fonte: Santuário (2014).  
       

O Centro de Eventos Pe. Vitor Coelho de Almeida, inaugurado em 2012, é um 

espaço multiuso, preparado para a realização de Congressos, Encontros, Shows, 

Eventos Esportivos, Teatros, Apresentações Musicais e, é claro, para o encontro e 

atividade das grandes Romarias; tem capacidade para 8.000 pessoas, com 

camarotes para autoridades. 
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Também em 2012, a Arquidiocese inaugurou o Hotel Rainha do Brasil. 

Instalado em um prédio de 15 andares, o hotel dispõe de 330 apartamentos, com 

capacidade para até 1.032 pessoas. O hotel foi construído com foco na classe C. 

 
Figura 3– Hotel Rainha do Brasil. 

 
Fonte: (Santuário, 2014). 

 

           O hotel faz parte de um projeto de hotelaria que se encontra em fase de 

implantação. Quando estiver concluído, ocupará uma área total de 105.000 m² que 

não está intramuros do Santuário. Na primeira fase serão construídos três hotéis 

perfazendo um total de seiscentas unidades habitacionais correspondendo ao 

padrão três estrelas. Restaurantes, área de convívio, salas de reunião, auditórios e 

capela também serão construídos no novo complexo.  
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