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A cidade  brasileira  de  Aparecida,  localizada  no  estado  de  São  Paulo,  tem  sua

história confundida com a do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição

Aparecida. Não por acaso, foi devido à devoção a imagem da santa que a cidade se

emancipou, e por isso recebeu o mesmo nome. Com uma população fixa de 35 mil

habitantes, conta com uma rede hoteleira com 40 mil leitos e recebe anualmente 11

milhões de turistas. Se a cidade comporta aquele que hoje é considerado o maior

santuário católico do mundo, em número de visitantes, a dinâmica urbana também

adquire  características  ímpares.  Com  o  imaginário  religioso  latente,  as

sociabilidades cotidianas são intrinsecamente relacionadas com a devoção mariana,

já  que  a  economia  municipal  é  voltada  quase  exclusivamente  para  o  turismo

religioso.  Assim,  os  aparecidenses  comerciantes  e  hoteleiros  enfrentam  atritos

diários  tanto  entre  si,  como com o poder  público  e  principalmente  com o  clero,
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responsável  pela  administração  da  igreja.  Essa  apresentação  tem  como  base  uma

etnografia de seis meses, que integra minha dissertação de mestrado (Godoy, 2015), e

tem por objetivo discutir os processos sociais que são configurados no espaço urbano da

cidade-santuário, marcado pela religião, pelo comércio, pelo turismo e pelas multidões. 

Palavras-chave:  Cidade-Santuário;  Turismo;  Comércio;  Religião  Católica;  Interior

Paulista.

Introdução
Dona  Aparecida  mantém  acesa  uma  vela  ao  lado  da  imagem  de  Nossa

Senhora Aparecida, da qual ela é devota, na sala de sua casa em Aparecida/SP. Ouvinte

assídua da Rádio Aparecida, contudo, não é aparecidense de nascença. 

Originária do interior de Minas Gerais, ainda na infância ela se mudou para lá,

constituiu família e hoje, viúva e com mais de 70 anos de idade, sua renda provém do

aluguel de imóveis. Um pequeno portão preto, ao lado de uma loja de roupas de grife, dá

acesso a um extenso corredor que atravessa todo o quarteirão até a rua paralela. Nesse

espaço,  25 quartos são alugados pela proprietária,  que mora na primeira das portas.

Esses quartos remetem a um passado recente, mas em vias de superação. Dona Cida é

conhecida,  como escutei  mais  de  uma vez,  por  ser  a  última  a  manter  esse  tipo  de

hospedagem, antes muito comum na cidade, e que alguns chamam de cortiço. 

Sua localização é na Rua Barão do Rio Branco (SP-062)  1,  que é uma das

principais da cidade. Em uma ponta, ela dá acesso a duas entradas, através da Rodovia

Presidente Dutra (BR-116) e da Avenida Padroeira do Brasil  (SP-062).   Na sua outra

ponta, está a Rodoviária Municipal. 

A  rua  é  formada  majoritariamente  de  estabelecimentos  comerciais,  como

lanchonetes,  lojas  de  departamento,  supermercados  e  padarias.  Todas  elas,

invariavelmente,  têm  em  seu  interior  uma  réplica  da  imagem  de  Nossa  Senhora

Aparecida, seja sobre o balcão ou em um altar na parede dos fundos. Destoando das

demais  ruas  do  centro,  o  comércio  dessa  via  privilegia  mais  os  residentes  que  os

romeiros, por oferecer produtos e serviços de uso doméstico e cotidiano. Além disso, é lá

que  fica  o  único  hospital  da  cidade,  além  do  Seminário  Bom  Jesus2 e  um  colégio

particular. 

1  Ao atravessar o município, a estrada estadual SP-062 é nomeada de maneiras diferentes em cada
trecho. 

2 Conhecido como “Colegião”, a arquitetura do prédio de 1894 teve inspiração no Palácio de Versalhes
francês. Atualmente é a sede da Arquidiocese de Aparecida, mantém a função de seminário, com salas
de aula, e mais recentemente também é uma Pousada, oferecendo aluguel de quartos para pernoite.
Além disso, o prédio hospedou os três papas que visitaram a cidade.



Aparecida/SP tem  uma  população  fixa  de  35  mil  habitantes,  sendo  85,5%

católicos3. A maior fonte de economia é a prestação de serviços, formal e informalmente,

e a cidade conta com aproximadamente 40 mil leitos para hospedagem. Ao residir por

seis meses no bairro central, foi por ele e através dele que as incursões etnográficas se

desenvolveram. 

O Centro de Aparecida

“O que me der, Aparecida te dá em dobro”, grita diariamente um senhor deitado

de  bruços,  na  calçada  que  circunda  o  terminal,  levantando  seu  chapéu  para  pedir

dinheiro. Cena comum em centros urbanos brasileiros, infelizmente, a região do Terminal

Rodoviário e da Praça Doutor Benedito Meirelles se destaca pela alta concentração de

pessoas em situação de rua, desproporcional para o tamanho da cidade4. São dezenas

de homens e mulheres, vestidos em farrapos, alguns locomovendo-se com muletas ou

ainda cadeiras de rodas, abordando os transeuntes. 

Como há proibição de mendicância dentro das dependências do Santuário5,

eles se concentram nessa região central. Isso, por outro lado, cria uma tensão com os

comerciantes  locais,  que  expulsam  aqueles  que  param  na  frente  de  suas  lojas,

afugentando os potenciais clientes. As lojas encontram-se em local estratégico no fluxo de

pessoas, paralelas à Praça Doutor Benedito Meirelles, ficam as ruas Monte Carmelo e a

Oliveira Braga (SP-062), extremamente íngremes, que dão acesso à igreja Matriz no alto

do morro. É comum encontrar construções em andamento: algumas com mais de dez

andares, o que resulta em andaimes, tapumes e grandes caçambas tomando as calçadas

estreitas, bloqueando a visão do horizonte em todos os ângulos.

Os  prédios,  nessas  ruas,  são  todos  voltados  para  hospedagem e/ou  lojas.

Estas  últimas,  ocupando  o  andar  térreo.  Assim,  os  mendigos  não  são  os  únicos  a

abordarem  as  pessoas  que  por  ali  passam:  há  os  distribuidores  de  panfletos  que

anunciam desde shows de funk e bailes de forró, à venda de marmitas ou promoções de

hotéis.  Do mesmo modo, os ambulantes têm suas mercadorias expostas em algumas

calçadas.

Longe de ser exceção, a grande quantidade de lojas, hotéis, restaurantes e

pousadas,  é  algo  impossível  de  passar  despercebido.  “Aqui  todo  prédio  que  vaga  é

3 A população  de  evangélicos  é  de  12,04%  enquanto  a  de  espíritas  é  de  0,46%.  Fonte:  Censo
Demográfico 2010/ IBGE. Disponível em: <http://cod.ibge.gov.br/2354J>. Acesso em 15/01/2015.

4 Steil descreve situação semelhante no Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. No caso da Bahia,
observa-se paralelo direto com a devoção, o que não ocorre no caso de Aparecida: “A esmola está
integrada no sistema de ritos do culto ao Bom Jesus, quer seja ela destinada aos mendigos, quer aos
santos” (1996:72).

5 O  Santuário  Nacional  não  conta  com serviço  social  para  esse  público  específico,  mas  é  um dos
principais doadores de recursos para um albergue, mantido por aparecidenses.



automaticamente transformado em hotel”, explicou um corretor imobiliário, dono de uma

das duas imobiliárias locais. Segundo ele, na última década, tem ocorrido uma crescente

procura por hospedagem, o que ocasionou uma grande expansão do ramo hoteleiro, em

detrimento de outros tipos de imóveis, o que fez com que os moradores trocassem o

centro pelos bairros mais periféricos.

Essa  característica  geográfica  implica  em  uma  peculiaridade,  de  ordem

espacial  e  temporal,  que  envolve  multidões  e  vazios.  O movimento  costuma ser  alto

durante todo ano, com exceção da quaresma, e com maior concentração de outubro a

dezembro. Os dias de folga e descanso são as segundas e terças-feiras, devido ao pouco

movimento, quando a maior parte dos prédios está com as portas fechadas, assim como

as ruas completamente vazias. De quarta e quinta-feira o expediente costuma respeitar o

horário comercial, funcionando das 9 às 18 horas. 

Como a região central é majoritariamente voltada para os romeiros, que vêm

em grande  quantidade  aos  finais  de  semana,  os  dias  de  movimento  e  trabalho  são

intensos nos feriados e de sexta-feira a domingo. O horário varia, mas nesses dias é

comum encontrar lojas abertas às 6 horas e fechando depois das 23 horas.

Uma dessas lojas é a Papelaria  Castro,  propriedade do senhor  Guido,  que

afirma ser o único residente de toda Rua Monte Carmelo. Localizado na esquina com a

Rua Pedro Natalício, o estabelecimento foi fundado pelos seus pais, em 1930. 

Devoto  de  Nossa  Senhora  Aparecida,  Guido  frequenta  semanalmente  as

missas da igreja Matriz, e mantém um altar com uma imagem na parede dos fundos do

balcão,  ao  lado do pequeno televisor.  Ao seu redor,  os  produtos  de papelaria,  como

cartolinas, canetas, cartões postais e tesouras. Já no espaço da frente, são dispostas

para  venda  as  imagens  de  santos,  canecas  de  times  de  futebol,  mochilas  e  malas.

Segundo  ele,  a  adaptação  é  necessária:  “o  segredo  aqui  é  ver  o  que  o  romeiro  tá

querendo”. 

O uso do termo “romeiro”  6, vale ressaltar, é uma categoria nativa usada por

todos  que  dialoguei.  Comum no  contexto  brasileiro  e  latino-americano,  esse  termo é

habitualmente tratado como sinônimo do termo “peregrino”  7,  mais comum no contexto

europeu. 

Em última instância,  ambos os  termos referem-se a  uma viagem de cunho

religioso,  o  que  os  torna  alvo  também  de  discussões  em  pesquisas  sobre  turismo

(Santana, 2009; Gabrurn, 2009). Seu uso aqui precisa ser delimitado antropologicamente:

6  A etimologia da palavra tem como referência a ida a Roma, sede da Igreja Católica Apostólica Romana.
7 É usado em Portugal, mas refiro especificamente ao termo “pilgrim” em inglês, além de “pelerin” em

francês ou mesmo “pellegrino” em italiano, entre outros.



divergindo de quem hierarquiza e opõe8 essas duas formas de manifestação religiosa,

defendo uma abordagem de Aparecida em que turismo religioso e romaria não sejam

tidos como parâmetros analíticos já que, empiricamente, eles se sobrepõem nas práticas,

individuais e coletivas, em diversos aspectos. 

Outros procuram fazer a distinção entre ambas argumentando que peregrinação
envolve uma viagem com motivo religioso para um centro espiritual  do mundo
interior, ao passo que o turismo é lúdico e envolve movimento para a periferia do
mundo. Mas os sentimentos que motivam os viajantes ou surgem nas destinações
são  frequentemente  flexíveis,  reveladores  e  muito  pessoais.  De  fato,
considerações etnográficas recentes sobre a relação entre turismo e peregrinação
demonstram  que  não  é  nem  possível  nem  aconselhável  fazer  uma  distinção
abstrata ente eles (Graburn, 2009: 31).

Aproximando  das  abordagens  de  Steil  (2003)9 e  de  Stausberg  (2011)10,  já

evidenciada desde Turner & Turner (1978)11, aqui será considerada a figura do romeiro

contemporâneo que, ao mesmo tempo em que tem práticas classificadas como turísticas,

mantém as demandas religiosas ditas tradicionais. Opor essas duas características, como

se fossem excludentes, se mostra desnecessário.

Assim,  escolho  usar  o  termo  romeiro em  seu  significado  nativo  entre  os

aparecidenses: romeiro é aquele que não reside nem trabalha em Aparecida/SP, mas está

lá.  Independentemente  das  motivações,  ou  de  costumes  e  práticas,  esse  termo  diz

respeito apenas à origem das pessoas. Portanto, romeiro é quem é de fora; romeiros são

todos aqueles que passam pela cidade. Por outro lado, os aparecidenses residentes se

dividem em alguns grupos específicos.

Árabes e Mineiros

Aos finais de semana, o número de romeiros é até quatro vezes maior do que o

de aparecidenses fixos. De origem, gênero, etnia, idade e classe das mais variadas, eles

formam  grandes  grupos,  que  trafegam  incessantemente  pelas  calçadas  e  ruas,

usualmente  portando  sacolas  cheias.  São  senhores  de  botina  e  chapéu  de  palha,

mulheres  de óculos  de sol  e  salto  alto,  adolescentes  de calça  jeans e camisetas  de

banda. Os comerciantes, nas portas das lojas, têm como objetivo os convencer a entrar:

8 A tese, preponderante, é a de que a lógica turística e comercial foi dominando, aos poucos, os discursos
e  práticas  dos  romeiros,  que  teriam  perdido  sua  genuinidade  propriamente  religiosa:  “Há  um
esvaziamento da dimensão simbólica.  A peregrinação religiosa se transformou em turismo religioso,
salvo a ação pastoral no próprio santuário” (Wernet, 2000: 89).

9 “Portanto, não se trata de traçar uma linha divisória entre romeiros e turistas. Mesmo porque, quando
observamos as pessoas que acorrem ao santuário no período da romaria, nos damos conta de que
romeiros  e  turistas  se  confundem  tanto  em  relação  às  suas  motivações  quanto  aos  seus
comportamentos” (Steil, 2003: 250).

10  “Instead of stressing the phenomenological or ideal-typical opposition between tourism and pilgrimage,
while still building on the same binary classification, some scholars have pointed towards their deeper,
structural convergence” (Stausberg, 2011: 20).

11 “a tourist is half a pilgrim, if the pilgrim is half a tourist” (Turner; Turner, 1978: 20).



os romeiros são um dos alvos da sua disputa. 

Sempre com uma pochete na cintura, cheia de cartões de visita, Tato aborda

todos que passam dos dois lados da esquina onde está o seu ponto comercial, exclusivo

de vestuários, com um “ô irmã (o), vem dar uma olhadinha aqui” oferecendo roupas de

acordo  com o  clima  do  dia.  Sempre  informado das  romarias  hospedadas  nos  hotéis

próximos,  também  arrisca  dizer  de  onde  as  pessoas  seriam,  e  consegue  arrancar

sorrisos, e caras de espanto, quando acerta. 

Sendo uma das primeiras pessoas que conheci na cidade, Tato se tornou um

de meus principais interlocutores. Em razão de seu pai ser historiador, ele também me

informou muito sobre a história de Aparecida. De presente me deu um exemplar de uma

revista, lançada em comemoração ao centenário da migração na cidade, que já afirma: “a

ladeira e a praça eram territórios deles, os sírios e libaneses, mais ricos que os outros e

de usos e costumes diferentes dos nossos” 12.

O prédio em que está localizada a sua loja, ele conta orgulhoso, foi de seu

bisavô libanês que morava na parte de cima da construção. Assim, desde 1890, a família

mantém uma loja naquele mesmo lugar. E longe de ser exceção, a maior parte das lojas

daquela região tem história semelhante. 

Os primeiros imigrantes árabes fugiam do Império Turco-Otomano, devido aos

massacres de cristãos, e ali  chegaram ao final do século XIX. A publicação diz que a

escolha, da então Vila de Aparecida em Guaratinguetá/SP, deu-se pela liberdade de culto

e a oportunidade de trabalho que ali encontraram. Esses sírio-libaneses, então, passaram

a trabalhar  como mascates na cidade.  Diferente da população local,  majoritariamente

rural, eles encontraram no comércio ambulante sua fonte de renda. 

Inventaram e passaram a vender as chamadas “caixinhas”: feitas de madeira,

continham uma espécie  de  kit de  produtos  religiosos,  como terços  e  santinhos,  com

orações e estampas de Nossa Senhora Aparecida. Empreendimentos de sucesso, pelo

fluxo considerável de pessoas, conseguiram comprar as propriedades ao redor da Igreja

Matriz, onde abriram as primeiras lojas e hotéis com esse objetivo. Desse modo, ainda

hoje, grande parte das propriedades ao redor da Igreja, localizada no alto do Morro dos

Coqueiros, pertence a famílias de ascendência árabe.

Sua  influência,  no  entanto,  se  faz  sentir  de  forma  clara  e  expressiva,
estabelecendo um comércio peculiar:  mercadorias dependuradas nos toldos ou
dispostas  no  chão,  artigos  com  visual  atrativo,  mas  de  baixa  qualidade,  sem
durabilidade,  com preços acessíveis,  que satisfazem o freguês de baixo poder
aquisito. 13 

12 O libanês visto por um Aparecidense. Revista Maktub, Aparecida, Editora Santuário: 18. 1990.
13 MURAD,  José  Felício  Goussain.  Com  o  Comércio  nas  Veias.  Revista  Maktub, Aparecida,  Editora

Santuário: 10. 1990.



Uma  dessas  personalidades  é  o  senhor  Adi,  com  92  anos  de  idade,  que

trabalha há 70 anos na loja que foi fundada pelos seus pais, que vieram do Líbano. Por

conta  disso,  afirma  ser  o  único  libanês  autêntico  vivo.  Referência  na  cidade,  várias

pessoas recomendaram que eu falasse com ele,  já que seria o comerciante há mais

tempo na ativa, e um profundo conhecedor da história do município, que é mais novo que

ele. 

A Casa Ferreira se localiza ao lado da Igreja Matriz, coincidindo a sua fachada

com a porta lateral do templo. O nome tem uma explicação: Ferreira seria a tradução de

Haddad, o sobrenome original, que foi trocado para integração ao país. Adi conta que,

antigamente, o movimento ali era muito maior, sendo a Praça Nossa Senhora Aparecida,

em frente à Igreja Matriz, o grande centro da cidade, com a diferença de que não está sob

controle do clero. Ou como me disse um dos comerciantes árabes, eles chegaram ali

antes dos padres.

De  fato,  mesmo  que  na  simplicidade,  a  Praça  evoca  importância  histórica

nesse contexto.  A praça parece ser  pequena comparada à quantidade de coisas que

acontecem  e  de  pessoas  que  transitam  por  ela.  Em  um  sábado  comum  é  possível

encontrar  um homem em pé,  de jaleco azul  e  boné vermelho,  que faz algodão doce

enquanto escuta um rádio de pilha que toca músicas de John Lennon. O público é de

crianças que chegam com uma moeda e são surpreendidas quando o vendedor abaixa e

mede o tamanho do algodão doce com a da cabeça delas, que é sempre menor. Uma

Kombi para na rua lateral e dela saem dois homens que carregam fardos e mais fardos de

cerveja, em garrafa e em lata, que distribuem nos comércios da praça. A grande atração,

que resulta em aglomerado maior de pessoas, é um senhor que toca teclado enquanto

canta a canção “Guantanamera”. Sentadas nos bancos, idosas cantam junto, sacudindo

as pernas e o pescoço no ritmo. 

A estátua de Nossa Senhora da Conceição, erguida em 1904 em uma de suas

pontas,  traz  a  mensagem  do  Papa  Pio  X  em  homenagem  à  coroação  da  Imagem

Aparecida, ali ocorrida com pompa14. Ao seu redor, além das pombas, estão dezenas de

fotógrafos que produzem lembranças personalizadas, em que usualmente a Igreja Matriz

aparece em segundo plano ao romeiro. Se os adultos permanecem em pé, para crianças

existe a possibilidade de subir em cavalos de brinquedo e tirar fotografias. 

Junto  aos  fotógrafos,  devidamente  uniformizados  de  amarelo,  estão

14 No Museu de Aparecida, localizado na Torre Brasília da Basílica, é possível ver a pintura em tela que
retrata esse evento. Padre Brustoloni, historiador oficial, o aborda em detalhes: “A festa da Coroação
projetou o Santuário de Aparecida para todo o Brasil. Aquele dia 8 de setembro de 1904 foi um marco na
história do desenvolvimento do Santuário” (1998: 336).



uniformizados de azul os ambulantes. Eles vendem água, sorvete, algodão doce, maçã do

amor,  pipocas  e  refrigerantes.  Também junto  deles,  homens  com uniformes  variados

abordam todas as pessoas que lá chegam, através da Passarela da Fé: os chamados

agenciadores15 são pagos pelos restaurantes e hotéis locais para atrair novos clientes

com abordagem direta dos transeuntes com piadas, cardápio do dia e promoções sendo

repetidas incessantemente. 

Se à primeira vista pode parecer desordenado, por conta do grande fluxo de

romeiros, na realidade a posição e o alvará de cada um dos comerciantes são controlados

sistematicamente pelos fiscais da prefeitura municipal, que atentamente observam tudo

do quiosque de informações, no meio da Praça. 

Fernando tem 43 anos de idade e é agente de fiscalização há 20 anos: com

muitos números e estatísticas decorados, explica que eles são 15 funcionários pagos pela

prefeitura, através da Secretaria de Comércio, e têm como função fiscalizar e coibir, tanto

o comércio irregular como os batedores de carteira16 em toda a cidade. Do mesmo modo,

os  bombeiros  delegaram a eles  a  função  de  fiscalizar  o  cumprimento  das regras  de

segurança dos bares, restaurantes, da feira aberta e principalmente dos hotéis. 

Ele afirma, inclusive, que o movimento do começo do ano depende muito do

resultado da safra do café, já que essa seria a fonte dos romeiros mineiros, de origem

rural. Enquanto os paulistas viriam mais durante a semana, em visita de um dia e de

carro,  os  mineiros  viriam  mais  aos  finais  de  semana  e  de  ônibus:  justamente  por

pernoitarem, acabam sendo o maior público dos hotéis e pousadas.

Esse fluxo constante resultou, a partir da década de 1980, em uma migração

de mineiros que conseguiram abrir restaurantes e hotéis, agenciados através de contatos

prévios de seu estado natal. Isso teria formado uma grande disputa com o monopólio

sírio-libanês existente. Como me disse um comerciante: “eles vieram da zona rural onde

recebiam  quinze  reais  por  dia  e  gastavam  tudo  no  boteco  com  bilhar,  cachaça  e

mortadela. Hoje eles têm o carro do ano e casa nova: os mineiros têm o mesmo jeito

quieto  dos libaneses de guardar  dinheiro”  –  finalizando –  “os mineiros  são os  novos

turcos”. 17

Segundo Adi, todo esse movimento na Praça é muito pouco se comparado ao

15 Acontece principalmente aos finais de semana, essa função de baixa remuneração é executada por
funcionários fixos dos hotéis, que intercalam as atividades, ou então por homens e mulheres de baixa
renda em caráter temporário na alta temporada.

16 Ele afirma que em média são 200 carteiras roubadas, por fim de semana, que costumam ser devolvidas
aos donos pelos  correios.  Já  os  ambulantes  irregulares  são  chamados de  “paraquedistas”,  porque
“caem” na cidade aos finais de semana, sem autorização prévia.

17 Em Aparecida/SP o termo “turco” é usado pra se referir a todos de ascendência árabe, mas também se
estende à elite econômica da cidade além de ser usado como sinônimo de “avarento”.



que foi outrora: o que fez com que caísse drasticamente o número de romeiros que ali

circulam foi a mudança da Imagem Aparecida, trocada de templo depois de mais de 200

anos  no  mesmo lugar.  Como  exemplo,  ele  mencionou  o  caos  instaurado  na  cidade,

quando o Santuário Nacional promoveu uma viagem da Imagem Aparecida por todo o

país. A abordagem histórico-jornalística de Alvarez (2014) descreve esse momento:

Achava-se que, ainda que a exposição da santinha pelo país fosse uma ótima
propaganda  em  longo  prazo,  na  ausência  dela,  os  romeiros  temporariamente
deixariam  de  viajar  até  lá.  (...)  O  povo,  nas  palavras  do  padre  que  naquele
momento  escrevia  o  diário  de  Aparecida,  eram  os  comerciantes  locais,  que
dependiam da fé alheia e do turismo que ela gerava pra sobreviver. E a situação
realmente ficou tensa.  Num telefonema anônimo, algum representante do povo
ameaçou incendiar tudo o que pertencia aos padres e à Igreja caso a imagem
fosse tirada de Aparecida. O delegado da cidade mandou seus policiais cercarem
os prédios do santuário e garantiu, em 3 de maio de 1965, a primeira viagem da
santa nos tempos da ditadura (Alvarez, 2014: 204).

Construído justamente para abrigar a Imagem Aparecida, foi na Igreja Matriz

que  ela  permaneceu  de  1745  até  1982,  fora  os  curtos  períodos  de  suas  viagens.

Inicialmente de taipa, essa estrutura simples foi sendo modificada no decorrer do tempo,

para atender o fluxo de visitantes. Foi assim que a atual disposição de estilo barroco 18 da

Igreja Matriz19, também conhecida como Basílica20 Velha, foi inaugurada em 188821. 

Situada entre dois polos – político e administrativo – do Rio e de São Paulo, a
Capela era visitada por pessoas ilustres, que junto dela passavam. Muitos subiam
a  ladeira  não  para  rezar,  mas  apenas  para  conhecer  a  afamada  Capela  da
‘Senhora Aparecida’ (Brustoloni, 1998: 79).

Turner (1973) destaca a importância da localização geográfica dos santuários,

afirmando  que  ela  é  invariavelmente  periférica,  ou  seja,  não  coincide  com  capitais

políticas nem econômicas do país, característica fundamental para a consolidação das

peregrinações. Contudo, o caso do Santuário merece mais atenção. 

O Vale do Paraíba

Para  falar  da  cidade  é  importante  ter  consciência  da  importância  da  sua

localização: se a periferia de Aparecida é evidente, já que não se trata de uma capital

propriamente dita, por outro lado, é notório que ela se encontre entre as duas maiores

18 Em 2004, por iniciativa do CONDEPHAAT, começou uma minuciosa restauração do prédio, tombado
como patrimônio.

19 É chamada assim por ser a sede da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Aparecida/SP.
20 O título de Basílica Menor é concedido pelo Vaticano, em reconhecimento à importância histórica de

certos  templos:  “A dignidade foi  concedida  por  Pio  X,  a  29 de abril  de  1908,  e  executada  com a
sagração do templo por Dom Duarte, a 5 de setembro de 1909” (Brustoloni, 1998: 352).

21 Frei Monte Carmelo, que também dá nome à rua que dá acesso ao templo, foi o responsável por essa
última reforma, ao final do regime monárquico do padroado, um momento de transição e tensão. Os
detalhes reveladores dessa empreitada podem ser vistos em Alvarez (2014: 147-154) e em Brustoloni
(1998: 196-199). 



capitais do país. Além da grande concentração de pessoas nessa região, historicamente o

Vale do Paraíba foi, e continua22 sendo, grande estratégia política e econômica. 

A localização  de  Aparecida  é  bem  ajustada  aos  papéis  a  que  foi  chamada
desempenhar. Situa-se no cruzamento entre São Paulo e Rio de Janeiro, em um
eixo, e o litoral e Minas Gerais, num segundo eixo. Tem assistido, portanto, a um
tráfico expressivo ao longo de toda a sua história (Fernandes, 1988: 88).

O  território  de  Aparecida/SP  é  predominantemente  de  relevo  montanhoso,

tendo como fronteiras a Serra da Bocaina, de um lado, e de outro o Rio Paraíba do Sul,

onde a Imagem apareceu e cujas margens planas concentram o perímetro urbano. É

vizinho dos municípios paulistas: Guaratinguetá, a leste; Roseira, a oeste; Lagoinha, a sul;

e Potim, a norte.

De  nome homônimo ao  da  santa23,  a  cidade  tem sua  história  intimamente

vinculada a essa devoção, estampando a Imagem Aparecida em sua bandeira. É possível

ainda encontrar réplicas da imagem Aparecida em prédios públicos, como da Câmara de

Vereadores,  da  Prefeitura  Municipal,  do  Terminal  Rodoviário  ou  a  Santa  Casa,  entre

outros.  Ela não é apenas um símbolo religioso nesse contexto, mas também político.

Por outro lado,  Turner (1973) realça que se santuários nascem em regiões

periféricas, as peregrinações são capazes de transformar completamente o seu entorno,

através do desenvolvimento econômico24. Situação semelhante, nesse caso, é inevitável

creditar  à  Imagem,  a  construção  do  templo,  as  romarias  e  o  fortalecimento  da

urbanização, que contribuiu para fundação do município, emancipado no ano de 1928. 

a pequena basílica do bairro de Aparecida criou uma cidade-estado independente,
um  vaticano muito  peculiar  e  afinado  com  os  apelos  do  catolicismo  popular
brasileiro e com as necessidades de construção de uma religião mais adequada à
identidade nacional e ao crescimento urbano-industrial (Oliveira, 2000: 93).

Se a cidade ficou independente de Guaratinguetá/SP, o mesmo não ocorreu

em relação à santa. Em grande medida, foi  a devoção à Nossa Senhora Aparecida a

responsável  pela  recente  emancipação  do  município,  e  ela  continua  sendo,  direta  e

indiretamente, o seu grande referencial. 

Não há dúvida que a mobilidade desse grande fluxo de romeiros que no ano de

2013 superaram as 11 milhões de pessoas, só foi possível devido ao sistema viário e de

transporte  fortalecido  dessa  região.  A implementação  da  Estrada  de  Ferro25,  com  a

22 A lei complementar estadual 1166, de 09 de janeiro de 2012, criou a Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte. Formada por 39 municípios é a terceira maior metrópole do estado.

23 O município emancipado recebeu o nome da santa, situação que difere de outras grandes devoções
marianas, como a de Fátima/Portugal e Lourdes/França, nas quais foi a santa quem recebeu o nome da
cidade em que apareceu.

24 “If we take this view that pilgrimages sometimes generate cities and consolidate regions, we need not 
abandon the view that they are sometimes also the ritualized vestiges of former sociopolitical systems” 
(Turner, 1973: 229). 

25  Inicialmente Estrada de Ferro do Norte, depois Estrada de Ferro Dom Pedro II e por fim Estrada de 



construção  da  Estação  de  Aparecida,  foi  uma  das  responsáveis  pelo  crescimento

exponencial do número de visitantes, tornando-se a principal via de acesso dos romeiros

e  também pelo  nome popularmente  conhecido,  que  até  hoje  muitos  acreditam ser  o

correto: Aparecida do Norte26. 

Atualmente,  com  a  superação  das  ferrovias27,  praticamente  todo  acesso  à

cidade se dá através da Rodovia Presidente Dutra (BR-116),  a mais movimentada do

país.  Não  por  coincidência,  boa  parte  das ruas da  região  central  é  na  verdade  uma

rodovia  estadual.  No  planejamento  urbano,  Aparecida/SP  é  tida  como  parte  de  um

caminho, um lugar de passagem e de tráfego de quem vai visitar a Imagem Aparecida.

Os Centros de Eventos

 A Imagem  Aparecida  tem  um  lugar  bem  delimitado:  a  Basílica,  uma  das

construções do Complexo Turístico-Religioso do Santuário Nacional. Trata-se um conjunto

de espaços voltados para o acolhimento dos romeiros, sendo os principais o Centro de

Apoio  aos  Romeiros  (CAR)  e  o  Centro  de  Eventos  Padre  Vitor  Coelho,  todos

administrados  pelo  clero  católico.  Esse  complexo  é  usualmente  descrito  através  dos

números, devido à sua imponência:

A grandiosidade do maior Santuário Mariano do mundo está presente em cada
detalhe de sua estrutura: a Torre Brasília mede 109 metros de altura, incluindo a
Cruz; a Cúpula Central possui 70 metros de altura; as naves medem 40 metros
cada. A suntuosa Passarela da Fé que liga o Santuário à Matriz Basílica tem 392,2
metros  de  comprimento,  e  sua  parte  mais  alta  está  a  35,52  metros  do
chão. Bondinhos  Aéreos  interligam  a  Basílica  ao  Morro  do  Cruzeiro  numa
extensão de 1.100 metros. A acolhida aos peregrinos que chegam de todas as
partes  do  mundo  é  possível  porque  o  Santuário  Nacional  possui  o  maior
estacionamento da América Latina, com capacidade para mais de 6 mil veículos e
extensão de 285.000 m² e um Heliponto. O Complexo abriga, ainda, o Centro de
Apoio ao Romeiro, com 380 lojas, incluindo ampla Praça de Alimentação, um total
de 874 sanitários, sendo 55 adaptados para pessoas com deficiência e a Cidade
do Romeiro - onde está localizado o Hotel Rainha do Brasil. Toda esta estrutura é
mantida  pelos  1.798  colaboradores,  além  das  centenas  de  voluntários,  que
recebem a  cada  dia  os  peregrinos  de  Nossa  Senhora  Aparecida  e  ajudam a
sustentar sete projetos sociais que beneficiam a comunidade. 28 

Ferro Central do Brasil. Hoje é voltada exclusivamente para transporte de mercadorias, sem trens de 
passageiros.

26 “Em 1887, com a inauguração da estrada de ferro, os romeiros, que antes vinham a pé, a cavalo ou de
carro de boi, passaram a viajar de trem. Embarcavam na Estação Norte, em São Paulo. E diziam que
seu  destino  era  Aparecida  da  Estação  Norte.  Com o  tempo,  por  um processo  linguístico  coletivo,
chamado braquilogia, eliminaram a palavra Estação e fizeram a concordância, restando Aparecida do
Norte, cantada em prosa e verso” (Ribeiro, 1998: 15).

27 É planejada pelo governo federal  a implementação do Trem de Alta Velocidade (TAV),  que ligará a
cidade de Campinas/SP ao Rio de Janeiro/RJ. Uma das exigências do edital público é a construção de
uma Estação em Aparecida/SP. 

28 BETTONI, Tatiana. Santuário em números.  Santuário Nacional Aparecida,  Aparecida, s/d. Disponível
em:  <http://www.a12.com/santuario-nacional/institucional/detalhes/santuario-em-numeros>.  Acesso  em
15/01/2015.



Aos finais de semana a movimentação no Santuário Nacional é mais intensa

durante  a  manhã,  desde  a  missa  das  seis  horas,  período  no  qual  há  mais  pessoas

transitando  tanto  pela  Basílica  quanto  pelo  CAR.  Esse  movimento  vai  diminuindo  no

decorrer do dia, até que no final da tarde atinge seu mínimo, entre 15 e 16 horas, que é

quando a maior parte das romarias vai embora, esvaziando os estacionamentos. Aliás, o

estacionamento  é  um  dos  referenciais  dos  comerciantes  do  centro  da  cidade  que

observam, desde a Passarela da Fé, a quantidade de carros e de ônibus para confirmar a

movimentação do dia.

Não  só  nos  mapas,  mas  visivelmente  na  cidade  e  nos  seus  arredores,  o

Santuário Nacional se destaca mais que qualquer outro espaço, o que causa a impressão

de que tudo na cidade está  ao seu redor  e  em sua função,  mas não é bem assim.

Conversando com romeiros que frequentam Aparecida há décadas, ouvi de uma senhora

que a lembrança mais forte que tinha era do piquenique que fazia com os pais, no antigo

gramado onde agora é o estacionamento. Outro homem me disse que o picolé napolitano,

vendido em abundância pelo comércio ambulante, era sua maior referência da infância.

Já um casal me confidenciou que se conheceu em um baile de forró na cidade.

O esvaziamento de pessoas do Santuário Nacional, com o cair da tarde e início

da noite, implica em uma nova dinâmica em toda a cidade. Se os romeiros durante o dia

transitam pelas ruas para fazer compras, a noite a busca dos visitantes é por diversão. 

As  ruas  Monte  Carmelo  e  Oliveira  Braga,  ainda  com suas  lojas  em pleno

funcionamento, passam a ser ocupadas também pelos hóspedes dos hotéis e pousadas.

Estes estabelecimentos, em sua maioria, não oferecem grandes espaços de convívio para

os hóspedes, restringindo-se ao salão de jantar. Isso faz com que os romeiros utilizem as

portas e calçadas do local em que estão hospedados.  Cadeiras de plástico são utilizadas

pelos mais velhos, enquanto os mais jovens utilizam os canteiros das árvores e o meio-fio

da calçada para se sentar. A mesma cena se repete em diversos bares ali existentes: com

cabelos ainda molhados, perfumados e usando roupas novas, o contraste do vestuário

usado durante o dia é evidente. 

Como  bem  salienta  Steil  (1996:  133-134),  os  bailes  e  bares  são  parte

constitutiva das romarias brasileiras, que não podem ser compreendidas sem eles. Após

cumprir  as  obrigações  do  dia,  essas  pessoas  costumam  interagir  pela  madrugada

adentro, com rodas de samba ou então com o som emitido pelos celulares, que costuma

ser o funk carioca. Aliás, sem dúvidas, o funk carioca é o preferido na cidade: seja entre

os romeiros ou entre os aparecidenses29, esse ritmo musical é ecoado constantemente

29 Na cidade existe uma casa de eventos chamada “Luxúria” que faz parte do circuito do funk carioca, com
shows de músicos famosos. Ela funciona nas noites de domingo, justamente para a participação dos



em  automóveis  e  estabelecimentos  comerciais.  Muitos  deles  passando  em  seus

televisores uma coletânea dos últimos videoclipes lançados.

 Ao final das ladeiras e atrás da Igreja de São Benedito, na Praça Benedito

Meirelles, é em que ocorre a maior aglomeração. Nas noites de sábado acontece o já

tradicional baile de Forró30, promovido pela prefeitura municipal, com uma banda tocando

no pequeno palco enquanto dezenas de casais dançam. 

As pizzarias ao redor da praça são concorridas, com todas as mesas ocupadas

logo no começo da noite.  Os que conseguem se sentar  observam a festa,  enquanto

dividem suas torres de chopp. Os demais compram a cerveja em lata e bebidas destiladas

dos ambulantes. A rua com pouca iluminação na lateral da  é pra onde vão alguns dos

casais, entre uma música e outra. 

Se durante a noite  a praça é usada para bailes,  e  de dia  por  ambulantes,

periodicamente essa mesma praça é palco de diversos outros eventos.  Característica

comum a outras praças, a especificidade da de Aparecida/SP está nesse distintivo de

“centro de eventos” estender-se por todas as vias do bairro central, e, às vezes, para além

dele. O fato das ruas centrais serem rodovias não impede que constantemente tenham

seu fluxo fechado para sediar alguma coisa, usualmente de grande porte. Toda região

central  de Aparecida/SP, incluindo as praças, as igrejas e o Santuário Nacional, é um

grande centro de eventos.

Durante os seis meses de pesquisa de campo foram muitos os eventos que

acompanhei.  Todos os finais de semana a cidade costuma ser sede de algum evento

diferente,  recebendo  um  público  específico  de  romeiros  além  do  habitual:  como  o

encontro anual dos vicentinos, dos salesianos ou das Equipes de Nossa Senhora. Devido

à  riqueza  que  presenciei,  preciosa  principalmente  nos  detalhes,  cada  um  desses

encontros seria digno de uma pesquisa e uma análise à parte. Em 2013, destacaram-se

três que escolhi para expor aqui.

Um deles é a Festa de São Benedito, que acontece na semana após a páscoa,

marcando o fim da quaresma e da baixa temporada na cidade. Centenária, essa festa

envolve a população aparecidense, com suas comissões específicas de organização, e

não tem um vinculo direto com o Santuário Nacional, mas sim com a Capela de São

Benedito. 

O ápice da Festa e Novena é no final de semana, no qual sedia o  Encontro

Nacional  das  Congadas. Neste  evento,  Aparecida/SP  recebe  grupos  de  congadas  e

moçambiques, de todo o país, promovendo um verdadeiro espetáculo: cada grupo com

aparecidenses, que não trabalham na segunda-feira.
30 Não sendo exclusivo, a cidade conta com outros bailes de forró, normalmente pagos.



uma roupa, uma música e uma dança diferente desfilam juntos pelas principais avenidas

da cidade, seguidos por multidões de pessoas que tomam as calçadas. No sábado, o

principal momento do dia é a procissão e o erguimento do mastro de São Benedito: um

tronco  de  árvore,  completamente  ornado,  que  é  transportado  em  procissão  desde  a

Avenida Padroeira do Brasil e a Rua Barão do Rio Branco, para ser erguido em frente à

capela.  Com as vias fechadas para automóveis,  um palco  é montado na calçada do

Terminal Rodoviário e lá é celebrada a Missa Afro31, que é seguida de uma procissão em

cavalaria. Contudo, o dia oficial da festa é o domingo, que começa às 5 horas da manhã

com a saudação ao mastro, seguida da missa solene presidida pelo arcebispo no palco e,

por fim, a procissão de duas horas de duração que encerra as festividades. Sendo um dos

maiores eventos, ele não é, contudo, o único. 

O  1º Hallel  Internacional de Aparecida  foi  um evento de música cristã,  com

ritmos como o pop, o rap, o axé e o rock. As bandas se denominam cristãs e vão além

das católicas, que se apresentam durante todo o final de semana em diversos palcos

espalhados pela cidade, como um na Praça Nossa Senhora Aparecida, em frente à Igreja

Matriz,  e  outro  no  pátio  em  frente  à  igreja  Basílica.  O  público  contou  com  um

acampamento  no próprio  estacionamento  do Santuário.  Os  músicos,  no  intervalo  dos

shows, fazem palestras com testemunhos de vida e oração em diversas tendas temáticas.

Os temas incluem consumo de drogas e vida afetiva,  com um grande apelo contra a

legalização do aborto. Por recomendação da CNBB, o Santuário Nacional substituiu a

chamada Romaria da Juventude por esse formato32 que, no balanço final, foi tido como

um grande sucesso de público. 

Outro  evento,  exclusivo  de  2013,  foi  a  chamada  Semana  Missionária,

conhecida também como Pré-JMJ. Organizada pela Arquidiocese de Aparecida, foi uma

acolhida aos estrangeiros que vinham participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio

de  Janeiro.  Essa  atividade  foi  desenvolvida  em todo  o  país,  na  semana  anterior  ao

evento, no qual jovens de diversos países ficam hospedados na casa de voluntários, no

intuito de promover uma imersão na cultura e religiosidade local. 

No caso de Aparecida/SP o público escolhido foi o latino-americano de língua

espanhola, principalmente vindos da Colômbia.  Contudo, dada a importância conferida

ao Santuário Nacional, os dias que antecederam ao evento foram marcados pela visita

31 Organizada pela Associação de Bispos, Padres e Diáconos Negros do Brasil, todos no altar têm essa
cor de pele e estão devidamente caracterizados com motivos africanos, assim como o palco. A liturgia
conta com danças performáticas e uso de tambores.

32 O formato “Hallel”, que acontece em diversas cidades, teve origem em 1988 na cidade de Franca/SP. É
uma iniciativa da Renovação Carismática Católica brasileira.



contínua de estrangeiros de todos os continentes, como parada obrigatória no trajeto para

o Rio de Janeiro. 

A Cidade-Santuário
Dentro  da  tradição  católica,  o  título  de  santuário é  dado  a  determinados

espaços  de  devoção,  caracterizados  principalmente  por  se  tornarem  centro  de

peregrinações,  visitado  sistematicamente  por  pessoas  vindas  de  outras  localidades.

Dessa maneira, o uso do termo santuário muitas vezes passa a ser usado como sinônimo

de  centro  de  peregrinações,  assim  condensando  e  vinculando  a  centralidade,

exclusivamente,  ao  templo  principal.  No  caso  de  Aparecida,  indo  mais  além,  há  a

especificidade de que o título de santuário é acoplado a outros dois, já citados. 

O primeiro é de maior santuário mariano do mundo33, pelo número de romeiros

que por lá passam anualmente. O segundo, o de Santuário Nacional, o que indica que ele

seria o santuário de maior referência em todo território brasileiro. Sem motivos nem meios

para  contestar  os  títulos  quantitativos  da  sua  grandeza  é  necessário  analisar

qualitativamente o segundo. 

Em uma crítica enfática,  Fernandes (1994) questiona justamente a ideia de

uma  “devoção  nacional”.  Constatando  a  segmentação  do  catolicismo  brasileiro,  ele

demonstra que, em todo território do país, existe uma rede de centros de peregrinações

regionais, que não abre espaço para apenas uma centralidade em nível nacional. O caso

de Aparecida/SP não seria diferente.

Em suma, a maioria dos romeiros não parece se comover com o fato de pisarem
“a capital religiosa do Brasil”. Sabem que é assim, mas não é isto que os põe em
movimento (Fernandes, 1988: 87).

De  fato,  mesmo  com  a  multiplicidade  de  origens  daqueles  que  chegam  à

Capital  da Fé34,  o que se pode perceber é que a maioria dos romeiros são advindos,

principalmente, da região sudeste e sul do país, sendo suas maiores “áreas de captação”
35 os estados de São Paulo e de Minas Gerais. O autor defende que a sua escolha, como

referência nacional, seria política: uma sede escolhida pela hierarquia da Igreja que não

representa a pluralidade do território nacional. 

33 “Mariano” diz respeito  ao principal  santo de devoção,  no caso,  Santa Maria de Nazaré.  Porém, os
levantamentos indicam que se trata também do maior santuário católico do mundo, independente da
devoção. O número oficial de visitantes foi de 11.856.705 pessoas em 2013. Para fins de comparação, a
Basílica de São Pedro, no Vaticano, recebeu 6.600.000 pessoas no mesmo período, pouco mais da
metade, segundo o “Official Vatican Network” Disponível em: <http://www.news.va/es/news/mas-de-seis-
millones-seiscientos-mil-fieles-con-pa > Acesso em: 07/12/2013.

34 Este título é exposto em uma grande placa na entrada da cidade.
35 “But if one can speak of a "catchment area" as a metaphor for the geographical area from which the

majority of pilgrims are drawn to a particular shrine” (Turner, 1973: 201).



Essa escolha política e religiosa de Aparecida/SP, como sede da Igreja Católica

no Brasil, pode ser exemplificada pela sua escolha para sediar anualmente a Assembleia

Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)36,  além da V Conferência

Geral do Episcopado Latino-Americano37, em 2007, a visita do Papa Francisco em 2013

ou ainda mesmo ter sediado um debate entre os candidatos à presidência da república,

na eleição de 2014.

Considerada fundadora,  por  ser  a  primeira pesquisa  antropológica  profunda

sobre peregrinações, não há dúvidas que a obra de Turner & Turner (1978) seja uma

grande  referência  nesse  campo  específico  de  estudos.  Com  um  levantamento  e

abordagem  direta  de  uma  série  de  santuários  pelo  mundo,  o  casal  de  antropólogos

aponta a metodologia38 que guiou pesquisas durante décadas.

Essa tradição metodológica turneriana tem a peregrinação como foco analítico.

Já que os autores se propuseram a uma etnografia de todo o percurso, acompanhando os

peregrinos, evidentemente é esse movimento que determina a abordagem e a nomeação

do seu ponto de chegada39: o centro de peregrinações. 

Como  já  foi  dito,  metodologicamente,  as  observações  etnográficas

aconteceram no período em que residi na cidade. Essa opção, evidentemente, acarretou

em uma análise distinta: a abordagem não se deu somente através dos romeiros, mas

principalmente  através  dos  residentes  fixos.  Nas  “estórias  de  vida”  40 (Kofes,  1994)

apresentadas, o que se vê são pessoas que não podem ser categorizadas como romeiras

por residirem na cidade: é esse o primeiro ponto em que a tradição turneriana tem a maior

divergência em relação a presente pesquisa. 

Longe de pretender uma investida estática, nem buscar um sistema fechado,

as estórias de vida dos aparecidenses, ao invés de delimitar, potencializam a abordagem

do movimento. Essa escolha se dá também pela concepção de que a prática religiosa não

se restringe as práticas devocionais, mas é parte constitutiva dessas estórias de vida.

36 Todos os bispos do país são recebidos, durante dez dias, para discutir e planejar os caminhos a serem
tomados pela Igreja Católica no Brasil. Em 2013 pude acompanhar a 51ª reunião. Nessa conferência o
arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis, iniciava o terceiro ano do seu mandato de
presidente da CNBB (2011-2015).

37 O relatório final dessa conferência deu origem ao chamado Documento de Aparecida.
38 No que  diz  respeito  à  Aparecida,  o  artigo  de  Dawsey (2006)  contempla  justamente  essa  tradição

metodológica, ao acompanhar uma romaria do interior paulista.
39 “At major pilgrim centers, the quality and degree of the emotional impact of the devotions (which are

often continuously performed, night and day), derive from the union of the separate but similar emotional
dispositions  of  the  pilgrims  converging  from all  parts  of  a  huge sociogeographical  catchment  area”
(Turner; Turner: 1978: 13).

40 “Sintetizando, as estórias de vida estarão sendo consideradas como: fontes de informação (falam de
uma experiência que ultrapassa o sujeito que relata); como evocação (transmitem a dimensão subjetiva
e interpretativa do sujeito);  como reflexão (contêm uma análise sobre a experiência vivida)” (Kofes,
1994: 120).



A razão, sem dúvida, é que não é apenas a devoção, mas as instituições sociais,
políticas e econômicas em geral, no interior das quais as biografias individuais são
vividas,  que  conferem  estabilidade  ao  fluxo  de  atividades  de  um  cristão  e  à
qualidade de sua experiência (Asad, 2010: 266).

Indo  além  de  um  ponto  de  chegada,  a  circulação  incessante  de  coisas  e

pessoas, em uma mesma paisagem, torna evidente que a peregrinação propriamente dita

é apenas um dos vetores que levam à Aparecida.

Sendo a  principal  fonte  econômica  da cidade  a  prestação de serviços,  ela

depende,  evidentemente,  do  fluxo  de  pessoas  que  passa  pelo  Santuário.  Apesar  de

trajetórias distintas, percebe-se que as estórias se convergem. Cada qual a sua maneira,

esses devotos tem nos visitantes da cidade a sua fonte de renda.  De maneira extrema,

como escutei  de um lojista:  “Tenho um amigo dentista que fala que não depende de

romeiro, claro que depende! Sem romeiro na cidade, de onde o pessoal vai tirar grana pra

arrumar o dente?”. Os romeiros são sim a especificidade, mas não o único parâmetro

analítico. 

É evidente que Aparecida/SP se caracteriza, principalmente, por ser um centro

de  peregrinações,  mas  longe  de  querer  negar  essa  qualidade,  os  apontamentos

etnográficos mostram que não é possível se limitar a ela. Essa divergência não é pautada

na negação,  e sim na complementação etnográfica.  Com consciência disso,  Turner &

Turner (1978) esboçam essa extrapolação do Centro, em relação às peregrinações, mas

não se interessam em aprofundar.

Centros de peregrinação, de fato, geram um “campo” socioeconômico; eles têm
um tipo de “enteléquia” social. Pode ser que eles tenham reproduzido, pelo menos,
um papel  tão  importante  no  crescimento  de  cidades,  sistemas  de  mercado  e
estradas, quanto os fatores econômicos e políticos “puros”. 41 

Guiando-se  muitas  vezes  por  questões  semelhantes,  a  diferença  dessa

pesquisa está principalmente na metodologia. É justamente o que os autores chamam de

“campo” que interessa aqui, isto é, como o centro de peregrinação não é autossuficiente,

e  está  diretamente  envolvido,  política  e  socioeconomicamente,  na  região.  Mesmo  a

abordagem weberiana, no movimento de desencantamento do mundo, chega a apontar o

mesmo sentido às transformações desse espaço, ao afirmar que “Templos e mosteiros,

em toda parte, tornaram-se os próprios centros de economias racionais” (Weber, 1997:

165). 

41 Minha tradução da seguinte citação: “Pilgrimage centers in fact generate a socioeconomic “field”; they
have a kind of social “entelechy”. It may be that they have played at least as important role in the growth
of cities, marketing systems, and roads, as “pure” economic and political factors have” (Turner; Turner,
1978:  234).  Essa  citação  é  semelhante  à  outra,  feita  anteriormente:  “Pilgrimage  centers,  in  fact,
generate a "field." I am tempted to speculate whether they have played at least as important a role in the
growth of cities, markets, and roads as economic and political factors” (Turner, 1973: 228).



No caso de Aparecida, compreende-se o centro como não restrito ao Santuário,

ainda que o englobe.  Nesse sentido, ocultar a locução adjetiva “de peregrinação” não

seria uma atitude de omissão em relação às atividades realizadas no centro, mas um

esforço de ampliar o ponto de vista que, não raro, fica comprometido e demasiadamente

preso às restrições semânticas trazidas pelo adjunto em questão. 

No afastamento da tradição turneriana, a coletânea de Eade & Sallnow (1991)

também  rejeita  a  uniformidade,  ou  padronização,  dos  centros  de  peregrinação.

Chamando-os de centros sagrados, defendem que, pelo contrário, a abordagem deve se

dar  tanto  pelas  peculiaridades  como  pelas  diferentes  instâncias  em  que  elas  se

manifestam. Assim, aproxima-se da presente proposta:

O centro sagrado, então, pode assumir muitas formas diferentes. O impulso do
nosso esforço analítico não deve ser para formulação de generalizações, cada vez
mais inclusivas  e  consequentemente  mais  vagas,  mas sim para o  exame das
peculiaridades específicas, de sua construção em cada instância. 42

Concordando com eles, contudo, o exame das peculiaridades específicas de

Aparecida  indica  ser  necessário  mais  um  movimento:  o termo  centro  sagrado  é

insuficiente,  já  que  deixaria  de  lado  a  economia  e  política  locais,  fundamentais  no

contexto descrito. O problema dessa limitação estaria em aplicar premissas tidas como

religiosas, tanto para além como aquém do seu alcance. Aqui não se busca os padrões de

Aparecida/SP como  um  centro  de  peregrinação,  nem  suas  especificidades  religiosas

como centro sagrado, mas a sim sua especificidade como centro.

Ocorre  que  a  função  religiosa  de  Aparecida  é  tão  sistêmica,  permanente  e
explosiva quanto ao papel metropolitano desempenhado, no Brasil, pela Grande
São  Paulo.  E  neste  sentido,  Aparecida  se  diferencia  da  maior  parte  dos  85
santuários católicos brasileiros (Oliveira, 2000: 98).

Ao utilizar apenas a palavra  centro, o propósito é o de não padronizar suas

características dentro de um mesmo referencial, para dar conta da função explosiva e

diferenciada desse contexto. Principalmente por seus referenciais serem o alvo constante

de  dúvidas,  interpretações  variadas,  disputas  e  conflitos  entre  os  envolvidos.   Nesse

sentido, mesmo que a palavra centro denote uma qualidade desse lugar, que inclusive é

continuamente repetida em outros espaços43, ela é insuficiente se não for contextualizada.

Em primeira instância, essa expressão se refere a um local ao qual pessoas se

dirigem,  com  certa  frequência,  atraídas  por  algum  motivo  específico.  Com  função

42 Minha tradução da seguinte citação: “The sacred centre, then, can assume many different forms. The
thrust  of  our analytic endeavour should  be not  towards the formulation of  ever  more inclusive,  and
consequently ever more vacuous, generalizations, but instead towards the examination of the specific
peculiarities of its construction in each instance” (Eade; Sallnow, 1991: 9).

43 Além do mais óbvio bairro Centro há também, por exemplo, o Centro de Apoio aos Romeiros e o Centro
de Eventos.



aglutinante, seria capaz de centralizar e agregar a todos em um mesmo espaço. Mas sem

a especificidade, o problema se inverte, e o termo se torna vago:  é um centro religioso,

um centro econômico e um centro político? Com mais cautela, deve-se evitar uma relação

determinista  ou  de  polarização:  entende-se  que  isso  deve  se  dar  pela  combinação

conjuntural dos fatores expostos. Para além de um centro sagrado ou de peregrinações,

Aparecida tem uma urbanidade própria, como mostra a abordagem geográfica de Oliveira:

Aparecida é um caso exemplar de cidade-santuário. A combinação de sua função
religiosa e de seu desenvolvimento urbanístico sustenta essa afirmação (Oliveira,
2001: 57).

As descrições etnográficas demonstram que se o próprio Santuário Nacional

opera quase como uma cidade, com uma grande infraestrutura e um padre com a função

de prefeito, a cidade que o rodeia também está intrinsecamente relacionada a ele, o que

não significa estar subserviente. 

Institucionalmente,  essa  distinção  é  clara,  já  que  o  espaço  do  Santuário

Nacional é administrado pelo clero e a cidade pelos poderes públicos, como a Prefeitura

Municipal. Porém, cotidianamente, essas fronteiras burocráticas se sobrepõem já que os

espaços são usados, quase com indistinção, pelos romeiros.

Ao fazer o uso do termo geográfico, a intenção não é apenas a de explicar a

influência de um espaço em relação ao outro, mas de salientar que são intrínsecos. A

abordagem etnográfica descrita só pode ser expressa pela noção de  cidade-santuário,

dada a referência a esse duplo sentido do espaço.  Não há uma estrutura fixa, mas sua

especificidade está na construção constante.

O  Santuário  Nacional  e  a  cidade  de  Aparecida/SP  são  administrados  de

maneira distinta, mas dividem o mesmo mito fundador, que é materializado na Imagem

Aparecida. Em última instância, se há um centro propriamente dito, ele é a Imagem: ela

materializa o conceito político-religioso-econômico que organiza, realiza e se confunde

com a cidade-santuário. 
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