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RESUMO 

 
 

O tema do presente estudo compreende a temática do turismo religioso católico, 

com enfoque no Circuito Turístico Religioso, localizado no Vale do Paraíba Paulista. 

Para compreender melhor esta área de estudo foram realizadas pesquisas 

documentais para realizar um histórico das peregrinações no âmbito da fé católica, 

desde o início da Era Cristã até a atualidade. Visando conhecer melhor o fenômeno 

turístico nas cidades de Aparecida, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista e Lorena 

foram realizadas pesquisas de campo, para observar e analisar os atrativos 

existentes no circuito turístico religioso, utilizando a ferramenta administrativa da 

análise swot. Também foram realizadas entrevistas com alguns agentes de turismo 

locais. Além dos atrativos, foram observadas a infra-estrutura turística da cidade e a 

receptividade da população local com os visitantes. Visando colocar em pratica tudo 

que foi estudado, ao final do trabalho foi sugerido um roteiro para visitação do 

circuito turístico religioso, o qual permite ao visitante conhecer a diversidade e as 

diferentes manifestações da fé católica que atraem milhões de visitantes 

anualmente, movidas principalmente pela esperança de alcançar uma graça ou no 

intuito de alcançar a graça alcançada.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo Religioso. Peregrinações. Circuito do Vale do 

Paraíba. Aparecida. Guaratinguetá. Lorena. Cachoeira Paulista.



ABSTRACT 

 
 

The theme of this study includes the theme of Catholic religious tourism, with focus 

on Religious Tourism Circuit, located in Vale do Paraíba Paulista. To better 

understand this study area were searched to make a documentary history of 

pilgrimage in the Catholic faith since the beginning of the Christian Era to the 

present. In order to better understand the phenomenon of tourism in the city of 

Aparecida, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista and Lorena were conducted field 

research to observe and analyze the existing attractions in the religious tourist circuit, 

using the administrative tool swot analysis. The study also included interviews with 

some local tourism agents. Besides the attractions, we observed the tourism 

infrastructure of the city and the receptivity of local people with visitors. In order to put 

into practice all that has been studied at the end of the paper suggests a roadmap for 

visiting the religious tourist circuit, which allows people to see the diversity and the 

different manifestations of the Catholic faith that attract millions of visitors annually, 

driven largely by the hope to achieve a free or in order to achieve the grace 

achieved. 

 

 

KEYWORDS: Religious Tourism. Pilgrimages. Tourist Circuit of the Valley do 

Paraíba. Circuito do Vale do Paraíba. Aparecida. Guaratinguetá. 

Lorena. Cachoeira Paulista. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O tema do presente estudo compreende a temática do turismo religioso 

católico, com enfoque no Circuito Turístico Religioso, localizado no Vale do Paraíba 

Paulista.  Vários são os segmentos compreendidos pelo turismo, sendo o turismo 

religioso um dos setores que mais tem crescido nos últimos anos (ANDRADE, 1992).  

 Desse modo, este trabalho visa observar o fenômeno turístico aliado às 

demonstrações da fé católica, fazendo um histórico das peregrinações na história da 

Igreja Católica, destacando os principais centros de peregrinação do Brasil e do 

mundo. 

 Este trabalho abordará a temática do turismo religioso nos ambientes católico 

com vistas a ampliar o conhecimento sobre esse segmento, o que para tanto 

tomamos como área de estudo os municípios participantes do Circuito Turístico 

Religioso, a saber: Aparecida, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá e Lorena, todos 

localizados no Estado de São Paulo. 

 O interesse da autora em realizar esta pesquisa surgiu não só pela sua 

experiência pessoal como peregrina, mas também pelo desejo de analisar as 

diferentes motivações, de esfera religiosa ou não, que são decisivas na definição de 

uma destinação turístico-religiosa. Além disso, a possibilidade da pessoa poder 

através da viagem, ir ao encontro de Deus, onde muitos encontram: sentido para 

suas vidas, o amor de Deus, milagres, curas físicas e espirituais (conforme inúmeros 

testemunhos que ocorrem em todo o mundo), bênçãos e graças para suas vidas e a 

de seus familiares. Uma viagem que possibilita uma viagem interior, pela fé, fé esta 

que remove montanhas, distâncias, sendo o combustível fundamental para as 

diversas manifestações religiosas que ocorrem no nosso país e no mundo. 

 

 Vale ressaltar, que inicialmente o tema deste trabalho versaria apenas sobre 

a Comunidade Canção Nova, mas devido a negativa para aplicação de 

questionários aos visitantes, e a recusa em fornecer quaisquer informações, foi 

necessário uma reavaliação do tema, o qual se tornou mais amplo, englobando além 

da Canção Nova outros atrativos que participam juntamente com ela do Circuito 

Turístico Religioso.  



 Outro fator importante, é que este segmento vem movimentando grande 

quantidade de turistas em todas as partes do mundo. Sendo assim, se faz 

necessário a realização de estudos para que se possa conhecer melhor a 

organização das localidades receptoras, assim como as motivações desses 

viajantes, a infra-estrutura urbana e turística disponível, a receptividade da 

comunidade para com os turistas.  

 Neste trabalho, buscando uma compreensão melhor deste fenômeno, foram 

realizadas pesquisas documentais baseada nas informações encontradas em 

diversos livros, documentos, fotos e sites, além de ligações telefônicas e contatos 

por email para obtenção de dados. Além disso, foram realizadas viagens às cidades 

que compõem o Circuito Turístico Religioso, para conhecer os atrativos in loco 

visando obter e confirmar os dados já obtidos e coletar novos dados, para 

possibilitar a autora uma visão da realidade do circuito e das variáveis envolvidas, 

assim como avaliar a infra-estrutura da cidade, a receptividade com os visitantes, 

observando como a atividade turística está se desenvolvendo neste espaço e 

propondo melhorias no que couber. 

 Sendo este um circuito que está se estruturando, serão realizadas visitas aos 

principais atrativos o circuito, visando identificar seus pontos fracos/ fortes e as 

oportunidades/ ameaças no ambiente, através da análise swot.  

 No segundo capítulo, será realizada uma reflexão sobre as etapas evolutivas 

das viagens cuja motivação é a fé católica, realizando um pequeno resumo dos 

principais santuários existentes no Brasil e no mundo, que recebem um grande 

número de visitantes. Além de uma reflexão sobre o turismo religioso e seus 

benefícios para os viajantes e a crescente busca por Deus nos dias atuais. 

 No capítulo seguinte, será abordado o tema principal deste estudo, o circuito 

turístico religioso, em que será estudada a região e o histórico do projeto. Além 

disso, também será realizada a análise de cada atrativo do circuito e uma breve 

descrição dos mesmos, utilizando a análise swot. Fará ainda uma alusão aos tipos 

de atrativos que a região oferece e as características dos serviços de alimentação e 

dos meios de hospedagem disponíveis no circuito. 

 No último capítulo, será fornecida uma sugestão de roteiro, com a melhor 

disposição dos atrativos visando otimizar o passeio pelas atividades do circuito. 

 



2 TURISMO RELIGIOSO 

 

O termo religião tem origem no termo latino religare, que significa "ligar com", 

“ligar novamente”, cujo significado é restabelecer a ligação perdida do homem com 

seu criador. (ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA, 2009). Desse modo, o conceito de 

religião está desde sua origem ligada ao retorno do homem a sua essência, a 

convivência com Deus, seu criador. Ao se religar com Deus, o homem entra em 

contato com o divino, com o sobrenatural, o que pode ser obtido e/ou facilitado pelas 

viagens de cunho religioso. 

A religião permeia quase todas as esferas da sociedade, sendo que as 

influências da fé cristã estão presentes em “cada esfera da vida, da moral à política, 

da arte à literatura, da ciência à filosofia” (DUÉ, 2000). Desse modo, o turismo 

também se inclui nas atividades que recebem influências da religião, assim como o 

surgimento das cidades, a evolução das sociedades, o cotidiano do homem e a 

cultura, de um modo geral, recebem influências da religião.  

 Segundo Eliade (1957, p.13) “O homem toma conhecimento do sagrado 

porque este se manifesta, se mostra como algo absolutamente diferente do profano” 

esta manifestação é o principal motivador do deslocamento do homem em busca 

dos espaços onde ocorrem ou ocorreram tais manifestações. Desse modo, surgem 

as primeiras cidades-santuários que são definidas por Rosendahl (1996, p. 27) como 

os locais de “atração ocasional de homens a esses centros” motivados pelo estímulo 

espiritual onde ocorrem “encontros periódicos ou permanentes, aos quais 

convergem devotos de mesma pratica religiosa” (Ibidem). 

 Os deslocamentos por motivação religiosa originaram o surgimento de 

estabelecimentos de hospedagem e alimentação, rotas, caminhos ou circuitos de 

peregrinação, guias turísticos, além de permitir trocas de experiências entre os 

viajantes e os autóctones, o que Rosendahl (ibidem) confirma “cidades-santuários 

de peregrinação como Lourdes e Santiago de Compostela promoveram sobretudo 

funções urbanas relacionadas com os peregrinos”. 

O termo turismo religioso, inicialmente sofreu certa resistência quanto a sua 

existência, atualmente é aceito, inclusive pela Igreja que recomenda inclusive que se 

criem Pastorais do Turismo, como foi expresso pelo Papa Bento XVI na V 

Conferência Geral do Episcopado de Aparecida  



 
 

Na cultura atual, surgem novos campos missionários e pastorais que se 
abrem. Uma delas é, sem dúvida, a pastoral do turismo e do 
entretenimento, que tem um campo imenso de realização nos clubes, nos 
esportes, salas de cinemas, centros comerciais e outras opções que 
diariamente chamam a atenção e podem ser evangelizadas1. (2007, p. 250) 
 
 

Desse modo, é possível constatar que as atuais lideranças da Igreja Católica 

percebem efeitos positivos no turismo, o enxergando como um novo campo 

missionário, uma nova possibilidade de evangelizar. O Santuário de Aparecida 

percebeu isso, e tem como lema “acolher bem, também é evangelizar”. 

Assim, o turismo religioso traz uma oportunidade para a Igreja Católica 

difundir sua religiosidade, sua cultura, e as novas formas de vivenciar a fé católica 

que se apresentam tais como, as Novas Comunidades, que são consideradas 

“caminhos novos para que a Boa-nova do Reino de Deus seja proclamada” 

(Fraternidade das Novas Comunidades do Brasil, 2008), que seguem a linha da 

Renovação Carismática Católica (RCC). 

 Esse fluxo de pessoas em busca de um maior contato com o sagrado implica 

na necessidade de organização desses espaços como destaca Rosendahl (idem, 

p.35) “A cidade se organiza para os devotos. É preciso primeiramente dar condições 

de acesso ao lugar sagrado e em seguida alojar os peregrinos”. Nesse intento surge 

a relação das peregrinações com o turismo, já que o turismo por definição segundo 

a Organização Mundial do Turismo (OMT, 1994) apud OMT (2001, p.3) “compreende 

as atividades realizadas pelas pessoas durante suas viagens e estadas em lugares 

diferentes do seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, 

por lazer, negócios ou outros”. 

 Essa definição inclui o turismo com motivação religiosa, que se convencionou 

chamar de turismo religioso. Braga (2003) observa que turismo religioso é aquele 

motivado por fé ou necessidade de cultura religiosa, seja através da visitação a 

igrejas e santuários, seja pela peregrinação, romarias e congressos eucarísticos. 

Esse mesmo autor define peregrinação como “a viagem a lugares santos ou de 

                                                           
1
 Tradução da autora: En la cultura actual, surgen nuevos campos misioneros y pastorales que se 

abren. Uno de ellos es, sin duda, la pastoral del turismo y del entretenimiento, que tiene un campo 
inmenso de realización en los clubes, en los deportes, salas de cine, centros comerciales y otras 
opciones que a diario llaman la atención y piden ser evangelizadas. 
 



devoção, por razões religiosas; romaria”. Ou ainda, como “viagem turística feita por 

motivo de devoção ou promessa religiosa a um lugar santo”. 

 Para Andrade (1992, p.77) o turismo religioso é definido como “o conjunto de 

atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e a realização de visitas a 

receptivos que expressam sentimentos místicos ou suscitam a fé, a esperança e a 

caridade aos crentes ou pessoas vinculadas a religiões”.  

 Andrade (1992, p.78) divide o turismo religioso em três subtipos: Romaria 

(viagem a lugares sagrados sem pretender recompensas materiais ou espirituais); 

Peregrinação (conjunto de atividades na visita a lugares sagrados para cumprir 

promessas); Viagem de penitência (conjunto de atividades realizadas durante 

viagem visando remir-se de suas culpas ou de seus pecados).  

 Estas definições por diversas vezes parecem tratar de situações distintas, e 

em outras ocasiões aparecem como se fossem a mesma coisa. O que é possível 

observar é que o termo peregrinação possui uma conotação mais relacionada a 

viagem, uma situação que envolve a viagem ao sagrado, enquanto que romaria 

possui uma conotação mais festiva, incluindo as procissões. O que historicamente é 

comprovado, já que de acordo com Sanchis (2006) as romarias possuíam um 

sentido de sacrifício, onde as condições por vezes eram precárias e o trajeto 

demorado, uma “imersão numa natureza selvagem e encontros lúdicos no caminho” 

onde se encontraria um Santo ou santuário, um tempo marcado pela festa em que 

havia comida, bebida, encontros, danças; e posteriormente um retorno a sua 

realidade, mas já na espera de outra romaria. 

 Sanchis esclarece que:  

 

as peregrinações. Que se chamavam: “Romarias”. Estas estavam inscritas 
na sensibilidade religiosa local desde a Alta Idade Média. Uma 
manifestação popular que preenchia o imaginário religioso das populações, 
sobretudo do Norte, uma experiência, singular, individual e/ou coletiva, que 
ritmava, em muitos casos, o fluxo dos anos, as etapas da vida. (Ibidem, p. 
87) 
 
 

 Embora estas manifestações, tenham a fé como motivação principal Oliveira 

(2004, p. 52) salienta que o turismo religioso “não é de religiosos, nem de religião. É 

um turismo motivado pela religiosidade, pela cultura religiosa” o que permite que 

entre as manifestações religiosas ordinárias ou festivas possa ocorrer o turismo. 



  Outra consideração é que alguns preferiram substituir o termo romaria por 

peregrinação, em grande parte, devido a dessacralização que ocorreram com as 

romarias, em que alguns lugares as pessoas abandonaram o sagrado e se voltaram 

mais para o profano, fazendo com que as romarias perdessem seu sentido de 

purificação e de buscar a Deus (SANCHIS, 2006).   

 
 
2.1 ETAPAS EVOLUTIVAS 

 

Os deslocamentos por motivações religiosas já ocorrem desde o início da 

civilização. Jesus, que é “o filho do Deus vivo” (Mt, 16, 16), durante sua vida na 

Terra, deixou vários ensinamentos aos seus discípulos, que os transcreveram e 

estes foram reunidos na Bíblia Sagrada, onde Jesus no evangelho de Mateus 

aconselha que se viaje por todo mundo para anunciar o evangelho “Ide, pois e 

ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo” (Mt 28,19).  

É possível observar que desde o início do cristianismo as pessoas já viajavam 

para visitar túmulos de santos e os locais por onde o próprio Jesus havia passado 

durante sua vida. No século II, as pessoas que haviam vivido uma vida de santidade 

eram veneradas, e seus túmulos se tornavam locais de peregrinação, celebrando o 

aniversário de sua morte com festa. Também se tornou comum a oração aos santos 

buscando que estes intermediassem junto a Deus por eles (DUÉ, 2000). 

A partir do século V, a veneração a Maria se tornou cada vez mais importante, 

surgindo a partir daí igrejas dedicadas a ela. O costume de visitar santuários para 

agradecer favores recebidos ou pedir graças espirituais tem sido pratica comum 

entre os cristãos desde os primeiros séculos depois de Cristo. (Ibidem). 

Além destas peregrinações, também existiam as viagens com caráter 

missionário, que buscavam evangelizar e converter os pagãos. Neste tipo de viagem 

é possível observar um forte impacto dos missionários na comunidade receptora 

uma vez que estes viajavam com o intuito de transformar os costumes daqueles 

habitantes no que se refere ao relacionamento com Deus, o que trouxe inúmeras 

transformações naquelas sociedades.  

Na Idade Média, as peregrinações se popularizaram, principalmente porque 

naquela época só era possível ver um lugar santo indo até lá, devido à inexistência 



da imprensa (Ibidem). Os peregrinos costumavam ir de um lugar santo a outro, 

glorificando aos santos e a Deus, práticas estas que se perpetuam até os dias 

atuais, através das romarias, procissões e de outras manifestações religiosas. 

 Um marco para as peregrinações foram as Cruzadas na Idade Média, que 

começaram com a convocação do papa Urbano II, aos nobres europeus para conter 

o avanço dos turcos seldjúcidas que desejavam conquistar a Terra Santa. As 

Cruzadas, que se estenderam do século XI ao XIII, também chamadas de 

peregrinação, eram consideradas uma forma de penitência e redenção dos pecados, 

pagamento de uma promessa ou pedido de uma graça a Deus (Ibidem). 

 No caminho das Cruzadas, se formou um dos caminhos de peregrinação mais 

famosos, que desde aquela época é realizada a Santiago de Compostela, onde 

acreditasse que tenha sido enterrado o apóstolo de Jesus Cristo, São Tiago. O 

Caminho de Santiago de Compostela leva a Finisterra, onde se acreditava que 

acabava o mundo. Neste local, começaram ocorrer muitos milagres, motivando um 

volume crescente de peregrinações ao local. Entretanto muitas pessoas se perdiam 

no percurso, o que fez com que o Papa Calixto II mandasse criar o primeiro guia 

para os andarilhos. O sacerdote francês Aymeric Picaud escreveu esse guia por 

volta de 1131, denominado "Códice Calixtini" ou "Líber Sancti Jacobi", que até hoje é 

utilizado, em edições renovadas (FARIAS, 2009).  

 Além do guia para os andarilhos, outro fato, desencadeado pelas 

peregrinações foi o surgimento dos estabelecimentos de hospedagem e de 

alimentação, pois os moradores das margens das trilhas ficavam compadecidos com 

o sofrimento dos peregrinos e passaram a lhes dar pouso e alimentos sem nada 

cobrar. 

 No séc. XI era crescente o numero de peregrinos que continuou assim até a 

Reforma. “Os diversos locais que abrigavam relíquias de cristãos famosos se 

tornaram centros de peregrinação; os mais importantes eram Jerusalém, Roma, 

Santiago de Compostela, na Espanha, e Cantuária, na Inglaterra” (DUÉ, 2000). 

 A partir do séc. XIII, a expansão das cidades transformou a Igreja, cujo 

“sistema paroquial havia sido criado para áreas rurais, e os párocos eram incapazes 

de servir às multidões de pobres urbanos” (Idem, p. 114), surgindo nesta época, 

novas ordens religiosas, tais como: os franciscanos e os dominicanos. 

 No séc. XIV era comum, que nos castelos houvesse capelas particulares, 

onde os nobres assistiam aos cultos. “Em cada cidade-catedral tinha uma escola 



primária e pelo menos um hospital” (Idem, p.117). Cada templo era uma biblioteca 

visual com manifestações artísticas que retratavam cenas da Bíblia, através de 

pinturas e esculturas, era uma maneira de ensinar aos analfabetos, os quais era a 

grande maioria naquela época. A igreja paroquial desempenhava vários papeis, 

como: “mercado, escola, tribunal eclesiástico, para negócios, festas e o convívio 

social” (Ibidem). 

 No inicio do séc. XVI, com a reforma protestante, a Igreja passou por um 

período de estagnação, o que desencadeou a Contra-Reforma, que veio como uma 

resposta da Igreja aos ataques que havia sofrido.  

Entre os séc. XVI e XX houve várias aparições de Nossa Senhora em 

diversos lugares do mundo, lugares estes que passaram a atrair um número 

crescente de devotos até os dias atuais, tais como: Guadalupe (1531), Aparecida 

(1717), Lourdes (1858), Fátima (1917), entre várias outras manifestações. 

 

2.2 IMPORTÂNCIA DO TURISMO RELIGIOSO NO MUNDO ATUAL 

 

 O fenômeno turístico a cada dia se faz mais importante, pois além das 

possibilidades econômicas que oferece, as pessoas sentem necessidade cada vez 

maior de fugir do ritmo estressante da vida moderna, levando-os a buscar lugares 

fora do seu entorno habitual. Segundo a OMT (2001, p.72) a demanda turística é 

influenciada por diversos fatores e, dentre eles, as crenças ideológicas, religiosas ou 

políticas, sendo estas variáveis que condicionam a demanda de turismo nas 

pessoas.  

 As manifestações religiosas, suas formas e seus símbolos ajudam neste 

retorno, conforme ressalta Oliveira (2004, p.17) “A festa religiosa é um exercício 

mítico de volta e projeção do mundo ideal, e a matriz para a compreensão das 

motivações culturais e espirituais que alimenta o turismo religioso nos mais  

 diferentes sistemas de crença”. 

 No Brasil, segundo o Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2000) 73,6% da população professa a fé católica apostólica 

romana, o que representa aproximadamente 125 milhões de pessoas, sendo a 

prática de visitar lugares ligados à fé católica bastante difundida no país, como 

exemplifica Girão (2001, p. 72) “o homem de fé busca o divino materializado em 



elementos naturais como morros, grutas, cachoeiras, rios e mares”, essa busca é 

vivenciada nos territórios que abrigam estes elementos naturais, e nos santuários. 

 Considerado o país mais católico do mundo, pode-se calcular 125 milhões de 

visitantes potenciais de santuários, de festas religiosas e participantes de outras 

manifestações da fé católica, ainda que seja nas manifestações próximas a sua 

residência, já que por restrições orçamentárias, grande parte da população brasileira 

não possa viajar. Por outro lado, boa parte do turismo religioso, é realizado por 

pessoas de baixa renda, como no exemplo da cidade de Aparecida. 

 Confirmando o crescimento deste segmento Andrade (1991) apud Ansarah et 

al (1999), apontam que um dos segmentos de turismo que mais cresce é o religioso, 

ficando atrás apenas do turismo de férias e do turismo de negócios, ocupando o 

terceiro lugar, entre os que mais crescem. 

   

2.3  SANTUÁRIOS E PEREGRINAÇÕES NO BRASIL E NO MUNDO 

 

  Desde a origem das peregrinações cristãs até os dias atuais, muitos 

santuários foram erguidos, e as tradições religiosas se perpetuaram, no tempo e nos 

espaços. Inúmeras festas religiosas são realizadas no Brasil e no mundo, muitas 

delas dedicadas a Nossa Senhora, além de outras manifestações de fé.  

 Vale esclarecer, que Nossa Senhora – considerada a Mãe de Deus - é uma 

só, e que em suas manifestações, geralmente adota a fisionomia do povo do país ou 

do lugar onde ela se manifesta, sendo atribuídos vários nomes a Nossa Senhora. 

Em Lourdes, por exemplo, a virgem dirigiu-se a Bernadete no dialeto falado naquela 

região. No México, a Nossa Senhora de Guadalupe apresenta traços indígenas no 

seu rosto. Além disso, ela faz diferentes pedidos em suas aparições, de acordo com 

as necessidades atuais daquele tempo. 

• Uma das aparições mais famosas é a que ocorreu próximo à cidade de Fátima 

em Portugal, onde em 1917, Maria apareceu seis vezes a três crianças – Lúcia 

dos Santos, Jacinta e Francisco, sendo atribuída a ela a denominação de Nossa 

Senhora de Fátima, pela qual é conhecida no mundo inteiro. Nessas aparições 

ela urgia a recitação freqüente de Rosário, a penitência pela conversão dos 

pecadores e expressou ser desejo do Senhor que fosse divulgada em todo 

mundo a devoção ao seu Coração Imaculado. Devido a estas aparições, em 

1930, a devoção a Nossa Senhora de Fátima foi autorizada e em 1944 foi 



construída em Sua honra uma grandiosa Basílica (fig. 1), que hoje é um dos 

maiores centros de peregrinação do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Outro centro de peregrinação mundial decorrente das aparições de Nossa 

Senhora está localizado na cidade de Lourdes na França, onde em 1858, na 

gruta Massabielle, Maria apareceu 18 vezes a Bernadette Soubirous, como já foi 

destacado anteriormente. Mais tarde, foi autorizada a devoção a Nossa Senhora 

de Lourdes, foi construído o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes (fig. 2). A 

cidade recebe anualmente mais de cinco milhões de visitantes oriundos de todo 

o mundo (ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE LOURDES, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No continente norte americano, o Santuário Nacional da Imaculada Conceição 

(fig. 3), está situado na propriedade da Universidade Católica em Washington, 

D.C. e segundo informações do site da Basilica of the National Shrine of the 

Immaculate Conception (2009) “é a maior Igreja Católica Romana nos Estados 

 

Figura 1  – Santuário de Fátima, Portugal. 
Fonte:  Santuário de Fátima (2009). 

 

Figura 2  – Santuário de Lourdes, França. 
Fonte:  Associação de Turismo de Lourdes (2009) 



Unidos e na América do Norte, e é uma das dez maiores igrejas no mundo” 2. 

Atrai peregrinos e turistas de todas as partes do país e do mundo e 

aproximadamente um milhão de pessoas visitam a igreja anualmente3. A Basílica 

é reconhecida por sua arquitetura única, pela beleza das artes sacras que 

contam a riqueza da história Católica americana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Próximo a Cidade do México, está localizado o Santuário de Nossa Senhora do 

Guadalupe (fig. 4), padroeira do México, onde em 1531 ocorreram aparições de 

Nossa Senhora ao índio Juan Diego. O primeiro milagre atribuído a virgem foi à 

sobrenatural impressão no ayate4 de Juan Diego da imagem de Nossa Senhora 

de Guiadalupe, a qual permanece intacta até os dias de hoje, e já passou por 

diversos estudos, que comprovaram que a pintura não pode ter sido feita por 

mãos humanas. (SALINAS, 2008). O ayate com a pintura se encontra guardada 

no santuário. Em 1999, o papa João Paulo II, em visita ao Santuário, ratificou que 

Nossa Senhora de Guadalupe é venerada como Rainha das Américas.  O 

Santuário recebe anualmente 10 milhões de fiéis, sendo conhecido em todo 

mundo (NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 2009). 

 

 

                                                           
2
 Tradução da autora: “The Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception is the largest 

Roman Catholic church in the United States and North America, and is one of the ten largest churches 
in the world”. 
3 Tradução da autora: “Nearly one million people visit the Basilica each year”. 
4 Tipo de vestimenta utilizada naquela época, semelhante a um avental. 

 

Figura 3  – Foto do Santuário Nacional da Imaculada Conceição – Washinton D.C. 
Fonte:  National Shire (2009). 

 

Figura 4  – Foto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. 
Fonte:  Nossa Senhora de Guadalupe (2009). 
 



 

 

 

 

 

 

• O Santuário de Santa Ana de Beaupré (fig. 5) está localizado na cidade de 

Quebec no Canadá. Sua história data de 1658, quando marinheiros Bretões 

construíram a capela em honra de Santa Ana, cuja intercessão os havia salvado 

de um naufrágio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Cactus Rock New Media Ltd. (2009) “é um dos destinos de 

peregrinação mais antigos das Américas e o mais antigo do Canadá”.5 Santa Ana 

de Beaupré foi proclamada em 1876 a Santa Patrona de Québec. A história de 

Santa Ana, mãe de Maria e avó de Jesus, está ilustrada no teto central da 

Basílica, onde se pode apreciar 26 cenas biográficas baseadas na narrativa de 

um livro do século II, do Evangelho de São Tiago.  

                                                           
5
 Tradução da autora: “El Santuario de Santa Ana de Beaupré es uno de los destinos de peregrinación más 

antiguos de las Américas y el más antiguo de Canadá”. 

  

 
Figura 5  – Santuário de Santa Ana 
de Beaupré – Quebec, Canadá. 
Fonte : Quebec em espanhol (2009) 
 



• Na Polônia, está o Santuário da Nossa Senhora Negra de Czestochowa (fig. 6) 

(ou Nossa Senhora de Monte Claro), a qual o papa João Paulo II venerava. 

Segundo a tradição o quadro de Nossa Senhora do Monte Claro é cópia fiel da 

pintura feita pelo evangelista São Lucas. De acordo com as historias contadas, 

seguidas vezes, são Lucas visitava Virgem Maria, colhendo dela pormenores da 

infância de Jesus. Foi numa dessas ocasiões que ele, na própria tábua da mesa 

de cedro que Nossa Senhora usava para seu trabalho e oração, pintou sua 

imagem. O quadro com a imagem passou por muitas mãos durante séculos e 

hoje está guardado em Monte Claro, sendo a ela muitos milagres atribuídos. 

(Sacred Destinations,2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muitos outros ainda são os exemplos de peregrinação no mundo, tais como: 

Jerusalém, Israel; Belém, Palestina; Roma, Itália; Garabandal, Espanha; 

Medjudgolrie, Bosnia-Herzegovina; Missão do Nome de Deus, Santo Agostinho, 

Flórida, EUA; Basílica de Nossa Senhora da Victória, Lackawanna, New York; 

Missão das Dores, São Francisco Califórnia; Basílica Nossa Senhora das Dores, 

Chicago, Ilinóis; “Virgem de Covadonga”, Espanha; Missão da Imaculada Conceição, 

Santo Antônio, México; entre muitos outros. 

 No Brasil, existem diversos santuários de peregrinação, sendo o mais 

importante o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o 

qual faz parte do objeto de estudo deste trabalho, o qual é o principal atrativo do 

Circuito Turístico Religioso. 

 

 
Figura 6  – Santuário de Nossa Senhora Negra de Czestochowa – Polônia 
Fonte:  Coesima (2009). 

 



 Além deste, existem muitos outros centro da fé católica espalhados pelo 

Brasil, como os descritos a seguir. 

• Em Nova Trento-SC está localizado o Santuário de Santa Paulina, que foi a 

primeira Santa naturalizada brasileira. Madre Paulina após uma vida cheia de 

santidade foi beatificada em 1991, quando iniciaram as peregrinações a Vígolo, 

sendo canonizada em 19 de maio de 2002, desta data em diante foi permitido 

realizar culto público, em toda a Igreja, sendo incluída na lista (cânone) das 

Santas e dos Santos da Igreja Católica (Santuário de Santa Paulina, 2009).  Nova 

Trento tem merecido destaque nacional e recebeu da EMBRATUR o título de 

segunda estância turística religiosa do Brasil, atrás apenas de Aparecida do 

Norte, em São Paulo (Jornal Correio do Povo, 2001). É o único lugar no Brasil 

que reúne numa mesma cidade mais de um santuário, sendo eles: o Santuário 

de Santa Paulina e o Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro. Segundo 

informações do site Paraná Online (2009), o fluxo de visitantes após a 

canonização quadruplicou, e atualmente cerca de 80 mil romeiros e turistas de 

todas as partes do país, mensalmente, chegam à cidade. A Santa é protetora das 

pessoas com câncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O Círio de Nazaré, em devoção a Nossa Senhora de Nazaré é celebrado desde 

1793, na cidade de Belém do Pará, anualmente no 2°d omingo de outubro. A 

devoção a Nossa Senhora de Nazaré teve início em Portugal. No Pará, 

semelhante ao que aconteceu com Nossa Senhora Aparecida, uma pequena 

imagem da Senhora de Nazaré foi encontrada, em 1700, às margens do igarapé 

Murutucú. No local do achado foi construída uma pequena capela, onde hoje se 

encontra a Basílica Santuário. As comemorações do Círio começam 30 dias 

 
Figura 7  – Santuário de Santa Paulina – Nova Trento, SC 
Fonte:  Spin_Travel (2009). 



antes, com a celebração da Missa do Mandato, pelo arcebispo metropolitano, 

que dá início às peregrinações de Nossa Senhora, quando as réplicas das 

imagens percorrem todos os bairros de Belém, de casa em casa, e são 

realizadas novenas noturnas. (Belém, 2009). A procissão principal (fig. 8), que 

ocorre no 2º domingo de outubro, acontece com a imagem da Virgem de Nazaré 

que é levada pelas ruas da cidade na grande procissão em direção à Basílica de 

Nazaré, cumprindo um ritual de mais de 200 anos e reúne mais de 2 milhões de 

devotos anualmente, os quais vão à romaria pedir e/ou agradecer por uma graça 

alcançada. Desse quantitativo, no Círio de Belém de 2008, participaram das 

celebrações 62 mil turistas (Pará, 2009).  Os peregrinos levam na cabeça casas, 

barcos, pedaços do corpo em cera e os mais variados objetos que representam 

as graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora. Durante o ano, além 

da Festa do Círio de Nazareth, são realizadas diversas romarias. (JORNAL DO 

CARIRI, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cícero Romão Batista nasceu em 1844, no Crato próximo à Juazeiro do Norte-

CE. Foi ordenado Padre em 1870, devido ao seu carinho com o povo, ficou 

conhecido como Padim Cícero.  Em 1889, a hóstia dada em comunhão à Beata 

Maria de Araujo, se transformou em sangue e pedaços de carne, o que ocorreu 

15 vezes, entretanto esses milagres não foram aceitos pela Igreja, mas se 

tornaram conhecidos por todo o país, o que aumentou o número de visitantes à 

cidade tornando-a conhecida como Capital da Fé, considerada um dos maiores 

Figura 8 – Estátua do Padre 
Cícero – Juazeiro do 
NorteCMinistério da Cultura  

 

 

 
Figura 8 -  Foto da procissão do Círio de Nazaré em frente à 
Basílica de Nossa Senhora de Nazaré – Belém, PA. 
Fonte:  Coordenadoria Municipal de Turismo (2009). 
 



centros de religiosidade popular da América Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A devoção ao Divino Pai Eterno em Trindade - GO tem quase 170 anos. Por 

volta de 1840 um casal que trabalhava na lavoura encontrou um medalhão de 

barro de aproximadamente 8 cm com a estampa da Santíssima Trindade 

coroando Nossa Senhora. Levaram o medalhão para casa e a notícia 

rapidamente se espalhou juntamente com a sucessão de milagres. Começou-se 

então a comemoração festiva com a novena que culmina sempre no dia da 

Grande Festa, no primeiro domingo do mês de julho (CNBB, 2009). O santuário 

do Divino Pai Eterno (fig. 10) recebe diariamente em torno de 400 fiéis, durante a 

missa das 19 horas, nos dias úteis. Aos domingos, o número de visitantes chega 

a 15 mil. Fonte: (AGÊNCIA GOIANA DE CULTURA, 2009). A expectativa deste 

ano, era que a Romaria do Divino Pai Eterno, reúna cerca de 2 milhões de 

romeiros (CNBB, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10  – Santuário do Divino Pai Eterno – Góias, GO. 

Fonte:  Pai Eterno (2009). 

 

Figura 9  – Estátua do Padre Cícero – Juazeiro do Norte, CE. 
Fonte:  Ministério da Cultura (2009). 
 



• Padre Marcelo Rossi ficou conhecido pelo seu entusiasmo em pregar a palavra 

de Deus, atraindo um número cada vez maior de pessoas para assistir as suas 

missas. É considerado um expoente do Movimento Católico no Brasil, apresenta 

de segunda a sábado o programa Momento de Fé na Rádio Globo, das 9h às 

10h que alcança uma audiência média de 2.160.000 fieis/minuto. Semanalmente, 

centenas de caravanas de todo Brasil chegam ao novo santuário Theotokos – 

Mãe de Deus, que tem capacidade para 100 mil fiéis, para assistir as missas 

presididas pelo Padre Marcelo (PADRE MARCELO ROSSI - SANTUÁRIO MÃE 

DE DEUS, 2009).  

 Além destes exemplos, podemos observar que a difusão da fé católica é 

expressa através de Santuários por todas as regiões do Brasil, além disso, existem 

ainda as inúmeras outras festividades da Igreja Católica que estão expressas no 

calendário universal da Igreja latina (CDC 1246). Segundo Paulinas (2009) os dias 

festivos santos ou santificados, comemorados pela Igreja são: Maria Santíssima 

Mãe de Deus (01/01), Reis Magos (06/01), São José (19/3), Anunciação de Nossa 

Senhora (25/03), Páscoa (é comemorada 40 dias após o carnaval), Divino Espírito 

Santo – Pentecostes (é realizada 50 dias após a Páscoa), Corpus-Christi (60 dias 

após a páscoa), Assunção de Maria aos Céus (15/8), São Pedro e São Paulo (29/6), 

Natividade de Nossa Senhora (08/09), Nossa Senhora Aparecida (12/10),Todos os 

Santos (1/11), Finados (02/11), Imaculada Conceição (8/12), Natividade de Jesus 

(25/12). 

 Durante estas comemorações da Igreja, muitas são as festas realizadas no 

Brasil e no mundo, chegando a atrair milhares de visitantes, como: Festa do Divino 

Espírito Santo em Paraty/RJ e em várias outras cidades brasileiras; a Encenação da 

Paixão de Cristo (durante a Semana Santa – antes da Páscoa) em Nova Jerusalém- 

PE, que reúne cerca de oito mil pessoas por noite durante a Semana Santa (GUIA 

PERNANBUCO, 2009); entre várias outras manifestações de fé do nosso povo.  

 Além dessas, existem várias festas em honra a Nossa Senhora e aos Santos 

da Igreja, os quais são padroeiros de diversas cidades e estados do Brasil, onde 

nestes dias costuma ser feriado local, estadual ou nacional (12/10) dada à 

importância da fé católica para o nosso povo. 

 Para atender melhor, aos milhões de turistas que se deslocam para estes 

santuários e a tantos outros, seguindo as orientações da Política Nacional de 

Turismo vigente, vários circuitos turísticos estão sendo criados pelo país. A 



tendência é que o turismo se desenvolva reunindo as regiões com vocações 

turísticas semelhantes, visando fortalecer os atrativos de determinada região.  Entre 

os circuitos turísticos recentemente criados encontra-se o Circuito Turístico Religioso 

do Vale do Paraíba. 

 Este circuito é visitado por pessoas com diferentes intuitos, desde aqueles 

que possuem uma motivação claramente religiosa, buscando agradecer ou obter 

alguma graça, que seriam os peregrinos ou romeiros, até aqueles dispostos em 

conhecer a cultura do lugar e suas manifestações, os quais se encaixam mais no 

conceito de turistas. Muitas vezes, ambos estão no mesmo grupo, como exemplo a 

mãe que é devota de Nossa Senhora Aparecida, que viaja acompanhada pelo filho 

esta interessado no passeio, na viagem como lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 CIRCUITO TURÍSTICO RELIGIOSO NO VALE DO PARAÍBA 

 

 

 Desde abril de 2001, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 

São Paulo (SEBRAE-SP), por meio do Escritório Regional de Guaratinguetá, tem 

buscado desenvolver de forma sustentável a atividade turística na região, através de 

um programa denominado PDTR – Programa de Desenvolvimento do Turismo 

Receptivo. O programa tem como base a participação e o envolvimento da 

comunidade através do planejamento estratégico participativo acompanhado, ou 

seja, o SEBRAE-SP disponibiliza ao município turístico um consultor especialista em 

planejamento turístico e, junto com a comunidade, representada pelo Conselho 

Municipal de Turismo (Comtur) ou outro segmento devidamente formal 

(Associações, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Sindicatos), 

desenvolve e executa projetos visando à organização da atividade turística local.  

 O Circuito Turístico Religioso no Vale do Paraíba é resultado do Programa de 

Regionalização do Turismo, que orienta que os municípios se agrupem em regiões 

turísticas, desse modo o trabalho que já vinha sendo realizado pelo Serviço de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (SEBRAE-SP), individualmente nas 

cidades de: Aparecida, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista e Lorena, a partir de 

2005, com o apoio do governo do Estado passaram a ser trabalhados em conjunto. 

 Inicialmente o circuito se chamava caminhos do Vale do Paraíba e englobava 

outras cidades que embora próximas geograficamente, possuíam vocações 

distintas. Então em 2006, o circuito Turístico Religioso começou a ser estruturado, 

sendo composto inicialmente pelas cidades de: Aparecida, Guaratinguetá e 

Cachoeira Paulista. Nesta primeira etapa foram identificadas as necessidades e 

estabelecidas estratégias, através das oficinas realizadas com a comunidade local e 

os empreendedores. Após esta etapa, verificou-se ainda a necessidade de preparar 

a comunidade e os pequenos empresários, realizando-se cursos gerenciais, com 

participação de empreendedores e foram oferecidas oficinas Sebraetec6, com 

capacitação de empresários dos ramos de hotelaria, artesanato e alimentação, entre 

outros.  

                                                           
6
 É uma ação que tem por finalidade buscar possíveis soluções para necessidades e problemas 

tecnológicos detectados, comuns a grupos de empreendedores e/ou de empresas de pequeno porte, 
através de atendimentos coletivos.  



 O objetivo do projeto, lançado em fevereiro de 2007, é distribuir o fluxo 

turístico pela região, de modo a desenvolver os municípios, gerando emprego e 

renda, com a oferta de um maior número de atrativos, incentivando o turista a 

circular por todas as cidades do circuito. 

 Segundo a metodologia do Sistema de Informação da Gestão Estratégica 

Orientada para Resultados (SIGEOR), todo o projeto tem que ter os públicos-alvo e 

os resultados esperados. Conforme a entrevista do Apêndice A, com o responsável 

do projeto, Marco Aurélio Rosas, realizada em 13 de novembro de 2009, no 

Escritório Regional de Guaratinguetá do SEBRAE, o projeto segue essa mesma 

metodologia, com a qual o resultado finalístico é fazer com que 15% dos peregrinos 

que visitam a cidade de Aparecida sejam distribuídos para as demais cidades, até 

dezembro de 2011.   

 Também existem os resultados intermediários que são voltados para cada 

público-alvo, que consistem em aumentar até dezembro de 2011: de 2 dias para 4 

dias a permanência de turistas na região, aumentando-se assim a taxa de ocupação 

nos meios de hospedagem; 15% o número de turistas que visitam as casas de 

artesãos do território; 15% o número de refeições vendidas; 20% de passeios 

vendidos nas agências de receptivo, e 10% de atrativos formatados no território. 

Estas informações estão disponíveis ao público através do site 

http://www.sigeor.sebrae.com.br, onde é possível acompanhar todas as ações do 

projeto e se elas já foram executadas ou se estão dentro do prazo ou não.  

 Conforme explicado pelo senhor Marco Aurélio Rosas, o projeto é gerido 

através da realização de convênio entre: SEBRAE-SP, Santuário Nacional de 

Aparecida, Fundação João Paulo II e as prefeituras das quatro cidades. O que 

segundo ele atrapalha é que por “ser um negócio coletivo, tem algumas 

características, tais como: dependente da ação do poder público, prejudicado pelo 

individualismo da iniciativa privada e atividade complexa que possui múltiplas visões 

envolvidas no processo de tomada de decisão” (APÊNDICE A). Devido a isso, há 

uma demora na execução das ações propostas inviabilizando assim a gestão e a 

continuidade das ações neste projeto.  

 O circuito conta ainda com a parceria de diversos setores da esfera pública e 

privada ligadas ao turismo, que são chamados de governança7 e inclui as entidades 

                                                           
7 Segundo terminologia do SEBRAE, a governança são aqueles agentes públicos e privados que 
podem ajudar no projeto (Apêndice A). 



participantes do convênio: Arquidiocese de Aparecida, Associação Comercial e 

Industrial de Aparecida, Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, 

Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá, Fazenda da Esperança e 

Diocese de Lorena. 

 Recentemente, em agosto de 2009, a cidade de Lorena foi inserida no 

circuito. Esta decisão foi tomada pelos órgãos da governança, que deliberam e 

aprovam as ações a serem realizadas pelo circuito. Está decisão foi tomada na 

reunião realizada no escritório do SEBRAE-SP, por meio da votação dos 

representantes das três cidades já participantes (Aparecida, Guaratinguetá e 

Cachoeira Paulista), após a apresentação dos atrativos de Lorena. A inclusão foi 

comemorada na ocasião pelo prefeito de Lorena, Paulo Neme:  
 
 

Para a cidade foi uma grande vitória a inclusão de Lorena no Circuito, 
teremos mais uma ferramenta para poder desenvolver o turismo sustentável 
em nossa cidade e com isso poder gerar renda, emprego, e preservar a 
história e a cultura do nosso município. (JORNAL DE TURISMO, 2009) 
 
 

 A Comunidade Betânia foi o atrativo decisivo para a inclusão de Lorena no 

circuito, conforme informações obtidas na entrevista (Apêndice A) fez com que a 

cidade se diferenciasse dos atrativos já existentes nas outras cidades. Fundada pelo 

carismático padre Léo, muitos vão até lá para conhecer este lugar que o padre 

falava com tanto carinho em inúmeras de suas pregações. É uma comunidade 

voltada para o atendimento de pessoas com diferentes problemas (drogas, HIV, em 

situação de vulnerabilidade social, entre outros) possui um ambiente acolhedor e 

que transmite paz aos seus visitantes, além disso, permite ao visitante conhecer a 

rotina da comunidade. 

 O Plano de Desenvolvimento Turístico Regional (PDTR), evoluiu para a 

estruturação e implementação de um Projeto Regional com foco no Turismo, Cultura 

e Artesanato, com objetivo de aprimorar os resultados já conquistados e ampliar as 

possibilidades de negócios dos micros e pequenos empreendedores. 

 

3.1 CONTEXTUALIZANDO A REGIÃO E O PROJETO DO CIRCUITO RELIGIOSO 

 

 



 O Circuito Turístico Religioso está localizado na porção leste do Estado de 

São Paulo, mais precisamente, na Região Administrativa de São José dos Campos 

(fig. 11), a qual é composta por 39 municípios (Cidades Paulistas, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com a regionalização turística do estado de São Paulo, o circuito 

está presente na Região Turística da Vertente Oceânica Norte, composta pelos 

mesmos 39 municípios8 da Região Administrativa de São José dos Campos, a qual 

engloba a Região de Governo de Guaratinguetá que é composta por nove 

municípios que são: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, 

Lorena, Piquete, Potim e Roseira. Esta coincidência dos municípios que compõem a 

                                                           
8 Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, 
Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, 
Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do 
Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, São Sebastião, 
Silveiras, Taubaté, Tremembé, Ubatuba.  

 
Figura 11  - Mapa da Região Administrativa de São José dos Campos. 
Fonte:  Cidades Paulistas. 



região administrativa com os que integram a região turística demonstra que houve 

um respeito à divisão administrativa já realizada anteriormente (SEADE, 2009). 

  O Circuito Turístico Religioso foi apresentado no 3º Salão de Turismo – 

Roteiros do Brasil, promovido pelo Ministério do Turismo (MTur) em 2007, o qual tem 

como objetivo divulgar e comercializar roteiros turísticos desenvolvidos segundo as 

diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil. Essa 

estratégia de regionalizar o Brasil, possibilita uma gestão descentralizada e favorece 

também a inclusão de novos roteiros, mostrando toda a diversidade turística 

brasileira, através dos muitos atrativos naturais e culturais existentes nas diversas 

regiões brasileiras e não apenas o litoral, que durante muito tempo foi o “carro chefe” 

do turismo do Brasil no exterior. Além disso, fortalece o turismo na região e não 

apenas no município. O MTur seleciona os produtos como voltados para o mercado 

internacional ou para o mercado nacional. O circuito religioso em questão foi 

classificado como voltado para o mercado nacional, e de acordo com a classificação 

do Ministério do Turismo, no segmento do turismo cultural. O MTur (2006) classifica 

o turismo brasileiro em doze segmentos principais:  

• Ecoturismo,  

• Turismo de Aventura,  

• Negócios e Eventos,  

• Cultural,  

• Social,  

• Estudos e Intercâmbio,  

• Sol e Praia,  

• Esportes,  

• Saúde,  

• Rural,  

• Náutico e Pesca. 

 

 Segundo denominação do MTur (2006) o turismo religioso está incluído no 

segmento de turismo cultural que também engloba: turismo cívico, místico e 

esotérico, e étnico. O Ministério do Turismo separa o turismo cultural que envolve 

atrativos religiosos entre outros, e o turismo religioso propriamente dito, sendo este 

configurado “pelas atividades turísticas decorrentes da busca espiritual e da prática 



religiosa em espaços e eventos relacionados às religiões institucionalizadas” (MTUR, 

2006) e aqueles pelas “viagens motivadas pelo interesse cultural ou apreciação 

estética do fenômeno ou do espaço religioso” (Ibidem). Desse modo, o turismo 

cultural se realiza no espaço do sagrado, cujos atrativos são de cunho religioso, mas 

não a divindade em si, a questão estética ou a observância dos acontecimentos nele 

realizados, os desdobramentos culturais é que são os grandes atrativos para o 

turista com motivação cultural.   

 Localizado entre as principais cidades do país, a saber: Rio de Janeiro e São 

Paulo, tomando como base a cidade de Aparecida, o circuito está a 168 Km da 

cidade de São Paulo e, tendo-se a cidade de Cachoeira Paulista como referência 

mais próxima, está a 205 Km do Rio de Janeiro. Outra proximidade importante é 

com a capital mineira, cuja distância entre Belo Horizonte e Lorena, cidade do 

circuito mais próxima de Belo Horizonte, é de 514 Km, pode-se ter uma noção da 

região na figura 12.  

 O circuito abrange uma área9 de aproximadamente 1600 Km² e está 

localizado a uma altitude média de 530 metros10, seu principal acesso é através da 

Rodovia Presidente Dutra - BR 116 (uma das principais Rodovias do Brasil) a qual 

possui várias ligações com outras importantes rodovias brasileiras: Rodovia 

Carvalho Pinto, Rodovia Ayrton Senna (antiga Rodovia dos Trabalhadores) e 

Rodovia Dom Pedro (que liga o Vale do Paraíba a Campinas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 A área total do Circuito foi obtida, através da soma individual da área em km² de cada município 
participante do Circuito, conforme dados do IBGE 
10

 Informação contida no Catálogo do Circuito Turístico Religioso (SEBRAE, 2007) 

 
Figura 12: Mapa com as cidades do circuito turístico religioso, na região sudeste. 
Fonte : Cidades Paulista (2009), com modificações feitas pela autora. 



Ao norte, através, da cidade de Guaratinguetá, o circuito faz divisa com o 

Estado de Minas Gerais com as cidades de Itajubá e de São Lourenço. Essa 

proximidade influenciou a gastronomia e o modo de vida dos seus habitantes. Entre 

as Serras do Mar e da Mantiqueira o circuito foi passagem dos tropeiros e do 

caminho do ouro, o qual terminava em Parati, ligada ao circuito pela rodovia SP-171. 

Está localizado próximo ao Litoral Norte de São Paulo e de cidades turísticas, tais 

como, Campos do Jordão na Serra da Mantiqueira, Penedo e Itatiaia na região Sul 

Fluminense (SEBRAE, 2007).  

 De acordo com o Programa de Regionalização, proposto pelo Ministério do 

Turismo, cada região turística deve ser composta por municípios com características 

similares e aspectos que os identifiquem enquanto região, ou seja, que tenham uma 

identidade histórica, cultural ou geográfica em comum para fazer parte de uma 

região turística. 

 A região turística da Vertente Oceânica Norte, também proporciona ao turista, 

vários outros circuitos turísticos, tais como, os identificados na figura 13.   

 

 

NOME DO CIRCUITO CIDADES ENVOLVIDAS SEGMENTO TURÍSTICO 

DE ACORDO COM O 

MTUR. 

São Paulo e Litoral* 

 

*este circuito engloba outras 

duas regiões turísticas: 

Capital Expandida e Vertente 

Oceânica Sul. 

São Paulo, Ilhabela, São Sebastião, 

Caraguatatuba, Ubatuba, Peruíbe, Itanhaém, 

Mongaguá, Praia Grande, Cubatão, São 

Vicente, Santos,  

Guarujá, Bertioga. 

Turismo de Negócios e 

Eventos, Turismo Cultural, 

Ecoturismo, Turismo de 

Aventura, Turismo de Sol e 

Praia. 

Circuito Turístico Mantiqueira Campos do Jordão, Monteiro Lobato, 

Pindamonhangaba, Piquete, Santo Antônio do 

Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José dos 

Campos (São Francisco Xavier). 

Ecoturismo 

Rota Caminhos da Liberdade Bananal, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá , 

Ilhabela, Lorena , Pindamonhangaba, Piquete, 

Redenção da Serra, São José do Barreiro, 

São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, 

Taubatê, Tremembé, Ubatuba. 

Turismo Cultural 

Circuito Litoral Norte Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, 

Ubatuba, São Paulo. 

Turismo de Sol e Praia 

 

Circuito Vale Histórico Areias, Arapeí, Bananal, São José do Barreiro, 

Silveiras e Queluz. 

Turismo Cultural 

 



Circuito Turístico Religioso  Aparecida, Cachoeira Paulista, 

Guaratinguetá, Lorena. 

Turismo Cultural 

 

Estrada Real Aparecida , Arapeí, Areias, Bananal, 

Cachoeira Paulista , Canas, Cruzeiro, Cunha, 

Guaratinguetá , Lagoinha, Lavrinhas, Lorena , 

Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, 

Roseira, São José do Barreiro, São Luiz do 

Paraitinga, Silveiras, Taubaté, Tremembé. 

Turismo Cultural 

 

Caminho da Fé Águas da Prata, Aparecida , Campos do 

Jordão, Casa Branca, Cravinhos, Descalvado, 

Mococa, Pindamonhangaba, Porto Ferreira, 

Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do 

Viterbo, São Carlos, São João da Boa Vista, 

São José do Rio Pardo, São Sebastião da 

Grama, São Simão, Tambaú, Vargem Grande 

do Sul. 

Turismo Cultural 

 

Figura 13 - Quadro feito pela autora. 
Fonte: Roteiros Turísticos apresentados na Feira de Roteiros do 3º Salão do Turismo – Roteiros do 
Brasil.  
 
 Ao se observar a figura 13, pode-se notar a diversidade de segmentos 

abrangidos por esta região turística, destacando-se a prevalência do segmento de 

turismo cultural. 

 As cidades de Guaratinguetá e Lorena participam da Rota Caminhos da 

Liberdade, que mapeia os passos dos negros africanos pelo Vale do Paraíba, Serra 

da Mantiqueira e Litoral Norte Paulista. Outra informação relevante é que a cidade 

de Aparecida, além de participar do circuito tema deste trabalho, também está 

presente no Caminho da Fé, que foi inspirado no milenar Caminho de Santiago de 

Compostela e passa também pelo Estado de Minas Gerais. 

 As quatro cidades aparecem juntas no circuito da Estrada Real, que revive os 

passos e os caminhos percorridos pelos escravos, pelo ouro e pela história.; e 

Roteiro da Fé que possui pouca diferença entre o circuito turístico religioso, já que 

participam as mesmas cidades acrescidas apenas a cidade de Cunha, o que 

demonstra repetição do tema.  

  

3.2 TURISMO RELIGIOSO NA REGIÃO 



 A região do Circuito Turístico Religioso recebe anualmente cerca de 12 

milhões de visitantes e devotos, motivados principalmente pela fé, sendo que grande 

parte destes (66,6%) ficam apenas em Aparecida (SEBRAE-SP, 2009). 

 Uma característica marcante deste roteiro é a hospitalidade dos moradores 

destas cidades, que estão sempre dispostos a prestar informações e auxiliar os 

visitantes em sua visita a cidade. A educação também é visível no trânsito, 

principalmente nas cidades menores ou com menor influência de forasteiros, como 

Lorena e Guaratinguetá.   

 A cidade de Aparecida abriga o maior Santuário Mariano do Mundo em 

número de visitantes, recebendo atualmente cerca de 9,5 milhões de visitantes por 

ano11.  O Santuário dedicado a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, comporta 

de 45 a 70 mil peregrinos. O fluxo de visitantes, desde a aparição da imagem no Rio 

Paraíba, passando por sua nomeação a padroeira do Brasil, vem desde o século 

XIX atraindo um crescente número de visitantes a cada ano. O que necessita de um 

excelente planejamento urbano, pois em alguns lugares o comércio tomou conta do 

espaço sagrado, o que acaba por atrapalhar a oração dos visitantes e tornando a 

cidade muito barulhenta e confusa. O lema do Santuário é “acolher bem também é 

evangelizar”, o que consiste num constante desafio, visto que a cada ano, como já 

fora dito, aumenta a cada ano. 

 Na cidade de Guaratinguetá, é possível conhecer a vida e a história do 

primeiro Santo brasileiro nato, Frei Galvão, na cidade onde ele cresceu e viveu até 

entrar no seminário. O turista poderá conhecer a primeira Igreja de Frei Galvão, a 

casa onde ele viveu e o Santuário de Santo Antonio, de foi batizado e realizou sua 

primeira missa, além desses atrativos, existe ainda a Fazenda da Esperança e a 

Comunidade Anuncia-me, ótimos lugares para conhecer outras culturas, no primeiro 

o contato com pessoas que saíram do mundo das drogas e de outros vícios, e no 

segundo um ambiente de oração e acolhimento, onde se encontra pessoas 

dispostas a ouvir sua história.  

 Em Cachoeira Paulista, a Canção Nova, através dos seus meios de 

comunicação social, atrai milhares de pessoas, do Brasil e do mundo, em 

acampamentos, eventos, retiros, congressos, oferecendo atividades como: orações, 

missas, confissões, palestras e shows com os principais nomes da música católica. 
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 Dados fornecidos pelo Reitor do Santuário Nacional de Aparecida, Padre Darci Nicioli em entrevista à revista 

Cidades da Fé (out. 2008, p. 6).  



A sede da Canção Nova oferece aos visitantes uma excelente infra-estrutura de 

recepção com restaurantes, banheiros, hospedagens, lojas além de seu Centro de 

Evangelização com capacidade para 70 mil pessoas. Neste Centro encontra-se 

aquele que é considerado o maior vão livre Coberto da América Latina. Neste mês 

de novembro, a Comunidade comemora um ano do seu reconhecimento pontifício, 

que deu a comunidade segundo a revista Cidades da fé (2009) “a árdua e sagrada 

missão de ser a voz da igreja, a voz do Papa para o mundo, ressoando em cada lar 

e em cada coração.”  

 A cidade que Lorena proporciona ao peregrino a oportunidade de conhecer a 

Comunidade Betânia, fundada pelo carismático padre Léo, cujo carisma é o 

acolhimento de pessoas com variados problemas, que através da comunidade 

reencontram seu equilíbrio em Deus, e está localizada em meio a natureza. Outro 

atrativo que se destaca é a única Basílica de São Benedito do hemisfério sul (desde 

1873, quando ainda era uma capela, o Santuário foi agregado à Basílica de São 

Pedro em Roma, e os fiéis que o visitam recebem, de acordo com as leis canônicas, 

as mesmas indulgências daqueles que visitam o Santuário italiano), além de outras 

igrejas. 

 O Circuito Turístico Religioso proporciona ao visitante, não somente uma 

experiência de fé, em meio a um cenário serrano de belas paisagens, mas uma 

viagem que segundo relatos pode transformar e curar vidas, sobretudo daqueles que 

crêem, conforme os inúmeros milagres relatados pelos visitantes e comprovados 

pela ciência.  Além disso, é possível conhecer uma variedade de instituições 

católicas, podendo ver a diversidade de trabalhos e vocações exercidos na Igreja. 

 Durante visita aos principais atrativos do Circuito Turístico Religioso, foi 

realizada a análise swot, que é uma ferramenta administrativa, cujas iniciais da sigla 

inglesa de cada palavra significa: Streghts = Forças; Weaknesses = Fraquezas; 

Opportunities = Oportunidades; Threats = Ameaças. A análise SWOT consiste na 

avaliação dos pontos fortes e fracos, localizados no ambiente interno das 

organizações e das oportunidades e ameaças, localizadas no ambiente externo das 

organizações, esta análise permitiu avaliar melhor os principais atrativos do circuito, 

como veremos a seguir: 

 

 

3.2.1 Aparecida 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 1717, nas águas do rio Paraíba do Sul, Maria, expressa na imagem de 

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, se deixa encontrar por três pescadores 

(fig. 15), que apanham em suas redes a imagem dividida – corpo e cabeça. A partir 

deste momento, a pesca até então, mal sucedida, se transformou numa pesca 

abundante, sendo este o primeiro milagre atribuído a Nossa Senhora Aparecida.  

 Vários outros milagres são atribuídos à intercessão de Nossa Senhora 

Aparecida, sendo muito conhecido o do escravo liberto das correntes que o 

prendiam enquanto, de joelhos, invocava a Virgem Maria.  Muitas outras graças e 

milagres se sucederam àqueles que rezavam diante da imagem, o que fez com que 

a devoção fosse crescendo no meio do povo. Estes milagres são retratados em 

diversos atrativos espalhados pela cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Mapa da região, destacando Aparecida 
Fonte:  Cidades Paulistas, com adaptações da autora. 

 
 Figura 15  – Painel na Capela do Porto Itaguaçu retrata o momento em que 
os pescadores encontraram a imagem. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 
 



 A fama dos poderes extraordinários de Nossa Senhora foi se espalhando 

pelas regiões do Brasil. O número de fiéis foi aumentando e, em 1834, foi iniciada a 

construção de uma igreja maior (atual Basílica Velha), que foi concluída em 1888.

 No dia 8 de setembro de 1904, a Imagem de Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida foi coroada, solenemente, por D. José Camargo Barros, sedo proclamada 

a Rainha do Brasil. Vinte anos depois, a 17 de dezembro de 1928, a vila que se 

formara ao redor da igreja no alto do Morro dos Coqueiros tornou-se Município, ao 

se emancipar de Guaratinguetá. E, em 17 de julho de 1930, o Papa Pio XI, 

atendendo ao pedido dos Bispos brasileiros, assinou o Decreto de Proclamação de 

Nossa Senhora como padroeira do Brasil.  

 A partir daí, a devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi 

crescendo ainda mais e aumentando o número de romeiros que afluem a cidade ano 

após ano. A primeira Basílica tornou-se pequena, sendo necessária a construção de 

outro templo, bem maior, que pudesse acomodar tantos fiéis. Em 11 de novembro 

de 1955, teve início à construção de outra igreja, atual Basílica Maior. Em 1980, 

ainda em construção, o santuário foi consagrado pelo Papa João Paulo ll e recebeu 

o título de Basílica Maior. Em 1984, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) declarou oficialmente a Basílica de Aparecida Santuário Nacional, "maior 

Santuário Mariano do mundo" em número de visitantes (SANTUÁRIO NACIONAL 

DE NOSSA SENHORA APARECIDA, 2009). 

 A cidade de Aparecida tornou-se conhecida no Brasil e no mundo, devido à 

sua importância religiosa e, atualmente é considerada de “Capital Mariana da Fé”, 

recebe atualmente cerca de 9,5 milhões de visitantes por ano, número este em 

constante crescimento. Aparecida é o maior centro de peregrinação religiosa da 

América Latina. Um aspecto negativo da cidade é o excesso de comércio popular 

que cercam os principais atrativos da cidade. 

  

3.2.1.1 Atrativos 

 

 O Porto Itaguaçu, que em tupi-guarani significa “pedra grande”, No local 

existe a capela (fig. 16) na frente do rio Paraíba do Sul, que marca o local onde a 

imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta capela, existem quadros nas paredes que retratam os principais 

milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida, além de parede em vidro que 

permite ver o rio Paraíba do Sul do interior da Capela. O visitante pode fazer um 

passeio com uma balsa pelo rio (fig. 17), que custa R$ 4,00 (quatro reais) e funciona 

aos sábados e domingos 08h às 17h, no qual existe um guia a bordo que vai 

contando a história da aparição da imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na análise swot foram identificados como pontos fortes: passeio de barco a 

preços populares (R$ 4,00 por pessoa) com duração de 15 minutos; guia a bordo 

explicando a história do encontro da imagem no rio; durante a viagem música 

religiosa, quando o guia não esta falando; a capela, por suas pinturas nas paredes 

que retratam os principais milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida, além da 

parede em vidro que permite ver o rio Paraíba do Sul do interior da Capela, a 

 
Figura 16  – Capela no Porto Itaguaçu. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 

 
Figura 17 –  Foto do passeio de barco pelo Rio 
Itaguaçu. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



limpeza e organização das vias também é um ponto forte. Como pontos fracos foram 

apontados o problema no microfone que dificultava o entendimento do que o guia 

falava, a sujeira dos banheiros. As oportunidades identificadas são o passeio de 

barco que muitos visitantes ainda desconhecem, a história do local que marco o 

ponto em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada, o fato de 

possuir linha férrea onde passam trens de carga, as quais poderiam ser usadas 

pelos turistas, os atrativos que podem ser avistados do barco (o mirante das pedras, 

o Santuário Nacional e a Capela), são oferecidos passeios de charretes em frente ao 

Porto, as quais levam e trazem turistas do Santuário. As ameaças identificadas 

estão no comércio popular na entrada do atrativo, com temáticas que vão contra ao 

intuito religioso. 

 No Morro do Cruzeiro (ou Vutuçununga – nome indígena), com altitude de 

998 metros, oferece excelente vista da cidade e de parte da região. Neste local, 

desde 1970, é realizada a via sacra durante a quaresma, e recentemente foram 

colocados novos quatorze painéis (fig. 18) em auto-relevo, que retratam as 

passagens da via sacra, permitindo aos romeiros uma visita repleta de 

espiritualidade. É considerado um dos pontos turísticos mais bonitos de Aparecida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na análise swot, foram identificados como pontos fortes: a bela vista durante 

o trajeto, os painéis que retratam a via-sacra de Jesus ao longo do percurso, lugar 

de oração onde muitos sobem descalços para pagar promessas e fazer sacrifícios, 

lanchonete organizada no final da subida, os banheiros limpos, com responsável 

pela limpeza no local e a presença de guarda fazendo ronda no local. Como 

 
Figura 18 – Painel da Via-sacra no Morro do Cruzeiro. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 

 



fraquezas estão a subida exige um pouco de preparo físico, não sendo 

recomendada para pessoas com problemas de saúde ou idosas principalmente nos 

dias quentes, trajeto demorado cuja duração do varia de 1h30min a 2h. As 

oportunidades estão na grande quantidade de visitantes que visitam o local. As 

ameaças são o forte comércio religioso e popular na entrada do atrativo, com 

temáticas que vão contra o intuito religioso e o fato de estar localizado um pouco 

distante do centro e do Santuário, onde se concentram a maior parte dos atrativos. 

 A Matriz Basílica está localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, foi 

nesta basílica que durante mais de um século, ficou exposta à visitação dos fiéis a 

imagem da Nossa Senhora Aparecida (fig. 19) encontrada no rio. Este templo 

tornou-se o símbolo da religiosidade popular brasileira, sendo para os milhões de 

romeiros que anualmente visitam a cidade, uma parada obrigatória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os pontos fortes identificados na Basílica são as rampas para a 

acessibilidade dos cadeirantes, a sala da imagem com replica da original, e o altar 

que foi restaurado recentemente. O ponto fraco identificado é a reforma do interior 

da Basílica que está bastante deteriorado e dificulta a visita. Como oportunidade foi 

identificada o incentivo de apresentações com grupo vestido a caráter no lado 

externo da Igreja cantando e tocando músicas de romaria. As ameaças estão no 

forte comércio popular no caminho para passarela da fé e o elevador panorâmico 

próximo a Basílica, que está desativado. 

 O Memorial Redentorista está localizado nos fundos do Convento Velho, é um 

conjunto de obras que recordam a vida e o trabalho dos missionários redentoristas. 

 
Figura 19 – Altar restaurado da Matriz Basílica de 
Nossa Senhora Aparecida. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



No Memorial encontram-se a Capela dos Mortos (fig. 20), o Museu Redentorista, o 

antigo Seminário Redentorista Santo Afonso, a Capela do Memorial com o túmulo do 

padre Vítor Coelho e ao lado seu orquidário, além de um mural com dados da 

Província Redentorista de São Paulo.   

 Na análise swot foram identificadas como forças: a capela que abriga o 

túmulo do Padre Vitor Coelho, que foi o divulgador da devoção a Nossa Senhora 

Aparecida e ficou conhecido como o apóstolo do rádio; lugar de romaria, em que 

estão localizados os túmulos dos padres redentoristas; a sala em homenagem ao 

padre Vítor, com fotos, livros e outros objetos embaixo do seu tumulo; quiosque que 

vende produtos religiosos.  Nos pontos fracos foram identificados a água do 

bebedouro que estava quente e o fato do visitante dar de cara com os túmulos, que 

poderiam estar numa área mais reservada. Como oportunidades estão a 

proximidade com a Matriz Basílica, que recebe um grande fluxo de turistas. As 

ameaças apontadas esta no fato da possibilidade das pessoas não se interessarem 

em visitar túmulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Santuário Nacional da Conceição Aparecida (fig. 21), é a segunda maior 

basílica e o maior santuário mariano do mundo, foi construído em 1955, em estilo 

neoclássico, para comportar os milhares de fiéis que participam das celebrações e 

visitam a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A área construída é de 23.000 m², 

sendo 18.000 m² de área coberta, com capacidade para 75 mil pessoas (Prefeitura 

de São Paulo, 2009).  

 

 

 

 

 
Figura 20 – Capela dos Mortos. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



Na análise swot foram identificados como pontos fortes a missa tradicional com 

órgão e coral, os diversos atrativos no seu interior (Sala das Promessas, Mirante, 

Museu, Capela das Velas, Capela do Santíssimo, Sala do Batismo, Bazar, praça de 

alimentação); a sinalização interna bilíngüe (português-inglês) e mapas de 

orientação interna para o visitante se localizar; os vários horários de missa; a 

oportunidade do visitante comtemplar a imagem original encontrada no rio Paraíba; 

a possibilidade de ver e ouvir a missa que está sendo realizada lá dentro do lado de 

fora do Santuário; a realização de missas ao vivo através da TV Aparecida; os 

visitantes contam com um pronto-atendimento da Unimed gratuito. Como pontos 

fracos estão a grande movimentação de pessoas que dificulta a oração. As 

oportunidades são:  é o principal atrativo da cidade; é o maior santuário mariano do 

mundo em numero de visitantes; a existência de Associação de guias de turismo, 

que podem ser contratados para acompanhar a visita pela cidade; o acesso ao 

atrativo com pavimentação asfáltica e meios alternativos como a passarela da fé e o 

teleférico. Entre as ameaças estão o crescente número de visitantes, que gera a 

necessidade de um planejamento constante das ações e de investimentos na infra-

estrutura do Santuário. Outros elementos relevantes encontram-se no Santuário, tais 

como: 

• O Museu de Nossa Senhora Aparecida, localizado no interior do Santuário, 

possui um acervo diversificado que está sendo restaurado sobre a História do 

Brasil, como: Civilização Indígena, Escravidão, participação na 2ª Guerra 

Mundial, Revolução de 32, sendo oportunidade de estudo e pesquisa para os 

usuários. Atualmente a única coleção em exposição é a de Arte-Sacra. Não é 

permitido tirar fotos ou filmar no local. O Museu fica no 2° andar da Torre da 

Basílica do Santuário Nacional e o ingresso custa R$ 3,00 que também dá 

direito ao Mirante. Funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 

15h30min; aos sábados e domingos das 07h às 15h30min.  

• O Mirante do Museu, localizado no 15º andar da torre a quase 100 metros de 

altura possui novos painéis pintados em aquarela, os quais permitem ao 

visitante conhecer, através da linha do tempo (fig. 22), a história da cidade de 

Aparecida e um panorama do crescimento do maior Santuário Nacional de 

Aparecida, com vista em 360º. Retrata a História do Encontro da Imagem de 

Nossa Senhora no Rio Paraíba que está muito bem documentada, através de 

som e imagem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estes dois atrativos foram analisados conjuntamente, pois se paga um único 

ingresso para visitar a ambos, o que o caracteriza como um único atrativo. Os 

pontos fortes estão na localização no 15º andar a 100 metros de altura, que 

possibilita uma ótima vista panorâmica 360º de toda cidade e da região;  a linha do 

tempo da cidade na parede, a partir do séc. II; refrigeração da sala do  mirante; 

coleção de arte sacra, e a historia da imagem é descrita nas paredes; Casa de ouro 

- Domus Aurea, que abriga as rosas de ouro ofertadas pelos Papas Paulo VI e Bento 

XVI a Nossa Senhora Aparecida, além de ostensório, cálices, jóias; a loja do Museu 

na saída do atrativo, oferece souvenirs sofisticados; a limpeza e organização dos 

ambientes visitados com a coleção bem disposta. Como pontos fracos estão o o 

ingresso custa R$ 3,00; o elevador sem ar condicionado, muito quente; as duas 

exposições não estão disponíveis; a falta de ar condicionado no museu 

condicionado. A oportunidade identificada foi o grande fluxo de turistas no Santuário 

e como ameaças a pouca divulgação do atrativo e o fato dele ser pago, sendo que 

todos os outros atrativos religiosos são gratuitos. 

• Na Sala das Promessas (fig. 23), conhecida também como Sala dos Milagres, é o 

local onde os devotos depositam seus “ex-votos” em agradecimento às graças 

alcançadas, é impressionante a quantidade de ex-votos  que indicam as graças 

alcançadas atribuídas a Nossa Senhora Aparecida: fotos, replicas do corpo 

humano em cera e imagens de santos, placas de agradecimento, troféus, chaves 

de carro, cerâmicas, instrumentos musicais, entre outros. Grandes pinturas nas 

 
Figura 22 – Linha do tempo da cidade de Aparecida, no 
Mirante do Museu. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 

 



paredes da entrada retratam os milagres de Nossa Senhora Aparecida, 

possuindo um local para escrever e depositar sua oração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O Centro de Apoio ao Romeiro (fig.24) inaugurado 1998 com o objetivo de 

oferecer uma estrutura organizada para recepcionar os milhares de romeiros que 

se dirigem ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, destaca-se pela 

variedade de produtos e infra-estrutura de acolhimento aos visitantes. Com 

instalações semelhantes às de um shopping, o Centro de Apoio tem 380 lojas de 

comércio varejista e artigos religiosos, 22 lojas na praça de alimentação, 36 

quiosques, uma farmácia, além de telefones, sanitários, 400 bebedouros e um 

fraldário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alguns pontos fortes identificados foram: a sua localização (no pátio do 

Santuário Nacional); a oferta de comércio variado, inclusive de eletrônicos; e a 

grande praça de alimentação com música ao vivo em alguns horários. Como pontos 

 
Figura 23 – Sala das Promessas. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 

 
Figura 24 – Lojas do Centro de Apoio ao romeiro 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



fracos os preços dos produtos são mais caros dos que os vendidos fora do 

Santuário. Dentre as oportunidades estão a proximidade com ao Morro do Presépio; 

o Aquário na ala oeste e como ameaças o valor do estacionamento no santuário R$ 

9,00 para carros. 

 Para facilitar o deslocamento dos peregrinos entra a Basílica Nova e a Velha 

foi construída a Passarela da fé (fig. 25), que foi inaugurada em 1972, que permite 

ao visitante ir a pé do Santuário Nacional para a Basílica Velha, e vice-versa, possui 

392 metros de comprimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Seminário Bom Jesus (fig. 26) foi erguido em 1895 em estilo renascentista, 

e ganhou destaque como atrativo turístico após hospedar os papas João Paulo II e 

Bento XVI, além de outras autoridades religiosas que visitam a cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Guaratinguetá 

 

 

 
Figura 25 –  Vista da Passarela da fé 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 

 

 
Figura 26 – Fachada do Seminário Bom Jesus. 
Fonte:  Secretaria de Turismo de Aparecida (2009).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta cidade nasceu no ano de 1739, o primeiro homem que se tornaria  o 

primeiro santo brasileiro nato, que mais tarde entraria para a Glória dos Santos - Frei 

Antônio de Sant'Ana Galvão. Graças às suas virtudes, a atribuição de dons 

sobrenaturais e à sua caridade para com os doentes e carentes, ainda em vida, era 

considerado um santo. De sua inspiração nasceu às famosas “Pílulas de Frei 

Galvão”, com jaculatória escrita invocando Nossa Senhora, muito procuradas em 

momentos de angústia e doença.  

 Frei Galvão fundou e construiu o Mosteiro da Luz em São Paulo, hoje 

declarado pela UNESCO como “Patrimônio Cultural da Humanidade”. Faleceu em 

1822, e está sepultado na capela do Mosteiro da Luz. Em 1998 foi beatificado em 

Roma, pelo Papa João Paulo II, dele recebendo os títulos de “Homem da Paz e da 

Caridade” e de “Patrono da Construção Civil no Brasil”. Sua beatificação foi 

realizada no dia 25 de outubro de 1998 e sua canonização ocorreu em 2007, pelo 

papa Bento XVI. Guaratinguetá além de abrigar a história de Frei Galvão, também 

possui belas paisagens e fortes atrativos culturais. Além disso, em vários atrativos 

na cidade, são distribuídas gratuitamente as pílulas de Frei Galvão, consideradas  

milagrosas, a qual gera um fluxo de turistas do Brasil inteiro, para conseguir estas 

pílulas.  

 

Figura 27  – Mapa da região, destacando Guaratinguetá. 
Fonte:  Cidades Paulistas (2009), com adaptações da autora. 
 



3.2.2.1 Atrativos 

 

 A catedral de Santo Antônio, construída em 1630, além da sua beleza 

arquitetônica, foi lugar do batismo e da celebração da primeira missa de Frei Galvão. 

No seu interior existem quadros, imagens e altar de madeira coberto com folhas de 

ouro (fig. 28), está localizada bem no centro da cidade. Neste local são distribuídas 

gratuitamente as pílulas de Frei Galvão, que são consideradas milagrosas, e geram 

um fluxo de turistas do Brasil inteiro, para conseguir estas pílulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Na análise swot foram identificados como pontos fortes: a ornamentação 

interna, com o altar recoberto com folhas de ouro; a Capela do Santíssimo com o 

Sagrado Coração de Jesus e pintura de anjos; a relíquia “ex-onibus” do Beato Frei 

Galvão; a distribuição das pílulas milagrosas de Frei Galvão; a Ave-Maria tocada ao 

meio-dia; a imagem do séc. XVII, onde o artista retratou os costumes da época; a 

história do lugar (Frei Galvão foi Batizado). Como fraqueza está à necessidade de 

restauração na parte interna. As oportunidades estão: no fácil acesso, devido sua 

localização no centro da cidade e a existência de um ponto de informações turísticas 

(PIT) ao lado da Catedral; o acesso com pavimentação asfáltica em bom estado de 

conservação; a reforma externa; não é cobrado estacionamento para estacionar na 

rua; região com grande movimentação de turistas. Entre as ameaças estão as 

inúmeras Igrejas na região. 

 A Casa de Frei Galvão (fig. 29) foi o local onde Frei Galvão nasceu em 1739 e 

viveu até seus 21 anos quando foi para o seminário. 

 
Figura 28 – Altar da Catedral de Santo Antônio 
Font e: Arquivo pessoal da autora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Possui Sala de Relíquias com vários objetos e imagens que lhe pertenceram 

e mostram sua vida, também são distribuídas as “pílulas de Frei Galvão”. Na análise 

swot foram identificados como pontos fortes: sala das relíquias; os espaços 

adaptados para cadeirantes; a estrutura física bem conservada; a distribuição das 

pílulas milagrosas de Santo Antônio de Santana Galvão; a lanchonete com produtos 

artesanais, biscoitos, artesanato; o fato de ser o lugar onde o Frei nasceu e cresceu.

 A fraqueza identificada foi a falta de painéis que contassem a vida de Frei 

Galvão. Dentre as oportunidades estão: sua eleição como uma das sete maravilhas 

de Guaratinguetá em 2008 por voto popular e a proximidade com o comércio.  As 

ameaças identificadas foram que o atrativo está mal sinalizado em relação à entrada 

da cidade; não está no catálogo do circuito; a concorrência com outros atrativos. 

 O Santuário de Frei Galvão (fig. 30) está a apenas 7 km do Santuário de 

Aparecida-SP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste lugar o visitante pode conhecer a primeira Igreja dedicada ao Santo e 

participar da Novena Perpétua de Frei Galvão e da Santa Missa, 

 
Figura 29 – Casa de Frei Galvão. 
Fonte:  Igreja Frei Galvão (2009). 

 
Figura 30 – Fachada do Santuário de Frei Galvão. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



 realizada todos os dias às 14h30min. Também são distribuídas “pílulas de Frei 

Galvão”. 

 Na análise swot foram apontadas como forças: a distribuição de pílulas de 

Frei Galvão; a construção é recente e arejada; possui loja com artigos religiosos; 

replica da Casa de Frei Galvão. Como ponto fraco a arquitetura simplória e pouco 

ornamentada, outro ponto fraca é o local oferecido para lanches (fig. 31), que são 

comercializados debaixo de uma lona de circo sendo o lugar muito quente e com 

pouca variedade. As oportunidades estão na boa sinalização turística próxima ao 

atrativo; o entorno possui espaço livre para desenvolvimento comercial de hotéis e 

restaurantes ou para criação de atrativos, que agreguem valor ao Santuário. Nas 

ameaças estão: a ausência de comércio no entorno, em especial restaurante e 

meios de hospedagem; a falta sinalização do centro para o atrativo; e a má 

conservação de trechos na estrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Seminário Frei Galvão (fig. 32) fundado em 1942, é um local muito 

procurado por romeiros e turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 – Barracas da igreja de Frei Galvão. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 

 
Figura 32 – Seminário Frei Galvão. 
Fonte:  Igreja Frei Galvão 2009. 

 



 O seminário recebe alunos de todo o Brasil para formação religiosa 

franciscana. De seus jardins, ergue-se monumental estátua de Nossa Senhora de 

Fátima, obra em cimento armado. Conta com um acervo de objetos pessoais que 

pertenceram à Frei Galvão. Neste local também são distribuídas as "pílulas de Frei 

Galvão". 

 A Gruta de Nossa Senhora de Lourdes (fig. 33) foi construída em 1921, para 

abrigar a imagem trazida de Lourdes na França, possui uma fonte de água benta. 

Está localizada na Casa do Puríssimo Coração de Maria (Orfanato), no caminho 

para a Igreja de Frei Galvão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na análise swot foram identificadas como pontos fortes a localização no pátio 

da Casa do Puríssimo Coração de Maria; a fonte de água benta que sai da gruta; a 

Capela ao lado da gruta; a existência de um posto de informações turísticas no local. 

Entra as fraquezas esta ausência de adaptações para deficientes físicos. As 

oportunidades consistem na localização (caminho para a Fazenda da Esperança); a 

praça arborizada em frente ao atrativo; o rio Paraíba que passa atrás da Gruta, a loja 

ao lado da Gruta que vende artigos religiosos e o fato de receber muitos visitantes, 

além da sinalização no atrativo. As ameaças estão na falta de comércio, como 

restaurantes e meios de hospedagem e a distante do centro da cidade. 

 A Fazenda da Esperança é um lugar que surpreende pela paz que transmite 

aos que lá chegam. Possibilita o contato com pessoas que estão buscando um novo 

modo de viver para superar problemas, principalmente, relacionados à dependência 

química. O tripé da Fazenda são: trabalho, oração e convivência. Oferece ao 

 
Figura 33  – Gruta de Nossa Senhora de Lourdes 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



visitante hospedagem, refeitórios, lanchonete, lago, auditórios e a Capela (fig. 34) 

abençoada pelo Papa Bento XVI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Na análise swot foram identificados como aspectos positivos: a bela paisagem 

natural ao longo do caminho; a sensação de paz que o lugar proporciona; a oferta de 

hospedagem no local com pensão completa; a Capela que abriga as relíquias de 

Santa Crescência e do Frei Galvão; a possibilidade do visitante poder participar do 

dia-a-dia da Fazenda; conhecer a cultura do lugar, o testemunho de pessoas que 

conseguiram se libertar de diferentes vícios; a comercialização dos produtos feitos 

pelos recuperandos, dos mais variados tipos, o que agrega valor ao produto; o 

modelo de fazenda auto-sustentável; o fato de mais de 15.000 mil jovens já terem se 

recuperado nas 64 fazendas espalhadas pelo mundo; os visitantes são guiados 

pelos recuperandos que contam a história da Fazenda e da sua vida, dando seu 

testemunho. Como pontos fracos estão: a incapacidade para atender a todos a 

procuram e necessitam de ajuda e o fato de que por ser uma comunidade para 

pessoas em tratamento, já aconteceram casos de visitantes terem alguns objetos 

furtados. A oportunidade da visita do Papa Bento XVI em 2007, tornou a Fazenda 

conhecida no mundo todo; a oferta de hospedagem com pensão completa por R$ 

60,00 por pessoa; possui um programa na TV. As ameaças identificadas foram: a 

distância do centro da cidade; estrada sem acostamento, sem sinalização de 

trânsito, com muitas curvas e com asfalto ruim em alguns trechos. 

 
Figura 34 – Capela da Fazenda Esperança. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



 Na comunidade Anuncia-me, é possível participar das orações da 

comunidade e participar de retiro dirigido ou não pelas consagradas da comunidade. 

Proporciona acolhimento aos visitantes e conversa. Oferece hospedagem, área de 

lazer, capela, refeitório e uma gruta (fig. 35). Segundo informações obtidas na 

entrevista com Anice (vide apêndice B), a principal motivação para as pessoas se 

hospedarem na comunidade é a tranqüilidade e o acolhimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como pontos fortes estão: o trabalho social que desenvolve com crianças; a  

hospedagem no local; a participação dos visitantes nas orações; o Programa na TV 

Século XXI, o programa na rádio local, que auxiliam na  divulgação do local; área 

social com piscina, campo de futebol; a realização de retiros; a capela do 

Santíssimo; o lugar que é propício a interiorização e repleto de verde. Como 

fraquezas está o fato de ser distante do centro; em alguns períodos do ano fica 

fechada, pois os integrantes vão para missão em outros Estados. As oportunidades 

residem na localização próxima a Fazenda Esperança e a divulgação no programa 

semanal da TV Século XXI e o programa diário na rádio local. Dentre as ameaças 

estão à ausência de comércio nas redondezas e a estrada terra, sem sinalização 

turística. 

 

   

3.2.3 Lorena 

 

 
Figura 35 – Gruta de Nossa Senhora das Graças. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 A cidade de Lorena surgiu a partir das expedições de exploração das Minas 

Gerais, servindo de pouso para os bandeirantes, a cidade também era o porto 

utilizado para travessia do Rio Paraíba do Sul.  

 Após o café, a economia do município passou para as atividades 

agropecuárias. A partir de 1950, com a abertura da Rodovia Presidente Dutra, 

Lorena entrou na era da industrialização. Recentemente, passou a integrar o circuito 

turístico religioso, o que insere a cidade na rota do turismo na região. 

 

3.2.3.1 Atrativos 

 

 A Casa Bethânia foi fundada pelo Padre Léo, que ficou famoso ao ministrar 

pregações na Canção Nova e por seu grande carisma. Possui outros três recantos 

no Paraná, um em Santa Catarina, e esta em São Paulo. É uma Comunidade 

Católica que acolhe: dependentes químicos, menores, soropositivos e prostituídos 

(as), que desejem se recuperar. O carisma da comunidade é o acolhimento, 

caracterizado pelos alojamentos (fig. 37) num formato que simboliza o abraço. 

Segundo entrevista realizada com o aspirante Wellington (vide apêndice C), a 

comunidade recebe cerca de 320 visitantes por mês.  

 

 

 

Figura 11  – Mapa da região, destacando Guaratinguetá. 
Fonte:  Cidades Paulistas (2009), com adaptações da autora. 



 

 

 

 

 

 

 Na análise swot foram identificados como forças a possibilidade de conhecer 

o modo de vida da comunidade; a construção de uma entrada alternativa para os 

visitantes não atrapalharem a rotina dos recuperandos ou filhos de Betânia como 

são chamados (vide apêndice C); o bom acolhimento aos visitantes, possibilitando 

inclusive participar das refeições; a previsão de construção de um memorial ao 

padre Léo e programa na TV Canção Nova, da comunidade. As fraquezas 

identificadas estão: o horário de visita limitado ao turno da tarde e falta de uma 

pessoa treinada para guiar os visitantes. As oportunidades são estrada em bom 

estado de conservação; o trajeto em meio a natureza, morros e colinas não 

habitados. A ameaça identifica é a distância do atrativo em relação ao centro da 

cidade. 

 A Basílica de São Benedito (fig. 38) em 1917, durante o pontificado do Papa 

Bento XV, foi agregada à Basílica de São Pedro, em Roma, distinção que notabilizou 

esta Igreja como o único “Santuário Basílica de São Benedito” do mundo todo 

(LORENA ONLINE, 2009). Assim os fiéis que visitam o “Santuário Basílica”, em 

Lorena, recebem, de acordo com as leis canônicas, as mesmas indulgências12 

daqueles que visitam a “Basílica de São Pedro”, em Roma. O “Santuário de São 

Benedito” é uma construção em estilo gótico em seu exterior e de estilo barroco, o 

seu interior. Funciona de segunda a domingo, das 6h às 19h. 

 

 

                                                           
12 Segundo o Código Canônico, Indulgência é a remissão, diante de Deus, da pena temporal devida 
pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel devidamente disposto e em certas e 
determinadas condições, alcança por meio da Igreja.  

 
Figura 12 – Alojamentos em forma de abraço. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na análise swot foram identificados como pontos fortes: a possibilidade dos 

visitantes alcançarem indulgências, que são as mesmas indulgências concedidas a 

quem visita a Igreja de São Pedro em Roma; foi restaurada em 1997, e voltou a ter a 

pintura original; a basílica foi toda construída com materiais vindos da Europa; 

debaixo do altar estão sepultados o Conde e a Condessa Moreira Lima. Como 

fraquezas estão: o horário de visita limitado ao turno da tarde; as imagens que estão 

passando por restauração. As oportunidades identificadas foram: é a única Basílica 

de São Benedito no mundo, além da construída na Itália; pouco fluxo de visitantes, o 

que tende a crescer com a inclusão de Lorena no circuito; a localização no centro da 

cidade. Entre as ameaças estão a falta de sinalização turística na cidade, e a falta 

de adaptação das vias para deficientes físicos.  

 

3.2.4 Cachoeira Paulista 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesse município está localizada a comunidade católica Canção Nova, que é 

conhecida no Brasil todo e no mundo pelo trabalho de evangelização que realiza 

 
Figura 39  – Mapa da região, destacando Guaratinguetá. 
Fonte:  Cidades Paulistas (2009), com adaptações da autora. 

 
Figura 38 – Santuário-Basílica de São Bendito. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



através dos meios de comunicação social próprios, tais como: sistema de rádio e 

televisão de longo alcance, editora, internet através do site, webTV, móbile, blogs, 

twitter. Além disso, a comunidade está presente em várias cidades do Brasil e do 

mundo através das Casas de Missão (vide apêndice D). Vale ressaltar, que todas as 

atividades da Canção Nova são mantidas através das doações dos fiéis, pois não 

exibem comerciais na sua programação sendo seu objetivo evangelizar 24 horas por 

dia. Realiza grande obra solidária desenvolvendo projetos sociais como: Progen, 

Mãos que Evangelizam, Casa do Bom Samaritano, Instituto Canção Nova, Posto 

médico Padre Pio, totalizando mais de 130.000 atendimentos todos os anos.  

 O município, além da esfera religiosa, também atrai turistas em busca dos 

seus atrativos naturais. 

 

3.2.4.1 Atrativos 

  

 A Comunidade Canção Nova fundada em 1978 pelo Monsenhor Jonas Abib é 

administrada pela Fundação João Paulo II. Os visitantes participam dos 

acampamentos de oração e de diversas outras atividades realizadas na sua sede e 

nas suas casas de missão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, tais como: oração, 

confissão, missas, palestras e shows de música católica, atraindo mais de um milhão 

de visitantes por ano. É possível ao visitante, conhecer os estúdios de gravação e 

acompanhar a gravação de alguns dos seus programas de TV e rádio. 

 Na Chácara em que está localizada é possível conhecer: a Casa de Maria, 

onde os voluntários da comunidade atendem aos visitantes; a Sala do Santíssimo, 

aberta 24 horas; o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes (fig. 40), 

local no qual são realizados os principais eventos com capacidade para 70.000 

pessoas. Além da Hospedaria localizada dento da Chácara de Santa Cruz, oferece  

um local para camping aos visitantes que preferirem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na análise swot, foram identificados como pontos fortes: a concentração de 

várias atividades religiosas num mesmo espaço; o complexo sistema de 

comunicação, que facilita sua divulgação no Brasil e no mundo; a limpeza e 

organização; o ambiente propício a oração, através das palestras, missas, shows e 

demais atividades.  Como pontos fracos foram identificados que algumas atividades 

possuem limitação de pessoas, pelo espaço físico (auditório São Paulo) o que 

impede muitas pessoas de participar desses eventos. As oportunidades identificadas 

foram o acesso pela DUTRA numa localização estratégica entre o Rio de Janeiro e 

São Paulo; o cenário de montanhas que circunda o local; o considerável fluxo de 

visitantes no local. As ameaças identificadas se referem principalmente aos 

serviços de hospedagem a disposição dos visitantes que são desconfortáveis e 

caros mediante ao que oferecem. 

 Na saída da cidade em direção ao Rio, está localizado o Santuário Nacional 

de Santa Cabeça (fig. 41) na área rural de Cachoeira Paulista cuja construção 

iniciou em 1795. Atualmente, está se tornando o novo ponto de romarias, a santa é 

invocada para interceder pelas enfermidades relacionadas a cabeça. A tradicional 

festa em homenagem a Santa Cabeça ocorre todo ano no 2º domingo do mês de 

dezembro com romaria vinda de todo o país, recebendo em torno de 60 mil fiéis. No 

local, há uma sala de promessas que, a exemplo da encontrada na Basílica de 

Nossa Senhora Aparecida, traz fotos dos fiéis nas paredes. A igreja tem recebido 

cerca de 2.000 pessoas por mês. As missas são celebradas todos os domingos às 

9h30min. 

 

 

 

 
Figura 40 – Centro de Evangelização. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na análise swot foram identificados como forças a restauração de parte da 

fachada externa, a lanchonete no pátio da Igreja, a loja de artigos religiosos, a sala 

dos milagres, com fotos e alguns objetos, em agradecimento às graças alcançadas. 

Os pontos fracos são fachada frontal que necessita de reparos urgentes, em virtude 

da estrada a fonte ao lado da escadaria do Santuário foi desativada, e transferida 

para o pátio do Santuário, mas sem devida ornamentação; a escadaria da Igreja 

termina na Estrada. Como oportunidades estão: o acesso pela DUTRA no sentido 

Rio; a região rural, que proporciona bela paisagem com natureza abundante; a 

existência de fluxo de visitantes no local. As ameaças apontadas estão na 

pavimentação da Estrada dos Tropeiros que precisa ser melhorada em alguns 

trechos; e a sinalização da Estrada até o atrativo. 

 

3.3 ALÉM DA RELIGIOSIDADE 

 O turista que conhecer este circuito turístico religioso encontrará uma região 

com natureza abundante ao longo do circuito. Guaratinguetá possui reservas 

naturais importantes, da Serra da Mantiqueira, que contém algumas das montanhas 

mais altas do Brasil, e a Serra da Bocaína, em Lorena e Cachoeira Paulista reduto 

de Mata Atlântica que também inclui pequenas cidades e construções de interesse 

histórico e arquitetônico. A história do Vale do Paraíba está intimamente ligada ao 

 
Figura 41  – Santuário Nacional de Santa Cabeça.  
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



ciclos econômico do café e do ouro, período que proporcionou a construção de um 

rico patrimônio histórico à região.  

3.3.1 Natureza e Cultura 

 Sua localização geográfica proporciona a região possibilidade de desenvolver 

atividades em meio à natureza, como caminhada nas trilhas e cachoeiras; além da 

pratica de esportes radicais como: alpinismo e rapell, raid de jeep, asa delta, 

paraglider, passeios de bike, caminhadas por percursos rasos dos ribeirões e 

observações de fauna e flora. Possuindo em alguns pontos uma mata fechada 

remanescente de Mata Atlântica (Tribo da Trilha, 2009). 

 Em Aparecida, o Aquário de Aparecida (fig. 42) que possui nove atrações, 

entre elas uma galeria de pequenos animais (carpas, piranhas vermelhas e peixes 

ornamentais do Rio Amazonas, cavalos marinhos) e o maior tanque marinho do 

Brasil com 140.000 litros onde é apresentada a flora e a fauna típica do Litoral Norte 

Paulista, com vários exemplares de raias e tubarões. São apresentadas diversas 

atrações do mundo submarino. Cada atração é acompanhada de painéis luminosos 

que explicam os inúmeros seres marinhos e de água doce expostos. Estão 

previstas, no primeiro momento, por volta de 80 espécies. Haverá ainda, um tanque 

de 10.000 litros reproduzindo o Rio Paraíba quando foi encontrada a Sagrada 

Imagem pelos três pescadores em 1717. O aquário está localizado na metade da 

Asa Oeste do Centro de Apoio ao Romeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 No estacionamento do Santuário funciona o parque de diversões Sol Magic 

Park (fig. 43), que oferece diversos brinquedos aos visitantes. 

 

 
Figura 4213 – Aquário de Aparecida 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guaratinguetá oferece trilhas e cachoeiras aos aventureiros, é possível visitar 

a Cachoeira queda da Onça (fig. 44) que proporciona uma queda d'água de 20 

metros, a trilha da Pedrona ou Pedra Preta, ou ainda Pedra Grande do Gomeral. O 

acesso é feito por trilha com vegetação remanescente da Mata Atlântica até a base 

da pedra. Pico rochoso não muito alto que propicia bela visão dos municípios ao 

redor. A Colônia do Piagui possui uma Caixa D´Água que é um dos destaques, sua 

construção data de 1897 e lembra uma pequena fortaleza. Possui uma vista 

panorâmica da Cidade de Guaratinguetá e Aparecida, servindo de mirante (Tribo da 

Trilha, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Sol Magic Park. 
Fonte:  Arquivo pessoal da autora. 

  
Figura 44 – Cachoeira Queda da Onça 
Fonte:  Tribo da trilha (2009). 



 Em Cachoeira Paulista, o Cachoeirão da Bocaína, está localizado no rio 

Bravo, possui local propício para camping e piquenique. O Parque Ecológico Nelson 

Lorena (fig. 45), também é uma opção, cujo destaque esta no fácil acesso 

comparado aos outros atrativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Localizado no centro da cidade oferece lanchonete, parque infantil, fauna 

aquática e flora, quatro lagos, vagão destinado como espaço cultural, pedalinhos, 

churrasqueiras, quiosques e o Museu Histórico e Pedagógico Dr. Costa Jr., que 

Contém o acervo de documentos e objetos referentes à Revolução 

Constitucionalista de 1932. É administrado pela Prefeitura Municipal de Cachoeira 

Paulista (Explore Brasil, 2009). 

 O surgimento da cidade de Lorena ocorreu em função das expedições de as 

Minas Gerais, servindo de pouso para os bandeirantes, seu porto era o mais 

utilizado para travessia do Rio Paraíba do Sul. Sua importância no ciclo do ouro 

possibilitou o desenvolvimento de uma miniatura de corte, no que se refere à 

material ao pessoal. Desse modo, a cidade guarda em sua arquitetura marcos dessa 

época. O Solar Moreira Lima de destacou no século XIX, não só pelo luxo, riqueza e 

beleza, mas por ter recebido hospedes ilustres como: Titulares do Império, a Família 

Real, Conselheiros e Ministros. Em 1975, foi tombado pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT. 

Atualmente é sede da Secretaria Municipal de Cultura, onde são realizados, diversos 

eventos culturais, educativos e cursos.  

 Lorena possui a Floresta Nacional de Lorena como atrativo natural, que é um 

grande reservatório de Mata Atlântica, esta localizada entre a Serra da Mantiqueira e 

 
Figura 45 – Parque Ecológico Nelson Lorena 
Fonte:  Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista (2009). 



a Serra do Mar. Com trilhas, lago, viveiro de plantas, centenas de árvores, aves e 

animais que podem ser vistos livremente pela Mata, pode ser visitada por trilheiros, 

turistas e escolares. Foi necessário fazer o reflorestamento do local com plantas 

nativas da região. As aves e os animais também foram responsáveis pela 

recuperação da floresta. A Floresta Nacional também tem como missão recuperar as 

áreas degradadas, como beira de rios e mata ciliar, para preservar a qualidade da 

água. A Floresta Nacional de Lorena (SP) abrange uma área de 249,31 hectares. 

Com fácil acesso, está a apenas cinco quilômetros do centro urbano.  

 

3.3.2 Serviços 

  A rede hoteleira da cidade de Aparecida possui 156 hotéis e tem capacidade 

de 31 mil leitos. Como o número de visitantes tem aumentado a cada ano, dentro de 

dois anos essa capacidade será de 33 mil, com o investimento do o Santuário 

Nacional que irá investir na construção de um complexo de hotéis numa área de 

mais de mil metros quadrados (GAZETA ONLINE, 2009). O Ministério Público quer 

fechar 68 hotéis, pois eles não querem se adequar às normas de segurança e 

apenas 62 estão dentro das normas de segurança (REVISTA DO ONIBUS, 2009).

 Guaratinguetá possui cerca de 2.500 leitos, distribuídos por 24 meios de 

hospedagens, tais como: hotéis, pousadas, flats, hotéis fazenda e motéis. Além 

disso, possui também 2 campings.  

 Em Cachoeira Paulista, o Grupo de Apoio às Pousadas, a Associação de 

Hospedagem Papa Bento XVI e a Canção Nova, estão promovendo o projeto seja 

bem-vindo, que está implantando um método de classificação dos meios de 

hospedagem do município. Os meios de hospedagem são divididos em dois grupos: 

hospedagem comercial e hospedagem domiciliar, possuindo aqueles 01 hotel e 05 

pousadas, e estes 48 casa e hospedagem, 02 cama e café. 

 Lorena possui apenas quatro hotéis, com capacidade de receber turistas. 

 A realidade hoteleira na região é bem semelhante não em números, mas 

quanto à necessidade expansão e profissionalização em sua grande maioria. É 

praxe na região cobrar-se o valor da diária por pessoa, onde em muitos 

estabelecimentos são oferecidos quartos coletivos com capacidade que variam de 4 

a 16 pessoas em cada quarto, distribuídas em beliches, tendo um banheiro no 



quarto ou às vezes nem possuem, onde o preço padrão costuma girar em torno de 

R$ 35,00 por pessoa com café-da-manhã. 

 Outro problema é a falta de profissionalismo na administração do negócio, o 

que se deve, em grande parte, aos empreendimentos familiares, onde falta reinvestir 

no negócio e realizar a manutenção adequada do meio de hospedagem.  

 Muitos empresários, não devem estar preocupados com estas questões, pois 

como existe um déficit de hospedagem na região, os meios de hospedagem 

possuem uma alta taxa de ocupação, ficando principalmente nos finais de semana 

sem vagas. 

 Uma conseqüência do déficit no número de leitos é a necessidade de se 

organizar a viagem com antecedência, contatando preferencialmente uma agência 

de receptivo local ou diretamente com o meio de hospedagem, para não correr o 

risco de dormir no carro ou na rua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 SUGESTÃO DE ROTEIRO 

 Este roteiro foi elaborado para proporcionar ao visitante o aproveitamento de 

toda a religiosidade deste circuito, visitando os principais pontos turísticos dos 

municípios, de forma integrada, proporcionando ao peregrino uma visão geral dos 

atrativos e, ao mesmo tempo, a desejada interação divina.   

 E como bem destaca Oliveira (2004, p. 12) “um viajante motivado pela fé não 

precisa, necessariamente, abrir mão de outras motivações nem deixar de satisfazer 

outras necessidades.” Assim este roteiro também levará os visitantes aos belos 

atrativos naturais existentes. O que é um complemento ao roteiro, pois através da 

apreciação da natureza é possível vermos a mão de Deus, que criou a natureza tão 

bela e delicada. 

 O roteiro visa a organização e o planejamento da viagem, para que o turista  

possa aproveitar da melhor a viagem, e saiba previamente os lugares que serão 

visitados. Também é uma forma de reunir os atrativos de forma atraente, que 

desperte no visitante em potencial, a vontade de ir conhecer os atrativos que ali 

estão descritos.  

 O roteiro sugerido para este circuito é de no mínimo 4 dias, visto o grande 

número de atrativos disponíveis. 

1º Dia - Aparecida 

Visita ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Na área externa do 

Santuário está localizado o Morro do Presépio. Depois se vai para o interior do 

Santuário para participar da missa. Almoço no Centro de Apoio ao Romeiro, local 

indicado para compras. Após o almoço: visita aos atrativos localizados no interior do 

Santuário - Mirante e Museu de Nossa Senhora Aparecida, Sala das Promessas, 

Sala das Velas, Capela do Santíssimo, e nicho da imagem original encontrada no rio 

Paraíba.    

2º Dia - Aparecida – Guaratinguetá  

Visita ao porto Iguaçu, passeio de barco pelo Rio Paraíba, e visita a capela 

localizada a beira do rio. Caminhada ao Morro do Cruzeiro, é um dos pontos 

turísticos mais bonitos de Aparecida, além de toda simbologia religiosa que 



representa. Visita a Igreja de São Benedito almoço no centro. Passeio pelo centro 

histórico, com visita à Basílica Velha e ao Memorial Redentorista. Visita ao 

Seminário Bom Jesus.   

Deslocamento para Guaratinguetá. Entrada no hotel e saída para visitar o centro da 

cidade onde está localizada: a Catedral de Santo Antônio, o Memorial e a Casa de 

Frei Galvão. 

 3º Dia – Guaratinguetá - Lorena - Cachoeira Paulista 

Deslocamento para a Fazenda da Esperança, no caminho parada na Gruta Nossa 

Senhora de Lourdes, onde há uma fonte de água-benta. Visita a Fazenda 

Esperança, onde os visitantes ouvirão testemunhos de vidas recuperadas. No 

retorno, visita e almoço na Comunidade Anuncia-me. Visita ao Santuário de Frei 

Galvão. 

Deslocamento para Lorena. Visita a Comunidade Betânia e a Basílica de São 

Benedito. Deslocamento para hotel.   

4º Dia – Cachoeira Paulista 

Deslocamento de Lorena para Cachoeira Paulista. Chegada a Comunidade Canção 

Nova e participação das atividades da comunidade naquele dia, é possível inclusive 

participar de programas ao vivo. Visita ao Santuário da Santa Cabeça e retorno a 

cidade de origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O crescimento da atividade turística gera uma necessidade de segmentar o 

mercado, visando atender melhor a grupos de pessoas com necessidades 

semelhantes. Um dos principais segmentos e que mais cresce é o do turismo 

religioso.  

 Este estudo compreendeu a temática do turismo religioso católico, 

inicialmente se buscou fazer uma reflexão sobre as origens das peregrinações e das 

primeiras viagens com motivações religiosas, no qual constatamos que as 

peregrinações pelo mundo ocorrem desde a Antiguidade, pois o homem sempre 

buscou se aproximar de Deus seja para preencher seu vazio existencial ou para 

alcançar a intercessão divina no seu cotidiano. Nesta busca, surgiram as 

peregrinações nas quais, se procura satisfazer as necessidades espirituais humanas 

e o retorno ao sagrado tão importante para o equilíbrio da pessoa humana. 

 Atualmente, por meio do turismo religioso é possível inclusive para aqueles 

que não professam, necessariamente, a fé católica, conhecerem seus rituais e 

espaços sagrados. 

 No mundo existem importantes destinações turístico-religiosas, dentre as 

quais se destaca o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado no 

interior de São Paulo, e abriga no seu território e nas cidades vizinhas, uma 

relevante concentração de atrações turístico-religiosas, cuja atração do poder 

público e da iniciativa privada proporcionam a formação de um circuito.  

 O objeto de estudo foi o Circuito Turístico Religioso no Vale do Paraíba, no 

qual através de viagem ao local, entrevistas, coleta de informações, foi possível 

realizar a análise SWOT dos principais atrativos, constantes no catálogo do circuito 

religioso e oferecer uma sugestão de roteiro que permite conhecer a beleza cultural 

e natural do circuito. 

 A visita aos atrativos surpreende no que tange a diversidade nos atrativos 

existentes, principalmente aonde se vai com o conceito da oferta tradicional de 

atrativo, como nas novas comunidades e na Fazenda Esperança, e se depara com 

um lugar que como o próprio nome diz, nos dá a esperança de que é possível um 

mundo melhor, em que é possível a devolução de homens novos para a sociedade.  



 Uma coisa é certa, estes municípios estão preparando seus atrativos para o 

turismo, pois no momento, vários atrativos estão passando por reformas, onde o 

turismo está sendo colocado como uma das prioridades pelos governantes e pela 

sociedade local. 

 Este circuito que já é uma realidade, possui ainda um grande potencial, visto 

que devido aos atrasos na execução do projeto, até o momento foram realizadas 

pouquíssimas ações de marketing para divulgar o mesmo.  

 Entretanto os participantes do circuito possuem “a faca e o queijo” na mão, 

visto que são detentores de vários meios de comunicação (TV, rádio, gráfica, 

internet, entre outros) ou possuem acesso aos mesmos.  

 O setor hoteleiro e de turismo, de uma forma geral, oferecem grandes 

oportunidades de negócios, mas é necessário conhecimento sobre gestão de 

empreendimentos turísticos, pois esta atividade requer conhecimento sobre diversas 

variáveis, o que muitas vezes é ignorado pelos empreendedores e agentes públicos 

que devido à falta de conhecimento, acabam subutilizando suas oportunidades e 

pontos fortes e deixando que as fraquezas e os pontos fracos se sobressaiam.   

 Este circuito pode gerar inúmeros efeitos positivos na economia dos 

municípios participantes e na sociedade como um todo, pois ao visitar este circuito, 

se aprende novas soluções aos problemas enfrentados pela sociedade atual.   

 Na cidade de Aparecida, a organização e o investimento que o Santuário 

Nacional de Aparecida realiza são bastante significativos. Entretanto um ponto 

bastante negativo da cidade, e que está além do seu controle, é a grande 

quantidade de comércio espalhado pela cidade, com temas diversos da 

religiosidade, o que causa bastante desordem, dificulta e dispersa os visitantes da 

oração. 

 Em Guaratinguetá, vemos justamente o  oposto, certamente devido ao menor 

número de visitantes que para lá se dirigem comparado a Aparecida. Existem as 

Comunidades Católicas que proporcionam aos visitantes um maior acolhimento e 

ambientes propícios a oração. 

 O município de Lorena, por ser o mais recente no circuito, ainda não possui 

um fluxo significativo de turistas e a cidade está mais atrasada em relação a infra-

estrutura turística do que os demais municípios. 

 Em Cachoeira Paulista, o grande atrativo é a Canção Nova, que possui uma 

ampla infra-estrutura de recepção aos visitantes, em contraponto estão os 



alojamentos da cidade que são em sua grande maioria, desconfortáveis e com os 

preços inflacionados pelo grande número de visitantes que a cidade recebe em 

função dos eventos da Canção Nova. 

 Desse modo, sugiro que sejam realizados estudos mais aprofundados, 

incluindo pesquisas quanto à satisfação dos hospedes em relação aos serviços 

oferecidos e uma comparação com o valor cobrado pelos meios de hospedagem 

nesta região com o que é oferecido pelo mesmo valor na cidade de São Paulo, por 

exemplo.  
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