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RESUMO  

  

O presente trabalho tem como objetivo entender o fenômeno do turismo 

religioso e mais especificamente analisar a relação entre esse tipo de turismo e a 

cidade de Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. O problema levantado, visa 

entender quais os efeitos positivos e negativos da atividade turística na vida dos 

cidadãos do município. Especificamente o trabalho apresentado irá mostrar conceitos 

e percepções de turismo religioso no mundo e no Brasil, em específico a igreja 

católica, além de questionar os moradores de Aparecida sobre a relação deles com a 

atividade turística. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o segmento, como 

base teórica. Para verificação da relação na cidade estudada foi aplicada pesquisa 

com formulário junto aos moradores locais. Após embasamento teórico e pesquisa de 

campo foi constatado que o turismo religioso pode impactar positivamente um destino, 

porém os impactos podem ser negativos também. Fatores como economia, cultura e 

desenvolvimento social podem ser afetados. 

 

Palavras chave: Turismo. Turismo Religioso. Aparecida do Norte. Igreja católica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work has the objective to understand the religious tourism phenomenon 

and more specifically this kind of tourism at Aparecida do Norte, in São Paulo estate. 

The research tries to understand the relation between the city visitors with the local 

citizens. This work will present the concepts and perceptions about the religious 

tourism around the world and in Brazil, specifically the catholic church. Was made a 

bibliographic research about this segment as theoretical basis. To verify the relation 

between the studied city was applied a research with forms with the local citizens. After 

theoretical basement and field research was known that the religious tourism can 

impact positively at the destination, but the impacts can also be negatives. Factors as 

economy, culture and social development can be affected. 

 

Keywords: Tourism. Religious Tourism. Aparecida do Norte. Catholic Church  
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo é uma atividade que cresce e se desenvolve com muita rapidez e 

facilidade em todo o mundo. A população hoje tem maior acesso a informações e 

maior facilidade de viajar, com a popularização dessa atividade. O turismo tem grande 

influência na formação do indivíduo, pois acontece normalmente nos momentos de 

lazer e descanso, como fuga do trabalho e da rotina, assim como é um gerador de 

renda para países e municípios, já que é um setor em expansão na economia mundial. 

 A atividade turística age de diferentes maneiras nas pessoas envolvidas. O 

turista sempre tem alguma experiência diferente do seu dia a dia, e por vezes após 

essa atividade tem uma visão de mundo diferente. Por sua vez, o “anfitrião” 

geralmente é afetado economicamente, mas por estar inserido nessa atividade pode 

também ter sua visão mudada, já que convive diretamente com esse turista, e é 

impactado por ele. 

 O trabalho apresenta a relação do turismo religioso na cidade de Aparecida do 

Norte e seus moradores. A cidade é visitada por milhares de pessoas todos os anos, 

por isso o local foi escolhido para avaliar a relação do turista e da cidade como polo 

receptor pela perspectiva dos moradores. Desta forma, levantamos como questão 

norteadora: quais os efeitos positivos e negativos da atividade turística na vida dos 

cidadãos do município? 

O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo sobre o turismo religioso em 

Aparecida do Norte, tendo em vista a maneira como o turismo interfere na vida dos 

cidadãos locais. Os objetivos específicos são: discutir os conceitos de turismo 

religioso, suas manifestações no mundo e no Brasil; investigar as percepções dos 

moradores da cidade de Aparecida do Norte, sobre como se sentem em relação aos 

turistas; e, por fim, analisar os dados obtidos na pesquisa com relação às percepções 

dos moradores sobre o turismo religioso em Aparecida do Norte sob a luz das teorias 

estudadas. 

A metodologia escolhida para realizar a pesquisa sobre o turismo religioso na 

cidade de Aparecida do Norte é qualitativa, sendo em um primeiro momento realizada 

uma pesquisa bibliográfica para que se consiga uma fundamentação teórica sobre o 

tema de estudo. 

A pesquisa de campo foi realizada em dois momentos, tendo em vista o tema da 



 

 

 

 

pesquisa. Primeiro, paralelamente ao levantamento bibliográfico, foi realizada por esta 

autora uma viagem à Europa, tendo a finalidade de se identificar casos de visitações 

turísticas de igrejas na Holanda, Itália, França e Espanha, países estes com certa 

relevância no uso de igrejas para atividade turística. Assim, os exemplos estão 

relatados no primeiro capítulo desta monografia.  

A segunda etapa da pesquisa de campo foi com a finalidade de se responder a 

problemática do trabalho e atender aos objetivos propostos, para tanto, houve a 

necessidade de se caracterizar o município de Aparecida do Norte - SP, bem como 

entrevistar moradores, buscando informações necessárias para o estudo referente 

aos efeitos do turismo no município. Desta forma, essa descrição serviu para compor 

o segundo capítulo desta monografia. 

Por fim, o terceiro e último capítulo foi composto com as análises a partir dos 

dados coletados e literatura científica estudada, visando compreender os efeitos da 

atividade turística na vida dos moradores. 

 

  



 

 

 

 

1 TURISMO RELIGIOSO: SUAS MANIFESTAÇÕES NO MUNDO E NO 

BRASIL 

 

O primeiro capítulo tem como objetivo principal o entendimento do tema turismo 

religioso, sendo este uma segmentação do turismo cultural. Para tanto, serão 

apresentados conceitos explicando o turismo religioso e sua origem, bem como 

apresentação de exemplos de práticas no mundo, com base em exemplos europeus 

e no Brasil.  

O turismo religioso, assim como diversas outras modalidades de turismo, foi 

originado a partir do turismo cultural. Essa segmentação era mais abrangente, porém 

conforme foram sendo feitos estudos sobre motivações religiosas, essa atividade 

começou a ser vista de maneira mais independente. 

O turismo como atividade, tem diversos segmentos ligados a eles. A 

segmentação se dá para que cada segmento seja estudado, pensado e planejado 

com maior especificidade, para atender melhor a demanda que existe. Um dos 

segmentos é o turismo cultural, que abrange diversas atividades e motivações.  

Como definição inicial, podemos citar o livro de Marcos Conceituais do Ministério 

do Turismo: 

 
Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência 
do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e 
dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e 
imateriais da cultura (BRASIL, 2015, p. 13). 

 

Podemos extrair desse conceito como palavra-chave: vivência, já que a 

motivação é o mais importante para esse turista. Assim,  

 

[...] 1 Fato de ter vida, de viver; existência. 2. Algum fato ou situação pelos 
quais se passou e dos quais se tirou algum conhecimento, experiência. 3. 
Tudo aquilo que se viveu, que faz parte da vida de uma pessoa. 4 
Manifestação de vida. 5 Conjuntura, costumes ou modo de vida. 
(MICHAELIS, 2015, [s.p]). 

 
 

Esse turista quer vivenciar o patrimônio cultural e histórico, além de eventos 

culturais. Vivenciando essas experiências, o indivíduo pode adquirir conhecimento e 

se relacionar de maneira mais íntima com o lugar ou atrativo, prezando por sua 



 

 

 

 

preservação e continuidade. 

Dessa maneira, o indivíduo que busca o turismo cultural quer experiências 

culturais de modo emocional e significativo. Essa motivação parte de interesses dos 

indivíduos por história, artes em geral, costumes de uma comunidade, dentre outras, 

segundo Silberberg (1995). Além dessas motivações, podemos observar elementos 

mais específicos como festivais, festas, arquitetura, museus, eventos culturais, entre 

outros. Esses elementos, junto com manifestações culturais, identificam e se 

associam a determinada comunidade, criando interesse nos visitantes (DIAS, 2006). 

Para que os turistas visitem algum lugar, é necessário que este tenha algum 

atrativo. Esse atrativo pode ser criado ou não. No caso do turismo cultural, o atrativo 

normalmente é algum patrimônio, seja este cultural ou natural. Segundo a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO), 

há algumas definições para elucidar o entendimento de patrimônio cultural: 

 

Patrimônio Cultural Mundial é composto por monumentos, grupos de edifícios 
ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, 
arqueológico, científico, etnológico e antropológico. (UNESCO, ANO 1972, 
p.2). 

 
 

Dessa maneira, diversos pontos podem ser considerados patrimônios culturais. 

No Brasil, temos treze pontos considerados patrimônios culturais mundiais, dentre 

eles cidades, monumentos e centros históricos importantes para a construção da 

identidade brasileira. 

 
 
Patrimônio Natural Mundial significa as formações físicas, biológicas e 
geológicas excepcionais, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas 
e áreas que tenham valor científico, de conservação ou estético excepcional 
e universal.  (UNESCO, 1972, p.3). 
 
 

No Brasil, temos sete patrimônios na lista da UNESCO. Ainda sendo um 

número pequeno, pode-se perceber que o país tem potencial para explorar também 

esse tipo de turismo, e que a natureza é sim um bem que deve ser visitado, além de 

preservado. 

Muitos dos bens considerados como patrimônio cultural são tombados, com a 

preservação a partir de leis, desse modo há salvaguarda e cuidados especiais para 



 

 

 

 

que continuem em bom estado para a sociedade. Para Barretto (2000), mesmo que 

alguns bens não sejam tombados, esses também podem ser considerados patrimônio 

preservado, tendo em vista que a outra forma de se preservar é pela via da educação, 

ou seja, a sociedade reconhece a relevância do bem e do meio em que está inserido, 

portanto o preserva. 

Podemos destacar também o patrimônio imaterial: 

 

Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível compreende as expressões de 
vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes 
do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus 
descendentes (UNESCO, 2003, [s.p]). 
 

 

 Segundo a lista da UNESCO, o Brasil tem oito bens nessa categoria, e um 

deles é o Círio de Nazaré, no Pará, dessa maneira, pode-se observar a importância 

das manifestações culturais e religiosas para a construção da cultura e identidade do 

país, assim como do mundo.  

Esse é um tipo de bem que deve se ter mais cuidado em sua preservação. Como 

não é material, os processos, práticas e conhecimentos pessoais são o que fazem 

esse patrimônio “sobreviver”. Podemos citar como exemplo: as maneiras de caçar, 

plantar, construir, as danças, os modos de vestir e falar, as festas religiosas, as 

relações sociais e familiares, e todos os aspectos da cultura habitual de uma 

comunidade. 

O Brasil foi criado com uma base religiosa muito forte, principalmente católica, 

por isso ainda hoje a igreja é um local onde podemos achar bens materiais como a 

própria arquitetura, objetos, esculturas; além de imateriais como a música e os rituais. 

Sendo assim, o turismo religioso vincula-se a patrimônios culturais materiais e 

imateriais. 

Para esse trabalho podemos mostrar a ligação do turismo com os eventos 

religiosos. Hoje as festas religiosas fazem parte do calendário cultural das cidades e 

além do principal atrativo que é a celebração da religião, em muitas delas podem 

acontecer eventos paralelos para prolongar a estada do turista e entreter esse 

indivíduo. 

 



 

 

 

 

1.1 TURISMO RELIGIOSO 

 

Esse tipo de turismo tem como maior motivação prestar algum tipo de 

homenagem ou devoção a algo divino. 

O Ministério do Turismo define como: 

 

[...] busca pelo sagrado e o espiritual em espaços e eventos ligados às 
religiões, tais como peregrinações e romarias; roteiros de cunho religioso; 
retiros espirituais, festas, comemorações e apresentações artísticas de 
caráter religioso; encontros e celebrações relacionados à evangelização de 
fiéis; visitação, realização de itinerários e percurso de cunho religioso e outros 
(BRASIL, 2010, p.19). 

 
 

O deslocamento para esse fim é mais antigo que a própria definição de turismo. 

Podemos citar como exemplos os gregos antigos, que usavam as Olimpíadas como 

homenagem a Zeus, e para os jogos havia um grande fluxo de pessoas viajando. O 

povo Judeu também tinha o templo de Salomão, que visitavam durante sua 

peregrinação. 

Esse hábito de visitar lugares sagrados se perpetuou e continua até hoje, 

podemos citar como exemplo Fátima em Portugal, Lourdes na França, Vaticano na 

Itália, Jerusalém em Israel, Meca na Arábia Saudita, entre outros. 

Para Andrade (2000, p. 77) é:  

 

[...] 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, denomina-se turismo religioso. 

 

Para que essa atividade ocorra, é necessário que haja parceria entre governo, 

órgãos religiosos e os segmentos específicos do turismo. É preciso que haja um 

planejamento para que o turismo não atrapalhe o aspecto sagrado do local, mas sim 

melhore a experiência desse turista. Na Igreja Católica foi criada inclusive a Pastoral 

do Turismo: 

O propósito central da pastoral do turismo é de suscitar aquelas condições 
excelentes que ajudam o cristão a viver a realidade do turismo como 
momento de graça e de salvação. O turismo pode ser considerado, sem 
dúvida, como um daqueles novos areópagos de evangelização, um daqueles 
grandes campos de civilização contemporânea e da cultura, da política, e da 



 

 

 

 

economia, nos quais o cristão é chamado a viver sua própria fé e sua vocação 
missionária. (PASTORAL DO TURISMO, 2004, [s.p]) 

 

Dessa maneira, a Igreja demonstra que o turismo pode ser benéfico para a 

religião, e que ele pode atrair novos fiéis. Com isso, podemos perceber como esse 

segmento do turismo realmente vem mudando a concepção de lugar sagrado, vendo 

que este além de ser um espaço de adoração, pode também atrair pessoas que 

querem manifestar sua fé ou apenas conhecer um pouco mais da história de 

determinada religião. 

Esse segmento do turismo movimenta todos os anos, cerca de 300 milhões de 

turistas pelo mundo (OMT, 2014). E segundo a UNESCO (2013), cerca de 60% da 

população mundial praticam alguma religião.  

O Brasil continua sendo o país com o maior número de católicos no mundo (PEW 

RESEARCH CENTER, 2010). Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2010) tem cerca de 120 milhões de praticantes da religião. Outra 

pesquisa, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE, 2011), 

cerca de 15 milhões de brasileiros estão interessados em destinos religiosos. Este 

segmento foi responsável, segundo a mesma fundação, em 2010, por 8,1 milhões de 

viagens domésticas no Brasil, o que representa 3,6% de todas as viagens realizadas 

dentro do país (VIAGENS DE FÉ, 2012). 

 

 

1.2 TURISMO RELIGIOSO PELO MUNDO: EXPERIÊNCIAS EUROPEIAS 

 

As experiências de turismo religioso estão presentes em diversos países do 

mundo. Porém, a religião católica se destaca na Europa, por ter relevantes destinos 

com a temática. Assim, tendo em vista o reconhecimento de localidades e igrejas com 

atividades turísticas, foi realizada uma viagem para alguns países europeus, com a 

missão de levantar experiências para reflexão acerca do turismo religioso.  

 A viagem aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, período em que 

foi possível fazer uma pesquisa de campo sobre turismo religioso. Os objetos de estudo 

foram igrejas católicas que são pontos turísticos.  



 

 

 

 

O primeiro país visitado foi a Holanda, em Amsterdã, onde há uma igreja chamada 

de Nosso Senhor no Sótão (On’s Lieve Heer op Solder); localizada nos três últimos 

andares da casa de um comerciante católico holandês. A igreja (figura 1) foi construída 

durante o século XVII, quando a prática do catolicismo era proibida no país, por esse 

motivo os cultos aconteciam no porão ou sótão. As pessoas iam escondidas assistir às 

missas, e passavam por algumas entradas secretas para que a capela não fosse 

descoberta. Essa igreja especificamente acomoda cerca de 200 pessoas, e tem todas 

as dependências que se espera encontrar em qualquer outra, como sacristia e 

confessionários. 

 É uma visita muito interessante, que mostra como a religião resiste nos 

momentos mais adversos, onde era perigoso exercê-la. Hoje, o museu que abriga essa 

igreja passa por reformas, porém a igreja está em pleno funcionamento, e todos os 

domingos missas são celebradas. Essa igreja foi escolhida por ser um ponto turístico 

diferente dos conhecidos na cidade, e por ter uma história diferenciada, na época de 

proibição ao catolicismo. 

 

Figura 1: On’s Lieve Heer op Solder 

 

Fonte: Acervo próprio (2015). 

 

França foi a segunda parada, a cidade visitada foi Paris, e os objetos foram 

algumas das igrejas mais famosas. A primeira foi a Catedral de Notre Dame (figura 2), 

que começou a ser construída em 1163, e tinha como objetivo fazer de Paris um polo 

religioso cristão. As obras demoraram quase dois séculos para serem terminadas, e 



 

 

 

 

igreja se tornou um símbolo da arquitetura gótica. Com 130 metros de profundidade, 48 

de largura e 35 de altura, a catedral comporta até 6 mil pessoas. 

Alguns momentos marcantes da história mundial e francesa aconteceram na 

igreja, como as coroações de Henrique VI e Napoleão Bonaparte, e a beatificação de 

Joana D’arc. A catedral ainda conta com um acervo grande de imagens e obras de arte 

sacra, além da beleza de sua arquitetura e vitrais. 

 

Figura 2: Catedral de Notre Dame 

 

Fonte: Acervo próprio (2015). 

 

Após estar na catedral, podemos perceber que por mais que seja uma igreja 

católica, é visitada por turistas das mais diversas crenças. O turista de maneira geral é 

desrespeitoso durante a sua visita; logo na chegada a catedral, existem placas 

lembrando que é um lugar de oração e que se deve falar baixo e não tirar fotos com 

flash. Essas indicações são ignoradas por quase todos. Apesar da falta de educação 

de alguns visitantes, é uma igreja bem conservada, e que não perdeu sua função 

principal, que é ser um templo cristão. Mesmo com as dificuldades que o turismo pode 

acarretar aos fiéis, a igreja se modernizou e tem vários padres a disposição, falando 

diversos idiomas, caso algum turista queira se confessar. 



 

 

 

 

A segunda capela visitada foi Saint Chapelle (figura 3), construída em 1248, a 

alguns metros da Catedral de Notre Dame, servia como capela para o palácio real. 

Além da Conciergerie, Saint Chapelle foi a única parte do palácio que restou após sua 

destruição. Uma das funções mais notórias que a capela exerceu, foi abrigar a coroa 

de espinhos que Jesus foi crucificado, hoje guardada em Notre Dame. 

A capela tem dois andares, o primeiro andar inicialmente construído para 

funcionários do palácio, e o de cima para a família real. A Chapelle Basse (capela baixa) 

tem a Flor de Liz, dourada, símbolo da nobreza francesa, representada por todos os 

lados. Já no Chapelle Haute (capela alta), encontram-se os 15 vitrais de 15 metros de 

altura, que rodeiam todo o piso superior. Hoje a capela pode ser visitada e é cobrada 

uma quantia de 8,50 euros. 

 

Figura 3: Saint Chapelle 

 

Fonte: Acervo próprio (2015). 

 

O turista que deseja visitar essa capela, primeiro enfrentará muita fila. Como a 

entrada é pelo palácio de justiça, existem detectores de metais. Como nossa visita 

aconteceu cerca de um mês após o atentado ao jornal Charlie Hebdo, a segurança 

estava reforçada e entravam poucos turistas por vez. A luz do Sol atravessando os 

vitrais coloridos da capela alta dá ao lugar um clima de obra de arte, as mais diversas 

cores são difundidas dentro da capela.  



 

 

 

 

Apesar de Notre Dame ser a referência em ponto turístico religioso de Paris, a 

Basílica de Sacre Coeur (figura 4) também é bastante visitada. A igreja começou a ser 

construída em 1875 e demorou 34 anos para ser finalizada, se encontra no alto do 

morro de Montmartre. A igreja tem uma peculiaridade para os católicos, que são 

atraídos a visitar e adorar o Santo Sacramento, que fica exposto todos os dias. 

Para muitos, visitar a igreja pode ser uma penitência, já que são mais de 230 

degraus até o topo do morro. Além de subir a pé, o visitante tem a opção de subir de 

funicular, uma espécie de bondinho. No momento que chegamos ao topo das escadas, 

podemos notar muitos turistas em frente a igreja tirando fotos de Paris, porém poucos 

dentro do templo de fato. O que se percebe é que a maior motivação é a paisagem, e 

não a religião em si. 

 

Figura 4: Sacre Coeur 

 

Fonte: Acervo próprio (2015). 

  

A visita é especial para os católicos, com a presença do Santíssimo. Porém, além 

de seguidores do catolicismo, outras pessoas visitam Montmartre, além da vista 

panorâmica da cidade, o lugar tem muitas galerias e é conhecido pelos jovens artistas 

que lá trabalham e moram. 

 O terceiro país visitado foi a Itália, e lá, a primeira parada foi Roma. Na cidade 

existem diversas igrejas das mais variadas épocas. É o principal destino para os 



 

 

 

 

católicos, pois lá se encontra o Vaticano, que recebe cerca de 6 milhões de turistas 

todos os anos. 

O Vaticano sempre atraiu milhares de turistas por sua importância religiosa e 

histórica, além disso, muitas pessoas são atraídas pelas obras de arte que lá se 

encontram. Um fator que segundo o próprio Vaticano aumentou as visitas foi a eleição 

do Papa Francisco. 

 Em Roma, decidimos ir ao Vaticano no dia que o Papa faria a leitura do Angelus. 

Até então, não tínhamos enfrentado nenhum atrativo muito cheio na cidade, até chegar 

ao metrô. A impressão que tivemos era de que todas as pessoas iriam para o Vaticano 

também. Dentro da estação já havia indicações no chão do sentido que deveriam seguir 

para chegarem à Praça de São Pedro. Até chegarmos à estação de destino, o vagão 

não se esvaziou e de fato a grande maioria das pessoas estava indo para o Vaticano. 

 Ao descer da estação de metrô, podemos ver muito comércio, todo voltado para 

souvenires do Papa e do Vaticano, são milhares de lojas em todo o entorno da cidade. 

Em volta da Praça de São Pedro (figura 5), existe muita segurança, mas não de maneira 

invasiva. Nada pode ser comercializado dentro dos limites da praça, por ser um lugar 

considerado santo. Percebemos alguns comerciantes dentro da praça, mas os guardas, 

de maneira surpreendentemente muito educada e calma, os abordam e pedem para 

que se retirem. 

  

Figura 5: Imagem panorâmica da Praça de São Pedro 

 

Fonte: Acervo próprio (2015). 

 

Enquanto esperávamos a aparição do Papa Francisco, pudemos observar a 

multidão, eram pessoas vindas de toda a parte do mundo, carregando suas bandeiras. 

É notório que mesmo com os museus fechados em pleno domingo, dia de relevância 

para o turismo, o Vaticano (figura 6) atrai essas pessoas pela fé, história, arte e hoje, 



 

 

 

 

segundo dizem pelo próprio Papa Francisco. Em 2017 foi feita uma pesquisa nos 

Estados Unidos pela Pew Research Center, mostrando a aprovação do Papa Francisco 

no país, 7 em cada 10 americanos são favoráveis ao líder da Igreja Católica, incluindo 

ateus e protestantes. (PEW RESEARCH CENTER, 2017) 

 

Figura 6: Vaticano 

 

Fonte: Acervo próprio (2015). 

 

O segundo destino na Itália, foi Assis. Uma cidade construída em um morro que 

atrai diversas pessoas, tanto pela religião, pois é a cidade de São Francisco e Santa 

Clara, quanto pelas paisagens. Hoje, grande parte dos visitantes vai por motivos 

religiosos. Os turistas refazem o caminho de São Francisco, até sua basílica. 

 A cidade é bem pequena e com pouco comércio. Existem algumas lojas de 

artesanatos, trattorias e lojas de souvenires. A maioria estava fechada durante nossa 

estada, já que os meses de movimento na cidade são Agosto e Outubro, quando são 

comemorados os dias de Santa Clara e São Francisco. As grandes atrações da cidade 

são as Basílicas de São Francisco (figura 7) e de Santa Clara. No caminho até a basílica 

de São Francisco, encontramos pequenas capelas onde os peregrinos podem parar 

para fazer orações. Nesse templo encontram-se seus restos mortais e suas relíquias. 



 

 

 

 

Em todas as igrejas que visitamos na cidade, era proibido tirar fotos, e essa regra era 

respeitada. A igreja de São Francisco conta com o serviço de áudio guias para os 

visitantes que quiserem. Como pesquisa de campo e interesse pessoal no catolicismo 

a visita foi proveitosa, mas com a falta de comércio e opções de alimentação e passeios, 

na pequena cidade, acaba sendo um destino de passagem apenas. Para não católicos 

que não tenham interesse nos santos, a cidade não tem nenhum atrativo. 

 

Figura 7: Basílica de São Francisco 

 

Fonte: Acervo próprio (2015). 

 

 Finalmente chegamos à Espanha, nosso último país. A cidade visitada foi 

Barcelona, tendo a igreja objeto de observação e estudo: o Templo Expiratório da 

Sagrada Família (figura 8). Sua construção começou em 1882, e continua até os dias 

atuais. O arquiteto responsável por ela foi Antoni Gaudí, que projetou toda sua 

estrutura, que ainda está em construção e tem previsão de término para 2020. 

(SAGRADAFAMILIA, 2017) 

 As obras da Basílica dependem principalmente de doações, para que possam 

continuar, esse é um dos motivos da demora em sua construção, além da própria 

grandiosidade do projeto de Gaudí. Quando terminada será a mais alta igreja católica 

do mundo, com 18 torres. 



 

 

 

 

 Na igreja se encontra a cripta de Gaudí, o que atrai muitos visitantes, 

principalmente os apaixonados pelos trabalhos do arquiteto que se fez conhecido na 

Catalunha. 

 A igreja é um dos maiores símbolos de Barcelona, e recebe milhares de turistas 

todos os dias, logo do lado de fora já ficamos impressionados com sua grandiosidade. 

Há uma fila grande para a compra de ingressos, que podem ser adquiridos com visita 

às torres, ou não, além de existir uma compra combinada para o Park Guell também. 

Escolhemos um ingresso para visitar a igreja e as torres, que são seu símbolo. 

 Ao entrar percebemos a beleza do trabalho de Gaudí, cheio de detalhes, que 

vão dos portões aos vitrais das mais diversas cores, que dão vida a basílica. O lugar é 

enorme e tomado por turistas, são tantos que não se parece estar em uma igreja, e sim 

em um museu de arquitetura modernista catalã. Existem alguns poucos assentos, para 

aqueles que querem fazer orações, mas mesmo assim, para os católicos é um lugar 

diferente, já que não se parece com a maioria das igrejas. Tem uma atmosfera mais 

alegre que muitos templos, pela diversidade de cores e formas.  

A visita pode ser feita de forma independente, sem a presença de guias, mas o 

atrativo oferece visita guiadas também. Nas escadarias de acesso às torres, o turista 

pode ficar completamente sozinho, o que acaba também facilitando a depredação do 

atrativo. Em alguns trechos é possível notar rabiscos nas paredes com nomes e locais 

de procedência de visitantes. 

 

Figura 8: Templo Expiratório da Sagrada Família 

 



 

 

 

 

Fonte: Acervo próprio (2015). 

 

A pesquisa feita durante a viagem foi proveitosa para conhecer diferentes tipos de 

construções, estilos arquitetônicos, artes sacras e histórias sobre a mesma religião, 

porém em períodos e momentos diferentes. Existe muita diversidade nas construções 

e nas maneiras que esses atrativos são vistos pelo público. Em algumas igrejas era 

notável que as pessoas se sentiam em templo de oração, enquanto em outras se 

percebia que era considerado apenas um atrativo sem nenhuma ligação com religião. 

 

1.3 TURISMO RELIGIOSO NO BRASIL 

 

O Brasil abriga também grandes centros receptivos desse segmento do 

turismo. Devido à diversidade de religiões e culturas é um segmento que têm crescido 

no país.  

Podemos destacar algumas cidades e manifestações, como Belém no Pará, 

durante os festejos do Círio de Nazaré recebe 1,5 milhão de pessoas; Nova Trento 

em Santa Catarina, que recebe 840 mil turistas por ano; Cotia em São Paulo e Três 

Coroas no Rio Grande do Sul, nessas cidades existem templos budistas que recebem 

150 mil turistas por ano; entre outros. 

Com a diversidade religiosa e números altos dessa motivação no país, um 

destino se sobressai quando se fala em turismo religioso no Brasil. O principal destino 

é Aparecida do Norte, localizada no interior do Estado de São Paulo, onde o município 

recebe 10 milhões de visitantes todos os anos, e a principal atração do local é a 

imagem de 29 cm de Nossa Senhora Aparecida (A12, 2016). Além de Aparecida de 

Norte (objeto do nosso estudo que será detalhado no capítulo seguinte), sendo o maior 

receptor de turistas desse segmento, alguns outros citados anteriormente podem ser 

destacados.  

Em Belém, Pará, há mais de dois séculos acontece no segundo domingo do 

mês de Outubro a procissão do Círio de Nazaré (figura 9). A imagem de Nossa 

Senhora de Nazaré percorre um trecho de 3,6 km entre a Catedral de Belém até a 

Praça Santuário de Nazaré, e após sua chegada fica exposta na praça por 15 dias. 



 

 

 

 

Durante o percurso pode-se ver casas e prédio enfeitados, além de diversas 

manifestações de fé, o que faz com que a procissão dure horas. No ano de 2004, o 

Círio de Belém foi registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan), como patrimônio cultural de natureza imaterial (NAZARÉ 10, 2016). 

 

Figura 9: Círio de Nazaré 

 

Fonte: Nazaré 10 (2016). 

 

Em Santa Catarina, a 75 km da capital, está localizada a cidade de Nova 

Trento, uma cidade com 13 mil habitantes se tornou um dos maiores destinos de 

turismo religioso no país. A cidade é a única no Brasil com dois santuários 

reconhecidos pela Igreja Católica, o de Santa Paulina e Nossa Senhora do Bom 

Socorro (figura 10). O destino ficou conhecido em 1991, após a beatificação de Madre 

Paulina e sua canonização em 2002, sendo a primeira santa brasileira. A santa morou 

em um convento da cidade e muitos fiéis visitam os santuários todos os anos em 

busca de graças (PREFEITURA DE NOVA TRENTO, 2015). 

 

Figura 10: Santuário de Nossa Senhora do Socorro 



 

 

 

 

 

Fonte: Novatrento.sc.gov.br (2015). 

 

Podemos destacar também Juazeiro do Norte como um grande pólo de turistas. 

Segundo o Ministério do Turismo (2015) a cidade recebe cerca de dois milhões de 

devotos todos os anos, para visitar a imagem de Padre Cícero (figura 11). Essa 

tradição começou há mais de um século, quando Padre Cícero consagrou a hóstia e 

ao dar o sacramento a beata Maria de Araújo, ela se transformou em sangue. Desde 

então o número de visitantes e devotos cresce todos os anos. 

 

Figura 11: Estátua de Padre Cícero 

 

Fonte: Juazeiro.ce.gov.br (2015). 

 

Destacamos o turismo religioso com base no Catolicismo, pois esse é o foco 

da monografia. Além desses, existem diversos outros destinos no país, segundo o 

Ministério do Turismo são cerca de 96 destinos para a prática desse segmento.  



 

 

 

 

 

2 O TURISMO EM APARECIDA DO NORTE; ORIGEM, IMPACTOS E 
PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL  
 

A cidade de Aparecida do Norte - SP tem sua origem ligada ao ocorrido em 1717, 

data em que um grupo de pescadores; Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves 

encontraram a imagem de uma santa negra no rio Paraíba do Sul.  

Em outubro de 1717, o governador de Minas Gerais e São Paulo, Dom Pedro de 

Almeida e Portugal, estava visitando a região de Vila de Guaratinguetá, e um jantar 

seria oferecido em sua homenagem. Para o banquete então, os pescadores 

Domingos, Felipe e João, foram incumbidos de pescar no Rio Paraíba. Ao lançarem 

suas redes pescaram primeiro um corpo de imagem, sem cabeça, ao jogarem 

novamente a rede, tiraram do rio a cabeça da imagem, que se encaixava 

perfeitamente ao corpo. Até aquele momento não haviam conseguido nenhum peixe, 

após a aparição da imagem, a pesca foi considerada milagrosa e farta. Os pescadores 

atribuíram isso a imagem da santa, que foi nomeada Nossa Senhora Aparecida (A12, 

2016, p.1). 

Localizado no Vale do Paraíba, o município com área de 121 mil Km², e cerca 

de 36.217 mil habitantes tem uma localização privilegiada, entre as maiores capitais 

do país, o que facilita a chegada do grande fluxo de turistas. A distância de menos de 

200 km de São Paulo e menos de 300 km do Rio de Janeiro (figura 12), aliado ao fato 

de ser cortada pela Via Dutra, uma das principais rodovias nacionais, possibilita a 

Aparecida ser considerada a capital da fé nacional, já que está próxima aos maiores 

aeroportos e rodoviárias. 

 

Figura 12: Mapa de Aparecida do Norte 

 



 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (2017) 

 

A cidade é conhecida como Capital da Fé do Brasil, além de ser o maior centro 

de peregrinação religiosa da América Latina e maior santuário dedicado a Virgem 

Maria no mundo.  Além de Aparecida, aquela região ainda conta com dois outros 

centros de turismo religioso, mas em menores proporções, Guaratinguetá, lugar de 

nascimento do Santo Frei Galvão, e Cachoeira Paulista, onde fica a comunidade 

católica Canção Nova. 

 A população vive do comércio movimentado pela fé dos cerca de 12 milhões de 

visitantes anuais, que vêm agradecer ou pedir graças à Santa Padroeira do Brasil. 

(IBGE, 2010, [s.p]). Sendo assim, para organizar melhor o comércio e criar um novo 

atrativo, foi criada o Centro de Apoio ao Romeiro.  

O Centro de Apoio ao Romeiro foi criado em 1998, conhecido também como 

Shopping da Fé. O centro funciona dentro dos limites do santuário e foi um projeto da 

Igreja Católica, junto com órgãos públicos. São 380 lojas contando com praça de 

alimentação e terminais bancários. A ideia do centro é oferecer maior comodidade e 

entretenimento aos visitantes, dessa maneira podem permanecer mais tempo na 

cidade (OLIVEIRA, 2001). Esse tipo de infraestrutura mostra que a cidade tem 

vocação para o turismo, e que os órgãos responsáveis têm encontrado maneiras de 

melhorar a experiência do visitante. 

Aparecida faz parte também do grupo de Estâncias do Estado de São Paulo, são 

70 cidades que cumprem pré-requisitos de leis estaduais e que então podem se 

considerar estâncias turísticas, climáticas e hidrominerais. Essas cidades contam com 

verbas anuais do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Estâncias, DADE, 

para melhorias de infraestrutura. Essas verbas devem ser utilizadas em harmonia com 



 

 

 

 

as responsabilidades da prefeitura, que deve cuidar das vias de acesso e entorno do 

santuário. Aliando o orçamento fornecido pelo DADE com as obras municipais, a 

cidade deve se desenvolver cada ano mais, dando condições básicas para a prática 

do turismo de maneira a beneficiar os moradores da cidade.  

A fim de movimentar a cidade e garantir visibilidade, foi criado o Centro de 

Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. O centro tem área de 2.000 m² e capacidade 

para 8.000 pessoas, que podem ser divididas em 2 andares. Hoje o centro recebe 

premiações da região, congressos, shows, entre outros. Um dos principais eventos 

que o centro recebeu foi 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino Americano e 

Caribenho, com a presença do então Papa Bento XVI. Nos últimos anos a 

administração do santuário e órgãos públicos têm criado novos atrativos para garantir 

o interesse no destino, além do centro de eventos, em 2012 foi criada a Cidade do 

Romeiro. A “cidade” fica a 700 metros da basílica e foi criada para abrigar hotéis, 

centros comerciais e áreas de lazer, distribuídos em uma área de 117 mil m². Foi um 

investimento de R$ 60 milhões e parte desse total foi financiado pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social. (G1, 2012) 

O mais novo atrativo é o teleférico que liga o santuário ao Morro do Cruzeiro. 

Inaugurado em 2014, a atração tem 47 cabines e faz viagens de cerca de 5 minutos 

em um percurso de 1.170 metros sobre a cidade e a rodovia Presidente Dutra. Até o 

final de 2017, 5 novos monumentos serão inaugurados em pontos diferentes da 

cidade, eles representarão os milagres atribuídos a santa padroeira do Brasil, e 

segundo a prefeitura um dos objetivos é criar novos produtos para a visitação turística 

(PREFEITURA DE APARECIDA, 2017). 

Com o título de Capital da Fé do Brasil, a cidade vê no turismo sua principal fonte 

de renda e promoção, por isso investe nessa área cada vez mais criando interesse 

nos visitantes. De acordo com o site da prefeitura da cidade existem 16 pontos 

turísticos oficiais na cidade, são eles: Santuário Nacional, Matriz Basílica, Morro do 

Cruzeiro, Porto Itaguaçu, Teleférico, Memorial Redentorista, Mirante das Pedras, 

Aquário, Igreja de São Beneditino, Seminário Bom Jesus, Igreja de São Geraldo, 

Centro de Apoio ao Romeiro, Passarela da Fé, Feira Livre, Presépio e Mirante da 

Santa (figura 13). Todos de alguma forma ligados a religião e a Nossa Senhora 



 

 

 

 

Aparecida. Desses podemos destacar alguns para maior aprofundamento: Santuário 

Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, Matriz Basílica e o Morro do Cruzeiro. 

 

Figura 13: Mapa Turístico de Aparecida do Norte 

 

Fonte: Portal Aparecida (2017). 

 

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida (figura 14) é o maior 

santuário mariano do mundo, ou seja, dedicado exclusivamente a Maria. Com 

dimensões de 1,3 milhão de metros quadrados, sendo 143 mil m² de área construída. 

A área específica da basílica tem 72 mil m². A imagem de Nossa Senhora fica a 37 m 

de altura, e em frente a ela está a área para celebrações eucarísticas, que pode 

receber até 30.000 pessoas em uma só celebração. As obras do santuário começaram 

em 1955, mas somente em 1980 ele recebeu a imagem milagrosa de Nossa Senhora 

Aparecida. Até então o santuário recebia missas e romeiros, porém a imagem 

permanecia na Matriz Basílica. Além da basílica central, o santuário abriga ainda um 

campanário, cinco capelas, o centro de apoio ao romeiro e um museu dedicado a 

santa. Para manter toda a estrutura, hoje o santuário conta com 2.000 funcionários, 

além de voluntários. Devido ao tamanho e importância o santuário já foi visitado por 

três papas: João Paulo II, Bento XVI e Francisco. O lema do local é: “Acolher bem 

também é evangelizar” e foi escolhido para lembrar da hospitalidade que deve ser 

oferecida a todos os visitantes (Portal A12, 2017). 

 



 

 

 

 

Figura 14: Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida 

 

Fonte: Acervo próprio (2016). 

 

A Matriz Basílica (figura 15) foi construída por Anastásio, filho do pescador 

Felipe, em 1732 para ser um oratório. Com o passar dos anos a visita ao pequeno 

oratório aumentou e aos poucos o espaço foi modificado e transformado em uma 

igreja maior. Lá a imagem milagrosa permaneceu até 1980, quando foi levada para o 

santuário. A basílica velha como também é chamada, ainda tem uma réplica da 

imagem de Nossa Senhora Aparecida e continua recebendo fiéis. 

 

Figura 15: Matriz Basílica 

 

Fonte: Acervo próprio (2016). 

 

Para facilitar a locomoção dos fiéis entre essa Basílica antiga e o santuário, foi 

construída uma passarela, chamada Passarela da Fé (figura 16), com 392 metros de 



 

 

 

 

extensão e seu ponto mais alto está a 35 metros do chão (PORTAL A12, 2017).  

 

Figura 16: Passarela da Fé 

 

Fonte: Revista A12. 

 

O morro do Cruzeiro é separado da cidade pela Via Dutra. O acesso é feito a pé 

ou pelo bondinho com extensão de 1.100 metros, localizado no próprio santuário. O 

morro tem 685 metros de altitude, e no seu topo a uma cruz de 23 metros (figura 17). 

Esse é o principal símbolo do atrativo. A primeira cruz foi colocada lá em 1925. Ao 

longo dos anos foram inauguradas capelas a caminho do cume, pois todas as sextas 

feiras durante a quaresma, é feita a via sacra (PORTAL A12, 2017). 

 

Figura 17: Morro do Cruzeiro  

 

 



 

 

 

 

Fonte: Bontur, s.a. 

 Entre as festas que movimentam a cidade estão a de São Benedito, padroeiro 

da cidade, que acontece uma semana após a Páscoa, e a de Nossa Senhora 

Aparecida, que acontece de 03 a 12 de Outubro, com uma novena festiva na Basílica 

Nova, movimentado toda a região do Vale Paraíba.  

 

Figura 18: Santuário de Nossa Senhora de Aparecida 

 

Fonte: Portal A12 (2017). 

 

Notamos então a relação desses atrativos com o santuário e a santa milagrosa, 

além de mostrar a importância histórica na formação religiosa e turística da região e 

cidade. 

 

2.1 TURISMO: OS EFEITOS DA ATIVIDADE NAS COMUNIDADES LOCAIS 

 

 O turismo tem como princípio básico a visita e locomoção de pessoas entre 

diferentes localidades. Este trabalho objetiva entender também a relação dos 

moradores de Aparecida do Norte - SP com o turismo. Para isso, precisamos entender 

um pouco melhor sobre os efeitos do turismo na vida dos cidadãos locais. 

 Devemos entender que o turismo é uma atividade que precisa de agentes 

locais para acontecer, já que muitas vezes são os próprios moradores os donos de 

negócios que os visitantes utilizam. Os munícipes de cidades turísticas podem 

trabalhar direta ou indiretamente no atendimento ao turista, mesmo que não esteja em 

empregos ligados ao turismo, as receitas oriundas da atividade turística, movimentam 

a economia local. Isso é o que se deseja para um destino, tendo em vista o 



 

 

 

 

engajamento da população local no turismo. De qualquer maneira, quando um destino 

recebe um novo fluxo de pessoas, esse será afetado de maneira benéfica ou não. E 

seus moradores, podem ter seu dia a dia afetado por essa atividade ou devido à 

grande projeção do turismo local, moradores de outras regiões podem ocupar postos 

de trabalho locais ou empresários de outros centros urbanos podem empreender 

negócios na região para lucrar com a atividade.  

 Além dessas questões, pode haver também especulação imobiliária, 

encarecimento do custo de vida dos moradores, devido a grande demanda turística 

da cidade. 

 Como já mencionado, o turismo é uma atividade plural, que integra diversos 

setores como a economia, cultura, gastronomia entre outras atividades do destino. 

Por isso, é importante identificar que percepção a população local tem sobre isso. 

Podemos dizer que: 

 

[...] de certa forma o turismo teve um impacto sobre tudo e todos os que 
estiveram em contato com ele. Num plano ideal, esses impactos deveriam ter 
sido positivos, no tocante aos benefícios obtidos tanto pelas áreas de destino 
quanto por seus residentes. Esses impactos positivos significariam para o 
local resultados tais como melhorias nas condições econômicas, uma 
promoção social e cultural e a proteção dos recursos ambientais. 
Teoricamente os benefícios do turismo deveriam produzir ganhos muito 
superiores aos seus custos. (THEOBALD, 2002, p.81). 

 

Porém, nem sempre os impactos positivos para a população superam os 

negativos, ou sequer acontecem. Podemos entender como positivos os que trazem 

benefícios e desenvolvimento para a comunidade, e negativos os que causam danos 

a localidade e população diretamente. 

Segundo Ruschmann (2000) os impactos “[...] referem-se à gama de 

modificações ou sequência de eventos provocados pelo processo de desenvolvimento 

turístico nas localidades receptoras”, estes podem ser reversíveis se detectados a 

tempo. Segundo Cooper (2001), os impactos podem ser sociais, ambientais, 

econômicos entre outros. No trabalho serão abordados os impactos sociais e 

econômicos. 

Para que o turismo não seja visto com desconfiança pela comunidade local, o 

ideal é que essa participe do seu planejamento e desenvolvimento, e veja essa 



 

 

 

 

atividade como uma oportunidade. Porém, isso não acontece em grande parte dos 

casos, além disso, alguns destinos começam a receber turistas antes mesmo do 

turismo ser planejado ou uma atividade de interesse pela comunidade local e gestão 

pública. Ou seja, por vezes há um potencial para a atividade, mas esse ainda não foi 

notado por autoridades ou cidadãos locais, mas já está recebendo visitantes, como é 

o caso da praia de Maya Bay na Tailândia. Essa praia ficou conhecida pelo filme “A 

praia” e desde então começou a receber um número de turistas muito maior que antes 

do longa (BBC, 2016).  

Dessa maneira, segundo Krippendorf (2002, p.19): 

 

Os habitantes das regiões visitadas começam a sentir também um certo 
rancor em relação aos efeitos negativos do êxodo das massas turísticas. 
Essas populações têm cada vez mais a impressão de que são invadidas por 
esse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, dele excluídas.  

 

Assim, é importante que os locais tenham conhecimento do que irá acontecer na 

cidade com a vinda e planejamento do turismo, assim se sentirão integrados e isso 

deve refletir diretamente na hospitalidade e na experiência do turista.  

Deve existir uma relação benéfica tanto para o morador como para o turista. 

Segundo Lickrosish (2000), o turismo pode gerar o intercâmbio de ideias e culturas, e 

ajudar no desenvolvimento sócio cultural de todos os envolvidos, assim essa atividade 

por mais que gere impactos, deve ser vista como algo que pode beneficiar a 

comunidade, se feito da maneira correta e levando em consideração os interesses da 

população e o desenvolvimento de sua cidade. 

 

2.2  FATORES ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CIDADE E SUA LIGAÇÃO COM O 

TURISMO 

 

 Como mencionado anteriormente, em muitos centros a população local precisa 

conviver com o turista, quando sua cidade se torna um polo receptor da atividade. No 

caso de Aparecida, a cidade se formou graças à religião e cresceu com sua economia 

baseada nisso. A seguir podemos observar alguns efeitos positivos e negativos sobre 

a cultura e economia da cidade. 

 De acordo com alguns números apresentados em pesquisas feitas pelo 



 

 

 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos últimos anos, é possível 

averiguar a vocação da cidade para o turismo religioso, e os impactos que esse tem. 

 Segundo o instituto, o setor hoteleiro e comércio, voltados para o turismo 

religioso representam as principais fontes de renda da cidade, logo após esses 

setores aparece a indústria e em seguida a pecuária e agricultura (IBGE, 2012). 

O turismo é a maior fonte de economia da cidade, segundo o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2014), 51% dos trabalhadores da cidade 

estavam inseridos nesse setor, enquanto em todo o estado de São Paulo esse número 

corresponde a 31%. Porém, mesmo com esse setor sendo o mais aquecido do 

município, a remuneração é baixa, a média é de 2 salários mínimos por trabalhador.  

Dos 645 municípios do estado, Aparecida do Norte - SP aparece na posição 434° em 

relação a remuneração (IBGE, 2014). 

Dessa maneira, podemos verificar que o turismo gera sim empregos na região, 

porém com a remuneração baixa, sendo essa a principal fonte de renda no município. 

No âmbito social, alguns números se destacam, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,755, que é considerado regular, mas maior que 

o do Brasil, 0,699 (IBGE, 2010). O índice mede grau de escolaridade, renda e nível 

de saúde. Quanto à alfabetização, um índice que todos os anos é avaliado pelo o 

governo federal, a cidade de Aparecida do Norte tem uma taxa de analfabetismo de 

3,43%, enquanto a taxa nacional é de 8,3% (IBGE, 2016). Além desta taxa ser melhor 

que a média nacional, o índice de adultos entre 18 e 24 anos com ensino médio 

completo também é positivo, ou seja, o número é de 55,93%, enquanto o número no 

país é de 33% (IBGE,2015). Dessa maneira, pode-se notar que a população tem uma 

escolaridade acima da média, porém um dos maiores desafios era na educação 

infantil. 

 A maior movimentação na cidade é aos finais de semana, dias em que recebe 

o maior número de turistas, e quando acontece a Feira Livre, em frente ao santuário. 

Nesses dias o Ministério Público, em 2014, entrou com uma ação junto à prefeitura 

para que houvesse espaços na cidade em que jovens de 0 a 18 anos pudessem ficar. 

Essa ação aconteceu, já que foi verificado que aos finais de semana, as creches e 

escolas estavam fechadas, então os pais precisavam levar seus filhos a seu local de 



 

 

 

 

trabalho, e consequentemente essas crianças acabavam trabalhando também. A 

partir de 2015, a Secretária da Família e Bem-estar de Aparecida abriu vagas nas 

creches municipais e além disso começou a disponibilizar para os jovens oficinas e 

cursos aos finais de semana, para que esses não trabalhem. (CÂMARA MUNICIPAL 

DE APARECIDA, 2015).  

Além de números satisfatórios quanto a educação. A cidade tem algumas áreas 

de oportunidade para a população, como é o caso da violência. Segundo o estudo 

feito em 2014, o Mapa da Violência do Estado de São Paulo coloca Aparecida do 

Norte em 8° lugar, com 37,1 ocorrências a cada 100 mil habitantes e 551° no país, 

grande parte das ocorrências são furtos. Também é considerado alto o número de 

acidente de carros, 25,7 a cada 100 mil habitantes, estando em 67° no estado e 666° 

no Brasil (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2014). Não há nenhum estudo científico ligando os 

números da violência com o turismo, porém um setor específico tem pouca 

fiscalização e pode afetar negativamente na experiência dos visitantes da cidade.  

A cidade conta com 170 meios de hospedagem legalizados, porém tem cerca de 

1.400 leitos ilegais, segundo o Sindicato de Hotéis da cidade. A prefeitura em 2013 

prometeu maior fiscalização, porém não foi encontrado nenhum dado constatando que 

houve mudança. Como não há trabalho científico sobre a regularidade dos meios de 

hospedagem, as informações foram obtidas na reportagem da TV Vanguarda de 2012. 

Foi tentado contato com o Sindicato de Hotéis da região, porém não houve resposta. 

A rede hoteleira não afeta diretamente os moradores da cidade, porém a 

experiência do turista pode não ser satisfatória, impactando na percepção que ele tem 

sobre a hospitalidade oferecida. Caso este turista escolha não voltar ao destino por 

conta de sua insatisfação, então os moradores podem ser impactados indiretamente 

com perda de receita. 

Para que os moradores pudessem expressar sua relação com o turismo local, 

foi realizada pesquisa de campo, que será apresentada no próximo capítulo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 ANÁLISE DE DADOS DE PESQUISA DE CAMPO NA CIDADE DE 
APARECIDA DO NORTE 
   

 

Foi realizada uma pesquisa na cidade de Aparecida do Norte, objeto deste 

estudo. A pesquisa tem natureza quantitativa, no que tange a coleta de dados a partir 

da opinião dos moradores e qualitativa pela perspectiva da técnica de observação da 

presente pesquisadora, sendo esta técnica voltada para identificar a dinâmica da 

organização do turismo na cidade e a infraestrutura local. 

De acordo com Fonseca (2002), pesquisar possibilita uma aproximação com a 

realidade e com o que se quer descobrir, assim, com os dados adquiridos pode-se 

intervir na realidade do objeto de estudo, nesse caso a cidade de Aparecida do Norte. 

Segundo este autor, a pesquisa científica é o resultado de um exame minucioso, 

realizado com o objetivo de resolver um problema, recorrendo a procedimentos 

científicos. Segundo ele, há sempre um sujeito da investigação (pessoas ou grupos), 

objeto da investigação (o que se pesquisa) e essa investigação pode ser feita de 

maneira experimental, descritiva, ou exploratória. Com base nisso, pode-se averiguar 

se o objeto e as hipóteses levantadas são válidos ou não. 

Para Fonseca (2002, p. 20): 

 

[...] os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as 
amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da 
população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real 
de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na 
objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode 
ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com 
auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa 
recorre a linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, 
as relações entre as variáveis, etc. 

 

Dessa maneira, esta pesquisa foi utilizada para quantificar a relação dos 

moradores com o turismo na cidade. 

A pesquisa de campo foi realizada na cidade de Aparecida do Norte, nos dias 16 

e 17 de Janeiro de 2016. Durante os dias em campo, estava acontecendo a festa da 

Folia de Reis. A cidade estava cheia de visitantes o que possibilitou a vivência do 

turismo e a percepção dos moradores sobre esse fenômeno.  



 

 

 

 

Para verificar a relação dos moradores com o turismo foi aplicado um 

questionário de forma aleatória em diferentes bairros da cidade. Foram 200 

questionários respondidos.  

Os formulários continham 15 questões, envolvendo perfil social dos moradores, 

assim como sua percepção em relação à atividade turística. Foram aplicados em 

pontos diferentes da cidade, para que houvesse melhor distribuição e menor influência 

de fatores externos. Eles foram: Ponte Alta, Centro e Aparecida, todos dentro do 

perímetro urbano da cidade. Nesses bairros há grande concentração de meios de 

hospedagem e lojas de artigos religiosos, mas contam também com os demais tipos 

de comércios e serviços, como farmácias, academias, escritórios, consultórios e etc. 

Além dos questionários, foi feita uma pesquisa de observação na cidade para 

avaliar a experiência da autora como visitante. Os resultados da pesquisa foram 

analisados, com base em dados teóricos e bibliográficos anteriormente apresentados 

neste trabalho. 

  

3.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

 

A pesquisa tipo survey, de natureza exploratória foi feita nos dias 16 e 17 de 

Janeiro de 2016, realizada por meio de formulário utilizando a ferramenta Google 

formulários. Para anotar as respostas, foi usado um smartphone. Dessa maneira a 

tabulação é feita pelo mesmo programa, assim como os gráficos que serão 

apresentados  

 Inicialmente, foram feitas perguntas com base no perfil social dos moradores, 

como gênero, idade e grau de escolaridade. Dessa maneira, os dados obtidos podem 

ser comparados com o do último Censo do IBGE, em 2010. A seguir foram levantadas 

questões sobre a percepção dos moradores com relação ao turismo. Assim as 

respostas podem ser analisadas conforme estudos do tema feitos anteriormente neste 

trabalho. 

 Sobre a faixa etária, 35% dos questionados tinham entre 26 a 34 anos; 25% de 

35 a 50 anos; 20% de 18 a 24 anos; 15% de acima de 65 anos e 5% de 51 a 65 anos 

(figura 19). 



 

 

 

 

 

Figura 19: Faixa etária dos questionados 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 

 Quanto ao gênero, 55% dos participantes eram do sexo feminino e 45% 

masculino (figura 20). De acordo com o último censo a população estava ainda mais 

equilibrada que a da amostra pesquisada, em 2010 eram 51,8% de mulheres na 

cidade e 48,2% de homens. 

 

Figura 20: Gênero dos questionados 

 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 

Sobre a escolaridade, os números foram altos. Dos 200 questionados, 45% 

tinham o Ensino Médio Completo, 20% tinham o Ensino Superior Incompleto, 15% 

com o Ensino Superior Completo e a mesma quantidade com Ensino Fundamental 

Incompleto, e 5% não tinham escolaridade (figura 21). Os níveis mais baixos de 

escolaridade foram verificados na população mais velha, a partir de 51 anos. Esses 



 

 

 

 

índices coincidem com a pesquisa de alfabetização nacional, onde Aparecida tem 

somente cerca de 3% de analfabetismo. 

 

Figura 21: Escolaridade dos questionados 

 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 

 O próximo item questionado foi sobre a religião praticada (figura 22). Esse item 

teve resultados bem diferentes do Censo de 2010. Segundo a pesquisa de campo, 

60% dos participantes se consideravam católicos, enquanto no último Censo eram 

85%. Quanto aos protestantes, a pesquisa mostra 25% e o resultado de 2010, 5%. 

Espíritas somam 10% na pesquisa de campo, e em 2010 eram 0.45%, e finalmente 

outras religiões somam 10% em 2017.  

  

Figura 22: Religião dos questionados 

 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 O número alto de católicos pode ser explicado devido à fundação e 



 

 

 

 

desenvolvimento da cidade, baseados no culto a Nossa Senhora Aparecida, além de 

a maior parte da economia municipal é voltada a fé católica. Ainda assim, o número 

não foi tão alto quanto o imaginado, e bem menor que os do Censo 2010. Foi 

questionado também se os participantes já haviam visitado o santuário, e o resultado 

foi unânime, 100% conhecem o atrativo. 

Como já mencionado, a cidade é classificada como destino religioso pelo 

Ministério do Turismo, pelo governo do Estado de São Paulo e pela própria Prefeitura 

Municipal. Em todas as referências, vemos Aparecida como principal destino religioso 

do país, além de ser um dos maiores do mundo. O objetivo então era saber se os 

moradores viam a cidade da mesma maneira e se estavam satisfeitos quanto a 

organização do turismo. 

Sobre a vocação turística, os moradores consideram Aparecida do Norte como 

um destino turístico e se ela realmente tem essa vocação. Nesse caso 100% dos 

questionados concordam que a cidade é sim um polo de atração turística. 

Com referência ao fluxo de visitantes e suas influências no cotidiano da 

população local (figura 23). Nesse caso a abordagem foi feita com concordância 

completa a afirmação até a discordância completa. Assim, 50% dos participantes 

concordaram completamente na influência dos turistas no seu dia a dia; 35% 

concordaram parcialmente; 10% discordaram parcialmente e 5% não concordam nem 

discordam. Somando as pessoas que acham que de alguma forma são influenciadas 

pelos turistas, temos 85% da amostra. É um número alto, mas ainda assim esperado, 

considerando que o turismo é o maior responsável pela movimentação econômica. 

 

Figura 23: Influência dos visitantes no dia a dia local 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 



 

 

 

 

Em seguida foi questionado se na opinião dos pesquisados esses turistas 

consomem produtos locais (figura 24). Essa questão tem como objetivo maior verificar 

se na percepção dos questionados o turista é benéfico para a produção de renda local. 

 

Figura 24: Consumo de produtos locais 

 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 

A maior parte dos questionados acha que os turistas consomem sim produtos 

locais, esse número somou 60%. Enquanto 20% acham que não e 20% não sabem. 

Com o grande número de oferta de produtos e serviços destinados ao turista na cidade, 

a grande maioria acaba consumindo algo. Existem centenas de lojas destinados a 

artefatos religiosos, muitas delas dentro do próprio santuário, além de lojas no seu 

entorno. 

A seguir foi questionado se os moradores acham que o turismo ajuda a melhorar 

a qualidade de vida da cidade. Essa questão visava identificar a satisfação aliada a 

visão do fenômeno turístico (figura 25). Do número total de entrevistados, 45% 

disseram que acham que o turismo não ajuda a melhorar a qualidade de vida, 35% 

disseram que sim 20% não sabiam. 

 

Figura 25: O turismo ajuda a melhorar a qualidade de vida da comunidade 

local? 

 



 

 

 

 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 

Podemos observar que os moradores não veem o turismo como alternativa para 

melhoria e desenvolvimento municipal. 

A respeito do fato de as obras na cidade beneficiam os moradores ou turistas, 

55% opinam que as obras municipais beneficiam somente o bem-estar dos turistas, 

enquanto 40% acreditam que beneficiam ambas as partes e 5% acreditam que 

beneficiam somente os moradores (figura 26).  

 

Figura 26: A quem as obras na cidade beneficiam? 

 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 

 Com base nas respostas obtidas, podemos observar que os moradores 

acreditam que as obras são feitas em benefício dos visitantes e não da comunidade 

local. Esse sentimento pode levar ao estranhamento entre as partes e caso persista, 



 

 

 

 

pode gerar hostilidade com relação aos turistas. 

 A seguir foi questionado se os participantes acham que o turista procura 

interagir com a população local. Caso exista esse interesse em conhecer a população, 

a relação entre comunidade e visitantes por vezes pode ser melhor, já que com o 

interesse, acontece a troca de experiências e empatia com “o outro” (figura 27). 

 

 Figura 27: Existe interesse dos visitantes em interagir com a população local? 

 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 

Sobre essa indagação, 40% dos consultados não concordam nem discordam 

com a afirmação; 25% concordam parcialmente, 20% discordam parcialmente; 10% 

concordam completamente e 5% discordam completamente. Ou seja, a maioria não 

soube opinar ou não notou diferença no interesse do visitante na população local. 

Somando os que concordam de alguma maneira, temos 35% dos entrevistados 

acreditando que esse interesse existe. 

Sobre a percepção do turismo quanto às oportunidades de emprego na cidade, 

foi questionado se eles acham que um crescimento no número de turistas aumenta 

também as oportunidades de emprego (figura 28). 

 

Figura 28: O aumento de turistas melhora a oportunidade de empregos? 

 



 

 

 

 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

Metade dos participantes concordou de alguma maneira que o aumento do 

número de turistas, aumenta também a oportunidade de empregos. Sendo a divisão 

da seguinte forma: 45% concordam parcialmente; 5% concordam completamente; 

25% não concordam nem discordam; 15% concordam parcialmente e 10% concordam 

completamente. Nota-se então que a comunidade local não vê o turismo como grande 

influenciador nesse quesito. As respostas foram surpreendentes, considerando os 

números da economia, em que a maior parte dos trabalhadores trabalha de alguma 

forma com o turismo religioso. 

A seguir foi questionado se o turismo gera oportunidades novas de renda para a 

população (figura 29). Nesse caso a maioria concorda e acha que sim que o segmento 

pode ajudar a renda familiar, além de gerar novos meios de adquiri-la. 

 

Figura 29: O turismo gera novas oportunidades de renda? 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 



 

 

 

 

Este tópico obteve respostas diferentes do anterior, considerando o mesmo 

contexto, renda e trabalho, podemos entender que existem novas oportunidades de 

renda, mas não significam melhores oportunidades de emprego, somente diferentes. 

Um fator que tem influência nesse quesito é a remuneração. Existem oportunidades 

diferentes de trabalho, mas como a maior economia da cidade é o turismo, 

correspondendo a 51%, corresponde também a uma remuneração baixa, em média 2 

salários mínimos por pessoa. Dessa maneira, mesmo com oportunidades diferentes, 

a motivação não é grande. 

A questão 14, indagava sobre a influência do turismo nos serviços básicos do 

governo: saúde, educação, transporte e segurança. O objetivo era saber se na opinião 

dos moradores, com o aumento de pessoas visitando a cidade, o governo passou a 

investir mais nestes quesitos (figura 30). 

 

Figura 30: O aumento de turistas melhorou serviços básicos do governo? 

 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 

Com base nas respostas obtidas, podemos verificar que a maioria dos 

questionados não concorda que o aumento de visitantes na cidade influenciou nas 

melhorias de serviços públicos básicos. Um total de 55% discorda de alguma maneira, 

enquanto somente 25% dos moradores concorda. Esse tipo de serviço, deve ser 

prioritário para a população, pois com os habitantes locais satisfeitos com a qualidade 

de vida, essa satisfação se reflete em melhor hospitalidade e consequentemente na 

experiência positiva do turista. 



 

 

 

 

A última questão perguntou a opinião do morador quanto aos investimentos do 

governo, já que o turismo aumenta cada ano mais (figura 31).  

 

Figura 31: Com o turismo, o governo passou a investir mais na cidade? 

 

Fonte: Da Autora, 2017 

 

Dos participantes, 45% concordaram que o fenômeno do turismo fez sim os 

investimentos na cidade aumentarem de alguma forma, porém não foi a maioria. 

Outros 25% discordaram parcialmente, 10% discordaram completamente e 20% não 

concordaram nem discordaram. Esses resultados mostram que caso o investimento 

aconteça, não é notório para toda a população. A maioria vê as obras de melhorias 

no santuário, assim como na infraestrutura de apoio. Porém, é necessário que os 

investimentos se façam presentes em outros setores. Para que a cidade continue a 

crescer e se consolidar, deve-se ter atenção aos moradores para que esses 

continuem no município e lá tenham uma boa qualidade de vida. 

 

3.2 PERCEPÇÕES DA AUTORA SOBRE A CIDADE 

 

Além dos questionários aplicados a autora também fez algumas observações 

durante o tempo na cidade. Sem mesmo ter lido nada sobre os números da economia 

de Aparecida, é fácil de perceber que toda a cidade gira em torno de Nossa Senhora 

da Aparecida, os mais diversos tipos de estabelecimentos levam o nome da santa ou 

de algo ligado à religião, desde farmácias a restaurantes. Além disso, em todos os 

lugares é possível encontrar lojas de artigos religiosos, mesmo longe do santuário.  



 

 

 

 

Como já havíamos visitado o santuário diversas vezes durante a infância, 

sabíamos o que esperar ao chegar lá, porém nunca havíamos andado pela cidade 

com olhar crítico, tendo o enfoque do turismo religioso praticado na localidade. Foi um 

grande choque ver a diferença dentro e fora dos limites do santuário. Existem muitas 

construções sendo feitas na cidade, a maior parte de prédios residenciais e hotéis. O 

fluxo de carros é intenso e constante. Existem diversas linhas de ônibus, além de uma 

grande oferta de táxis, que muitas vezes chega a ser inconveniente a abordagem dos 

motoristas. Porém, o que mais nos chamou a atenção foi a ausência de cuidados com 

a cidade, tanto da gestão pública quanto dos moradores. Muitas das construções 

estavam mal cuidadas, sem pintura ou com aparência de muito velhas, as ruas tinham 

muitos buracos, poeira e sujeira. Além disso, havia áreas abandonadas por toda a 

cidade.  

No caminho entre a Basílica Matriz e o Santuário, passamos por uma escadaria 

que parecia ser um antigo centro comercial abandonado (figura 32). No local havia 

muitas pessoas vivendo em situação de rua, por não terem teto e o espaço físico com 

aspecto de abandono total. O que mais nos chamou a atenção é que é um caminho 

de passagem entre a parte mais baixa da cidade e a Basílica Matriz, muitas pessoas 

passam por lá, e mesmo assim é abandonado, além de transmitir uma sensação de 

insegurança, ainda que nada tenha acontecido durante a pesquisa. 

 

Figura 32: Antigo centro comercial 

 

 

Fonte: Da Autora, 2016 



 

 

 

 

 

 Os turistas e moradores parecem ter uma relação harmoniosa. Todos foram 

simpáticos e prestativos. Em muitas lojas e restaurantes, notava-se falta de 

treinamento ou capacitação dos funcionários, pois agiam de maneira informal e 

descuidada algumas vezes, mas nunca faltavam o respeito ou eram hostis. 

A vida noturna da cidade também chamou atenção. Estávamos hospedados no 

hotel Santo Graal, localizado na principal avenida de cidade, no entorno do Santuário. 

É a avenida com maior concentração de meios de hospedagem, mas a maioria serve 

somente o café da manhã. Precisávamos de um local para jantar no sábado à noite 

e, surpreendentemente, foi difícil de achar uma lanchonete ou restaurante aberto. 

Passava um pouco das 20 horas e depois de cerca de 40 minutos andando, 

conseguimos um mercado. Lá o atendente disse que na cidade, após às 18 horas, a 

maioria dos locais fecha, já que a população acorda muito cedo para trabalhar e após 

esse horário a maioria das pessoas não sai mais de casa. 

 Quanto a infraestrutura de turismo, ela é bastante presente dentro dos limites 

do santuário. Lá você encontra posto de informações, atendimento médico, placas de 

sinalização, mapas e etc.. Porém no entorno do santuário, não é presente. As únicas 

informações na cidade são placas de rua, indicando o caminho para o santuário, até 

mesmo para os outros atrativos, nós vimos poucas. Além disso não há muito 

policiamento, vimos apenas um carro, e mesmo assim eram policiais entrando em um 

restaurante. As únicas obras que identificamos eram de pavimentação de algumas 

ruas. A próprio rodoviária, lugar de chegada de muitos dos turistas, é precária. Não 

tem nenhuma sinalização ou posto de informação, precisamos perguntar para uma 

atendente de lanchonete onde podíamos conseguir um táxi e como chegar ao 

santuário. 

Sobre o hotel, mesmo estando avaliado entre os 10 melhores da cidade 

(TRIPADVISOR, 2016), era notável que o atendimento e administração aconteciam 

naturalmente, mas não era algo planejado por um hoteleiro ou turismólogo. O quarto 

escolhido tinha TV e acesso ao wi-fi, mas nenhuma das comodidades funcionava. E 

nem havia a possibilidade de troca de apartamento. Os recepcionistas tinham pouco 

preparo para atender ao grande número de hóspedes e solicitações. Como na maior 



 

 

 

 

parte da cidade, o hotel contava também com uma loja de souvenires religiosos, além 

de uma pequena área de lazer infantil. O grande trunfo do hotel era o café da manhã, 

muito farto e saboroso. 

A experiência em Aparecida do Norte foi muito diferente das lembranças de 

infância, mas ainda assim satisfatória. Os moradores são receptivos e hospitaleiros, e 

de maneira geral, parecem ter orgulho de sua cidade. A pesquisa foi realizada com 

sucesso e a maioria das pessoas achou interessante saber que estavam estudando a 

sua cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A questão norteadora deste trabalho era: quais os efeitos positivos e negativos 

da atividade turística na vida dos cidadãos do município? 

Enquanto os objetivos específicos: discutir os conceitos de turismo religioso, 

suas manifestações no mundo e no Brasil; investigar as percepções dos moradores 

da cidade de Aparecida do Norte, sobre como se sentem em relação aos turistas; e, 

por fim, analisar os dados obtidos na pesquisa com relação às percepções dos 

moradores sobre o turismo religioso em Aparecida do Norte sob a luz das teorias 

estudadas. 

Acreditamos que o trabalho cumpriu o que propunha, e as respostas e análises 

serão discutidas a seguir.  

O texto apresentado mostrou o histórico do turismo religioso e algumas de suas 

manifestações no mundo e no Brasil. Esse segmento é tão antigo quanto a própria 

humanidade, já que desde que se há crença em algo, existe também algum 

deslocamento para exercer essa crença e fé.  

Por meio dos estudos bibliográficos notamos que o turismo religioso é uma 

subdivisão do turismo cultural, já que se apropria de crenças, festas e atividades de 

cultura local. Esse segmento do turismo é antigo e todos os anos cresce mais, tendo 

manifestações nas mais diversas religiões: católica, protestante, espírita, muçulmana, 

judaica, entre outras. Pelo mundo estão espalhados diversos centros receptivos de 

turismo religioso, e é um segmento que movimenta 300 milhões de pessoas todos os 

anos. 

A Europa teve um papel importante no trabalho devido à relevância histórica e 

avançada evolução nesse tipo de turismo. A experiência foi relevante para mostrar 

como se organizam os centros de visitação religiosa em diversos países e cidades. E 

como muitos deles podem perder as características espirituais, ou não exercer mais 

essa função tão ativamente. Além disso, especificamente, no caso de Assis, mostrar 

uma cidade que vive dessa devoção, assim como em Aparecida, mas com menor 

aproveitamento do seu atrativo. De alguma maneira, todos os lugares visitados, 

tentam entreter o turista que vai exercer a sua fé, mas também tem opções e história 



 

 

 

 

o suficiente para que os não praticantes aprendam sobre o atrativo e dissemine-o. A 

pesquisa no continente europeu foi proveitosa para mostrar o atraso na organização 

desse tipo de turismo no Brasil, ainda que Aparecida seja o maior destino de turismo 

religioso no país, a cidade tem uma organização precária em comparação às igrejas 

visitadas na Europa, mesmo a maioria não sendo  o principal atrativo de suas cidades. 

Mesmo o Brasil tendo sua história bem mais recente que a Europa, já existem 

diversos destinos de turismo religioso, e muitos deles estão cada vez mais 

organizados e recebem milhares de visitantes anualmente. Foram destacados os mais 

relevantes no catolicismo por ser um deles o objeto de estudo final. De Norte a Sul do 

país as mais diversas manifestações acontecem, e esse é um segmento que tem 

crescido. As cidades têm explorado melhor esse tipo de produto, levando em 

consideração que a população nacional de maneira geral tem uma espiritualidade 

muito forte. 

Especificamente o trabalho teve como foco Aparecida do Norte, a Capital da Fé 

do Brasil. Lar da padroeira do país, o município começou a crescer através da 

descoberta da imagem da santa, Nossa Senhora Aparecida. Ao lado de 

Guaratinguetá, uma cidade muito mais desenvolvida no século XVIII, Aparecida 

naquele momento descobria sua vocação. 

Muitos anos se passaram após 1717, quando a imagem foi descoberta. Cada 

vez mais milagres eram atribuídos à santa, o que gradativamente aumentava o 

número de visitantes, e hoje em 2017, 300 anos depois, o município recebe cerca de 

12 milhões de visitantes por ano. 

Os milagres somente não eram suficientes para sustentar o turismo na cidade. 

Assim que a primeira basílica foi construída, as pessoas tinham um local específico 

para visitação, melhorando a experiência e qualidade da visita, mesmo que 

inconscientemente. Com o passar dos anos e o número de turistas cada vez maior, a 

arquidiocese notou que esse era um dos maiores centros de visitação católica, e então 

com a construção do Santuário, a capacidade das visitas aumentou muito. E hoje 

Aparecida tem o maior centro Mariano do mundo.  

Essa vocação turística foi notada e com o passar dos anos novos atrativos são 

adicionados a cidade e ao santuário, aumentando o interesse do público para além da 



 

 

 

 

devoção somente. A cidade hoje conta com 16 atrativos oficiais, todos ligados a 

religião de alguma maneira. De acordo com a pesquisa de campo e bibliográfica, a 

maior parte dos atrativos listados pela prefeitura, estão dentro do santuário. Para que 

a cidade cresça ainda mais, em bairros diferentes e beneficiando áreas diferentes da 

cidade, seria indicado que fossem criados atrativos fora dos limites do santuário. A 

cidade tem o potencial turístico, então poderia ser melhor aproveitado na totalidade 

do território municipal. 

A partir da pesquisa bibliográfica, podemos verificar inúmeros efeitos negativos 

e positivos do turismo local. Esse setor é a principal atividade econômica da cidade, 

mas com a remuneração baixa, o que acaba não motivando os moradores. O principal 

é a falta de investimento da gestão pública em outros setores além do turismo. Grande 

parte dos orçamentos são voltados para o crescimento deste setor, porém segurança, 

educação, transportes e infraestrutura básica são deixados de lado, e esse é o 

principal impacto negativo.  

Sobre a percepção do morador quanto o turismo, o que podemos notar é que a 

população é bastante envolvida direta e indiretamente ao turismo religioso, já que é a 

principal economia da cidade. Além disso, os moradores veem nesse segmento sua 

fonte de renda, ainda que não seja da maneira ideal ou que estejam felizes com isso. 

Mas entendem que sem o turismo a cidade teria uma vida completamente diferente, 

além de enxergarem que é uma atividade crescente e relativamente estável. 

Ainda que os empregos e rendas estejam diretamente ligados ao turismo, os 

entrevistados não o viam como algo totalmente benéfico para a população. Muitos 

responderam que os investimentos são feitos somente nesta atividade, e que por 

vezes beneficiam somente os visitantes. Quando na verdade a população local 

precisa de investimentos para sua melhor qualidade de vida. 

Por fim, consideramos que o objetivo do trabalho foi atingido, já que 

conseguimos verificar como os moradores se sentem quanto a atividade turística. 

Observamos que por mais que a população não concorde em sua totalidade com a 

maneira que o governo investe na cidade e em serviços básicos, os moradores 

entendem que é importante investir na infraestrutura turística. A maioria se mostrou 

satisfeita com a interação entre turistas e moradores, assim como a do turismo e do 



 

 

 

 

município. Todos demonstram saber que o turismo é o que pode levar ao 

desenvolvimento cada vez melhor da cidade, caso esse continue a mudar e se 

reinventar. 

Além da conclusão da pesquisa, é importante ressaltar que o turismo tem efeitos 

positivos e negativos na vida da população de determinado destino. No caso de 

Aparecida, essa atividade se tornou o principal “ganha pão” local. É necessário que 

exista no presente e futuro, uma aliança entre administração pública e administração 

do santuário, para que a população sempre seja levada em consideração. Dessa 

maneira, a cidade poderá, certamente, ter um futuro próspero e duradouro. 
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