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RESUMO 
 

A Geografia como ciência estuda a relação entre o homem e meio ambiente. No 
entanto, a geografia traz outra relação interessante e importante de ser observada 
que é correlacionar o tema cultura e seu espaço geográfico, visto que a religiosidade 
do povo se manifesta em diferentes contextos, abrangendo as esferas econômicas e 
territoriais, então a religião e suas manifestações populares são importantes na 
modificação da geografia de uma cidade. As alterações na geografia de Itapetininga 
(SP), ocasionadas pela cultura, religiosidade e seus impactos na paisagem, são 
analisadas e questionadas. Para alcançar seus objetivos a metodologia utilizada no 
desenvolvimento da pesquisa foi pautada nos levantamentos em fontes 
bibliográficas e eletrônicas, observação direta e entrevistas para coleta de dados, 
além de pesquisa exploratória para estabelecer uma visão mais abrangente. Os 
resultados alcançados demonstram que a referida festa possui um potencial ainda 
não explorado e que o desenvolvimento da mesma passa por uma maior atenção 
das esferas que regem o seu pleno funcionamento, os órgãos municipal e o eclesial 
devem trabalhar com maior articulação para que a difusão deste santuário e sua 
festividade possa ser mais bem alavancada e posteriormente refletir em sua 
territorialidade e alterações socioeconômicas. Ao concluir a pesquisa pode-se 
observar que esta festividade tem que ser mais bem administrada e divulgada, para 
que em um futuro próximo ela venha a desenvolver o turismo religioso do município 
e fomentar a economia local. Este trabalho pretende oferecer reflexões teóricas e 
buscar respostas de como a religião influencia a dinâmica de uma cidade em 
consonância com estudos geográficos. 
 
 
Palavras-chaves: Geografia Cultural, Geografia da Religião, Geografia do Turismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Geography as a science studies the relationship between man and environment. 
However, geography brings another interesting and important relationship to be 
observed that is to correlate the theme culture and its immediate surroundings, as 
the religion of the people is manifested in different contexts, including economic and 
territorial spheres, then religion and its manifestations popular are important in 
modifying the geography of a city. Changes in the geography of Itapetininga (SP), 
caused by culture, religion and its impact on the landscape are analyzed and 
questioned. To achieve its objectives the methodology used in the research was 
based on surveys in bibliographic and electronic sources, direct observation and 
interviews to collect data, and exploratory research to establish a more 
comprehensive view. The results obtained demonstrate that such party has an 
untapped potential and its development needs to be greater attention balls governing 
their full operation, the municipal bodies and the Church must work with greater 
coordination so that the spread of this sanctuary and its festivity can be better 
leveraged and then reflect on their territoriality and socioeconomic changes. Upon 
completion of the research can be seen that this festival has to be better managed 
and disclosed, so that in the near future it will develop religious tourism in the city and 
promote the local economy. This work intends to offer theoretical reflections and 
seek answers to how religion influences the dynamics of a city in line with 
geographical studies. 
 
 
Keywords: Cultural Geography, Geography of Religion, Geography of Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como finalidade abordar a temática da cultura e o 

espaço, voltada ao aspecto cultural do município de Itapetininga (SP), ao 

sentimento de pertencimento que as pessoas têm ou deixaram de ter, 

relacionando o ser e pertencer ao lugar de sua origem, envolvendo a religião 

neste contexto como uma perspectiva a ser investigada. 

Na área econômica o potencial do turismo ligado à religião permeia a 

construção de um referencial onde o Poder Público poderá atuar na 

consolidação deste turismo como fator importante de desenvolvimento 

sustentável, de distribuição de renda e geração de empregos além de 

patrocinar para a conservação do patrimônio natural, cultural e turístico da 

cidade. 

Neste conjunto em que a cultura, religião e turismo se mesclam, mostra 

o quanto esta configuração tem potencial para ser investigada e analisada em 

seus diferentes aspectos socioeconômicos e culturais. 

Segundo Yazigi apud Bolson (2004), a paisagem é indesvinculável da 

ideia de espaço, é refeita constantemente de acordo com os locais conforme a 

sociedade, sua cultura e os fatores geográficos que influenciam de maneira 

importante o seu papel no direcionamento turístico. 

Neste contexto a paisagem proporcionada pela atividade religiosa 

provoca no turista a sua primeira impressão do local visitado em que o 

resultado desta viagem será o acúmulo de experiências e lembranças do lugar. 

O estudo da Geografia Cultural voltada à religião no contexto do 

município de Itapetininga será trabalhado tendo a religiosidade como atrativo 

turístico para o município que possui forte influência da religião católica, onde 

se encontra o Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul.  

Compreender as consequências deste deslocamento religioso no 

contexto socioeconômico para a cidade, como a economia local é afetada por 

esta festividade e como o deslocamento destas pessoas altera a configuração 

do espaço são questões a serem respondidas. 
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As hipóteses levantadas no seu aspecto geral tem a festividade como 

objeto de estudo e ela possui um potencial latente de fomentar o fluxo de 

visitantes ao município e consequentemente seu desenvolvimento econômico. 

A atividade turística leva o turista a interpretar a paisagem, isso leva 

tempo e a sua permanência no local visitado irá trazer mais recursos ao local e 

são esses recursos que fazem do turismo uma atividade econômica (BOLSON, 

2004) 

O Poder Público poderá atuar na consolidação do turismo religioso como 

fator de desenvolvimento sustentável tanto nos aspectos econômicos como na 

conservação do patrimônio cultural da cidade. 

Na particularidade as hipóteses específicas abordam o turismo religioso 

e como ele tem o objetivo de criar no turista uma relação afetiva com a 

paisagem ao seu redor, sensibilizar a população local para a atividade turística 

e também econômica. 

A paisagem que o turismo religioso procura imbuir nas pessoas é um 

elemento imprescindível e responsável pelo desenvolvimento e impulso da 

atividade turística. 

A presente pesquisa justifica-se pelo seu caráter analítico ao resgatar as 

noções de territorialidade presente no olhar geográfico ao constatar a 

construção de uma epistemologia centrada na dinâmica envolvida entre o 

espaço geográfico, a cultura e o turismo. 

A pesquisa que se apresenta mais compatível ao tema proposto é a 

Pesquisa Bibliográfica, pois é desenvolvida por meio da análise de livros e 

artigos científicos, proporcionando a vantagem de permitir uma cobertura 

ampla a respeito do assunto a ser abordado, pois o assunto além de uma 

perspectiva geográfica ele apresenta uma pesquisa também histórica e nas 

lacunas que possivelmente aparecerão no decorrer no trabalho a Pesquisa 

Documental que se aproxima muito com a Bibliográfica poderá dar subsídios 

ao tratar de fontes diversas tais como documentos oficiais, reportagens de 

jornais, filmes, fotografias entre outros. 

Esta pesquisa foi dividida através dos seguintes capítulos: o capítulo 1, 

aborda o município e sua localização, historicidade e as origens da festividade; 

a seguir o capítulo 2, expõe as fundamentações teóricas acerca da abordagem 

geográfica no contexto turístico, e conta também um pouco da história do culto 
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Mariano no Brasil; o capítulo 3, faz um levantamento do santuário na 

atualidade, uma pesquisa acerca da festa e sua espacialidade no contexto 

atual; o capítulo 4 descreve a metodologia utilizada na pesquisa; o capítulo 5 

possui a análise dos resultados e faz discussões sobre os mesmos; e por fim, o 

capítulo 6 discorre sobre as conclusões finais do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1. Caracterização do município de Itapetininga-SP 
 

 

Localizado no sudeste paulista, Itapetininga, possui uma população 

estimada em 153.810 habitantes, e uma área territorial de 1.790, 208 km2 e 

uma densidade demográfica de 80,65 hab/km2 (IBGE, 2013).  

Os biomas predominantes na região são o Cerrado e a Mata Atlântica.  

O clima da região é ameno, sujeito a ventos vindo do sul e sudeste, com 

geadas fracas e temperaturas média anual de 20,9°C.  

A precipitação pluviométrica no mês mais seco é de 35,1 mm (agosto), 

com média anual de 1.217,2 mm. O principal rio que banha o município é o 

Itapetininga que corre na direção leste-oeste, nascendo nas proximidades da 

Serra de Araçoiaba, é afluente do Paranapanema, e faz um percurso de 72 km 

dentro do município. As coordenadas geográficas são localizadas pela latitude 

23° 35’ 08’’ S, longitude 48° 02’ 51’’ W e altitude média de 670 m, fazendo 

limite com os seguintes municípios, ao norte: Guareí e Tatuí, ao Sul: Capão 

Bonito, São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul, ao Leste: Capela do Alto, Alambarí e 

Sarapuí e ao Oeste: Angatuba, Campina do Monte Alegre e Buri. 

 

Figura 1: Localização do município de Itapetininga-SP e seu limite com municípios vizinhos. 

 

Fonte: Google, https://www.google.com.br/. Acesso em 09/09/2014 
 

A localização geográfica privilegiada do município fornece diferenciais 

atrativos para investimentos, sendo cortada por ferrovia e rodovias que dão 

https://www.google.com.br/
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acesso ao interior do Estado de São Paulo e aos Estados de Mato Grosso do 

Sul e Paraná, sendo uma das rotas do MERCOSUL, além de possuir a 

possibilidade de fácil acesso aos portos de Santos, Paranaguá e ao Terminal 

Intermodal Hidroviário de Conchas, no rio Tietê. 

A distância do município da capital é de 160 km, sendo cortada pela 

Rodovia Raposo Tavares, com duas vias de acesso: a Rodovia Castelo Branco 

e SP 127, além de possuir um sistema de rodovias que interliga a diversas 

cidades como Piracicaba, Sorocaba, Campinas, Curitiba, Ponta Grossa. 

A rodovia SP 270 teve recentemente terminado a sua duplicação 

atendendo a municípios da região, percorrendo desde Sorocaba até 

Itapetininga, sendo esta autoestrada um indutor de desenvolvimento para a 

região, melhorando a fluidez em um dos principais corredores do país que liga 

a grande São Paulo aos Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. (Site HOJE 

SÃO PAULO.COM) 

A sua malha ferroviária é considerada uma das principais cidades do 

ramal de Itararé que a une dentro da Rede Ferroviária, ao sul do país, a São 

Paulo e ao Porto de Santos. 

O agronegócio é umas das principais engrenagens da economia do 

município, considerada a terceira maior extensão territorial do Estado de São 

Paulo concomitantemente as qualidades de seu solo e condições climáticas 

agregaram valor de destaque na região e no Estado, tendo diversidades de 

culturas dentre elas destaca-se a batata, o milho, o feijão, a cana de açúcar e a 

laranja, além da bovicultura, silvicultura e avicultura, dando uma configuração 

marcante do agronegócio no município. 

Itapetininga possui uma infraestrutura que compreende: água tratada 

pela Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), além de 

esgoto tratado, coleta de lixo, unidades básicas de saúde, Hospitais, Pronto 

Socorro, Agências Bancárias, Segurança Pública, que neste quesito conta com 

a polícia civil, militar, montada, rodoviária, ambiental e corporação de 

bombeiros.  

Neste contexto o município de Itapetininga pode ser sede de 

Aglomerado Urbano segundo reportagem vinculado pelo jornal Correio de 

Itapetininga, proposta apresentada pelo secretário estadual de Saneamento e 



15 

 

Recursos Hídricos, para fortalecer os assuntos coletivos pertinentes à região, 

traçando políticas públicas para o desenvolvimento da mesma. (FILHO, 2014) 

 

Figura 2: Localização do município de Itapetininga-SP e sua logística 

 

Fonte: Secretaria Municipal da Industrialização e Desenvolvimento Itapetininga  
 
 

1.1. A sua historicidade 

O município de Itapetininga como vários outros da região teve a suas 

origens vinculadas com a rota dos tropeiros que percorriam os caminhos e 

espalhava o progresso, o tropeirismo iniciou-se em 1733 com a abertura da 

Estrada da Serra, por Cristovão Pereira de Abreu, ligando o litoral ao planalto 

por terra, ampliando o fluxo de muares do sul para o centro, organizando um 

mercado que em 1750 criou-se a Feira de Sorocaba onde paulistas, mineiros, 

paranaenses se incorporaram as atividades e ao comércio vinculadas às 

tropas. O ciclo do tropeirismo prolongou-se por todo século XIX, ocorrendo o 

seu abrandamento somente com o advento dos transportes modernos. 
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Os antigos caminhos trilhados pelos tropeiros, algumas trilhas indígenas 

e outros abertos pelas tropas de mulas e boiadas tinham a designação de 

Caminho das Tropas e a necessidade de paradas pontuais para a espera que 

as chuvas estiassem e a baixa dos rios demandava pernoites e alimentação 

dos tropeiros, além da necessidade de alimentar os animais o que requeria de 

pastos. 

Com o tempo as famílias foram se estabelecendo, dedicando-se ao 

cultivo e comércio para atender aos viajantes e nesta dinâmica deu origem a 

pequenas povoações que com o passar das décadas aumentou o movimento e 

desenvolvimento, proporcionando a gradativa interação das econômicas no 

contexto regional, onde atualmente muitos destes núcleos se transformaram 

em grandes cidades como se verifica ao longo desses antigos caminhos. 

Surgiu em 1724 o primeiro núcleo de tropeiros na região de Itapetininga, 

com a descoberta que o pasto local era abundante e a terra fértil, este aspectos 

concomitantemente com a distância da Vila de Sorocaba foram fatores 

favoráveis para o local ser considerado propício como ponto de descanso dos 

mesmos. 

Por volta de 1760, Domingos José Vieira chefiando um grupo de 

portugueses formou em um local alto e circundado por dois ribeirões um novo 

núcleo que disputava com o primeiro a primazia de ser elevado à condição de 

vila, onde em 17 de abril, Simão Barbosa Franco foi nomeado para fundar e 

administrar o novo povoado cabendo a ele a escolha do núcleo principal no 

qual o de Domingos José Vieira foi escolhido. 

No dia 5 de novembro de 1770, a Vila de Nossa Senhora dos Prazeres 

de Itapetininga, foi oficialmente criada, convencionando esta data com o 

aniversário da cidade que atualmente chama-se Itapetininga. Fazem parte dos 

fundadores históricos do município, Simão Barbosa Franco, Domingos José 

Vieira e o ituano Salvador de Oliveira Leme.  

 

Tabela 1: Resumo de datas da fundação até a elevação de cidade do atual município de 
Itapetininga-SP 

           Fundação 05/11/1770 

           Elevação a Vila 06/11/1771 

           Elevação a Sede de Comarca 17/07/1852 
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           Elevação a Cidade 13/03/1855 

Fonte: Genealogia de uma cidade. Acesso em 28/08/2014 

 
A origem linguística da palavra Itapetininga remonta ao vocábulo 

indígena, especificamente no tronco tupi-guarani e que representa na tradução 

mais aceita na opinião dos filologistas laje seca ou enxuta, sendo Itape uma 

contração de Itapebe (pedra chata, rasa ou plana) e tininga (seco, seca ou 

enxuta). 

 

Figura 3: Maquete do Vilarejo Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga-SP 

 
Fonte: Cidade 3D. Acesso em 02/09/2014 

 

1.2. Itapetininga e sua religiosidade 

Segundo o IBGE a população residente pelo critério de religiosidade no 

município se apresenta com a seguinte formação: 

 Religião católica apostólica romana – 89.446 pessoas; 

 Religião espírita – 1.801 pessoas; 

 Religião evangélicas – 38.030 pessoas. 

Percebem-se pelos números que a denominação de católicos no 

município reflete nos seus referencias e tradições culturais onde se observa 

reproduzido pelas manifestações de cunho religioso que ocorre no decorrer do 

ano focando na religiosidade as suas expressões mais marcantes.  
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A santa padroeira de Itapetininga é Nossa Senhora dos Prazeres que 

possui a Catedral Nossa Senhora dos Prazeres como a sua matriz, localizada 

na Praça Duque de Caxias esta igreja foi criada em 6 de novembro de 1771 

com a arquitetura em estilo romano, em formato de cruz latina, com uma torre 

lateral do lado esquerdo e o batistério do lado direito, ocupando 2.000 m2, 

sendo considerada um dos maiores templos católicos do Estado de São Paulo. 

Existe uma familiaridade desta igreja com a Basílica de Nossa Senhora 

Aparecida do Norte que é uma adaptação ampliada da atual catedral de 

Itapetininga, sendo esta a inspiradora da famosa basílica que se encontra na 

cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, um dos principais santuários 

católicos da América Latina. O engenheiro Benedito Calixto de Jesus Neto, que 

projetou a basílica, fez anteriormente a igreja de Itapetininga, cuja pedra 

fundamental foi lançada em 1945. 

 

Figura 4: À esquerda Basílica de Nossa Senhora Aparecida do Norte em Aparecida-SP e a 
direita Matriz Nossa Senhora dos Prazeres em Itapetininga-SP. 

 

Fonte: G1 Itapetininga e Região, TV Tem. Acesso em 26/07/2014 

 

No portal da Prefeitura Municipal de Itapetininga encontra-se outras 

festividades relacionadas com o turismo cultural e religioso formando uma 

agenda de eventos que procura atrair turistas de toda a região sendo algumas 

destas festas centenárias como a Festa do Divino que completa em 2014, 159 

anos de existência, também a Festa do Santuário Nossa Senhora Aparecida do 
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Sul completou em 2013, a sua 95ª festividade em louvor a santa padroeira da 

comunidade do bairro de Vila Aparecida. 

A igreja Nossa Senhora Aparecida do Sul, foi inaugurada em 1918 e 

suas obras de construção começaram em 1911, anteriormente havia uma 

capela que em 2012 completaria 100 anos, foi à primeira construção sendo a 

mesma edificada em 1912 e a sua demolição ocorrida em 1966 para aumentar 

a praça que fica em frente à nova Matriz de Nossa Senhora Aparecida, 

segundo a história movido por uma graça alcançada o tropeiro senhor José 

Augusto de Campos conhecido pelo cognome Campinho, em homenagem a 

Nossa Senhora Aparecida, construiu a capela, e a atual igreja foi iniciada a sua 

construção em 1955 e a sua historicidade está fortemente ligada à devoção 

religiosa e ao tropeirismo. 

Nas proximidades deste santuário encontra-se o Horto Religioso 

inaugurado pelo senhor José Augusto de Campos (Campinho) o mesmo que 

construiu a capela e onde atualmente realiza a tradicional festa de final de ano, 

o referido horto tem um vínculo histórico com a paróquia e também foi usado 

como abrigo para os tropeiros que passavam por Itapetininga para fazer suas 

orações antes de partirem em viajem. 

 

Figura 5: Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul (Foto: Matheus Dalmazzo) 

 

Fonte: Site Nosso bem estar. Acesso em 28/08/2014. 



20 

 

1.3. Origem da Festa no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul 

 

As origens desta festividade tem um paralelo análogo com as 

comemorações a Nossa Senhora Aparecida do Norte ao ter em seu contexto a 

participação em sua divulgação e contribuição à presença dos tropeiros que em 

suas viagens possuíam uma imagem da santa. 

O tropeirismo no Brasil fortemente composto por comerciantes e 

aventureiros que desbravavam o país transportando tropas de animais de 

corte, tração e montaria e uma diversidade de produtos e em alguns casos até 

mesmo correspondência. 

O trajeto de longa duração saia da cidade de Viamão no Estado Rio 

Grande do Sul até Sorocaba pertencente ao Estado de São Paulo, que neste 

período foi o centro nacional do comércio tropeiro. Os pousos aconteciam 

aproximadamente após cerca de 30 quilômetros de viagem e os tropeiros neste 

contexto eram homens de fé com uma grande devoção a Nossa Senhora, cuja 

imagem era adquirida em suas passagens e visita a cidade de Guaratinguetá 

berço da devoção futura a santa e pela qual jamais se separavam desta 

imagem, levando a sua fé e devoção por todo o Brasil, em cada ponto de 

parada lançavam os alicerces à devoção a Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida, deste modo à veneração se espalhou por todo o Brasil graças à 

participação dos tropeiros. 

Nesta contextura a devoção a Nossa Senhora Aparecida no município 

de Itapetininga reflete a participação dos tropeiros pois sendo a cidade fundada 

em 1770 por meio dos pousos que os mesmo faziam a beira do Rio 

Itapetininga, no período de permanência dos tropeiros que alguns casos 

duravam meses eles realizavam visitas aos sítios, fazendas e arrabaldes da 

cidade levando consigo a imagem de Nossa Senhora Aparecida, divulgando a 

devoção aos habitantes.  

O tropeiro senhor José Augusto de Campos (Campinho), um dos 

devotos da santa e tropeiro de profissão, morador da Chácara do Limoeiro que 

por sua fé mudou o nome da mesma para Chácara da Aparecida, em 1912 

impelido pela sua veneração teve a ideia de levantar uma capelinha em 

homenagem à santa, onde em 1913 obteve da Câmara Municipal um terreno 

para esta finalidade e no final deste mesmo ano a obra foi concretizada. 
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A autorização para a realização de celebrações religiosas na capela 

recentemente erigida foi concedida em 08 de janeiro de 1914 e a partir deste 

evento o local se tornou um centro de peregrinação e de oração de devotos da 

cidade e de cidades vizinhas que eram impelidas para agradecer graças 

recebidas e invocar bênçãos e proteção a Nossa Senhora Aparecida. 

A cidade por ser rota dos tropeiros recebia a presença de vários que se 

originavam de lugares distantes que em romarias vinham depositar aos pés da 

santa suas preces, agradecimentos e proteção para a empreitada a ser 

realizada onde solicitavam que suas viagens fossem tranquilas e sucedidas. 

O aumento sucessivo de fieis que se deslocavam para a visitação da 

imagem de Nossa Senhora Aparecida, eram oriundo dos bairros da cidade e 

também de outras regiões chamadas distritos que atualmente são 

denominados municípios de Alambarí, Angatuba, Guareí, Sarapuí, Tatuí entre 

outros. 

O pároco da época Sizenando Dias, da Paróquia de Nossa Senhora dos 

Prazeres à qual a Capelinha de Nossa Senhora Aparecida do Sul pertencia 

resolveu construir uma nova e mais espaçosa devido à afluência de visitantes 

ao local por volta de 1921 e a pedra fundamental desta nova capela foi lançada 

no dia 22 de julho de 1922 pelo padre Artur Silveira.  

No ano de 1923, no período de 23 a 31 de dezembro, reuniram-se os 

fiéis na Capela de Nossa Senhora Aparecida do Sul para a celebração e 

inauguração da Capela e sua Festa, saudando a chegada do Ano Novo de 

1924. E no dia 01 de janeiro saia da Igreja de Nossa Senhora do Rosário a 

primeira Procissão do dia 1° do Ano, a partir desta data até os dias atuais a 

tradição de passar o ano junto a Nossa Senhora Aparecida e a posterior 

procissão é um dos alicerces desta festividade. 
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Figura 6: Igreja Nossa Senhora Aparecida do Sul em, 1930 

 

Fonte: Guia de Itape. Acesso em 28/08/2014  

 

1.4. O milagre que deu origem a construção da Capela 

 

A história nos reporta a figura do senhor José Augusto de Campos 

(Campinho), fervoroso e devoto de Nossa Senhora Aparecida, conceituado 

comerciante da cidade, criador de animais de montaria, gado de corte e de 

tração nas Estâncias vizinhas de Viamão no Estado do Rio Grande do Sul, 

exercendo a função de tropeiro na rota dos Estados do Sul do país até a cidade 

paulista de Sorocaba. 

O trajeto percorrido se constituía de longas e perigosas viagens e em 

sua companhia sempre a imagem de Nossa Senhora Aparecida e foi em duas 

ocasiões perfazendo este itinerário que ocorreu os milagres que originaram a 

construção da capela e consequentemente a peregrinação em louvor à santa e 

a tradição das procissões. 

O deslizamento do morro por ocasião em que transportava os animais 

nas perigosas Serras de Santa Catarina percorrendo trechos da Mata Atlântica 

com terra úmida e fofa, o peso de tantas cabeças de animais, carregadores, 

cavaleiros, carroças provocou um deslizamento levando Campinho e toda a 

tropa. No momento de desespero invocou a proteção de Nossa Senhora 
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Aparecida e no mesmo instante o deslocamento de terra parou onde pôde se 

observar que todos os envolvidos estavam cobertos de lama, relva e 

assustados, mas todos vivos. 

Em outra circunstância Campinho e sua comitiva resolveu fazer um 

pouso devido ao cansaço, pois haviam percorrido mais de trinta quilômetros de 

viagem e a parada era um momento de perigo pelo risco de assaltos, ataques 

de animais, inundações repentinas e a fuga de animais para a mata fechada. 

A localização para o descanso foi nas proximidades de um rio com 

margens amplas, cercada por uma mata fechada e alta, onde todos foram 

acomodados com segurança e os peões posicionados em pontos estratégicos 

para evitarem fugas dos animais. 

No amanhecer do dia seguinte à surpresa, com perplexidade Campinho 

olhou para o lugar onde estava a tropa e não encontrou nenhum animal, os 

peões se encontravam em seus postos e tudo havia sido preparado conforme a 

rotina de suas viagens e nunca tal situação havia ocorrido.  

Além da perda financeira estavam sendo comprometidas perdas morais 

decorrentes dos compromissos da entrega das encomendas, e foi neste 

contexto que invocando a proteção de Nossa Senhora, solicitou sua iluminação 

e que exigiu uma capela a ela perto de sua Chácara Limoeiro, que daquele dia 

em diante se chamaria Chácara Aparecida.  

Orações feitas, todos se embrenharam na mata em busca dos animais 

nela desaparecidos e na tarde daquele dia toda a tropa já havia sido resgatada, 

e foi por causas da fé e dos milagres acontecidos que a Capela foi construída, 

as pessoas começaram a visitá-la, foi ampliada e autorizada missas em seus 

aposentos, e por fim realizadas festividades em louvor a Nossa Senhora 

Aparecida que se perpetua até os dias atuais. 
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Figura 7: A rota percorrida pelos tropeiros do Rio Grande do Sul até Sorocaba.  

 

Fonte: Genealogia de uma cidade. Acesso em 28/08/2014 
 

 
1.5. O Horto Religioso da Capela de Nossa Senhora Aparecida do Sul 

 

A incumbência da administração da Capela de Nossa Senhora 

Aparecida do Sul foi transferida para os Missionários do Sagrado Coração, esta 

congregação teve origem na pequena cidade de Isoudun, Diocese de Bourges 
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na França em 8 de dezembro de 1854, fundada pelo sacerdote Padre Júlio 

Chevalier tendo a missão de atender às necessidades religiosas com seu ideal 

missionário espalharam-se pelo mundo. A missão desses missionários no 

Brasil começou com o aceite de um convite do Bispo da Diocese de Pouso 

Alegre, no Sul de Minas e provenientes da Holanda, os dois primeiros 

missionários chegaram ao país em 27 de maio de 1911.  

De pouso Alegre outros se espalharam para os diversos recantos do 

país e foi por meio do Bispo de Sorocaba Dom José Carlos de Aguirre que em 

meados de 1936 percebendo a necessidade de um atendimento religioso mais 

adequado para a Região da Baixa Sorocabana solicitou aos Missionários do 

Sagrado Coração da Região Brasileira autorização para a construção na região 

de um Seminário com o objetivo de formação de novas vocações, onde a 

escolha da cidade com localização e clima favoráveis recaiu sobre o município 

de Itapetininga na região da chamada Colina da Aparecida, nas proximidades 

da Capela de Nossa Senhora Aparecida do Sul, pequeno templo que por 

ordem do Bispo a sua administração e a orientação dos atos religiosos haviam 

sido passado para a responsabilidade dos Missionários do Sagrado Coração. 

Para tal finalidade no final de 1936 é adquirido do senhor José Augusto de 

Campos (Campinho) uma gleba de terra arborizada denominada Horto 

Florestal para nela iniciar a construção do seminário.  

Os missionários holandeses por causa da dificuldade da língua e 

deficiência cultural de muitos fiéis decidiu os seus superiores nomearem o 

Padre Plínio Negrão, o segundo brasileiro a se ordenar na congregação em 

1947 foi nomeado para exercer e atuar nas terras de população simples ligada 

ao cultivo da terra, por tratar de uma pessoa simples e a facilidade da língua 

tornaram sua estadia no município bem sucedida, realizando celebrações na 

Capela de Nossa Senhora Aparecida do Sul. 

No final do ano de 1938 início de 1939 foi concluída a segunda parte do 

Seminário proporcionando instalações adequadas para os objetivos dos 

Missionários do Sagrado Coração, formação de futuros religiosos e 

evangelização da comunidade cujo ponto de encontro para tais atos era a 

Capela de Nossa Senhora Aparecida do Sul. Com a permanência dos 

missionários foi constatado que o fluxo de movimentação dos religiosos na 

Capela aumentava, principalmente nas festas do final do ano, sendo a 
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ampliação da Capela uma questão de urgência para a acomodação dos 

romeiros ou a construção de um espaço religioso ao lado da mesma. 

A configuração desta afluência é composta além da população local, 

mas também de numerosas romarias procedentes de várias localidades 

próximas, visitas feitas não somente no período das festividades mas 

diariamente e neste contexto a necessidade de ampliação se voltou para a 

fundação de um Horto Religioso que atendesse a nova demanda religiosa. 

O futuro Horto Religioso teve a sua primeira avaliação em dezembro de 

1940 onde foi constituído uma comissão encarregada de por em prática esta 

ideia, em 18 de abril de 1941 foram apresentados o Projeto Horto Religioso aos 

componentes da comissão com a proposta de adquirir um terreno apropriado, 

nas imediações da Capela Nossa Senhora Aparecida do Sul, as escrituras do 

terreno foram apresentada em janeiro de 1942. 

O projeto inicial contemplava uma área arborizada onde em seu interior 

se distribuiriam as Estações da Via-Sacra, uma Gruta de Nossa Senhora de 

Lourdes, o início das obras no Horto Religioso começaram em 1943 com a 

construção da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, já em 1946 formou-se um 

bosque de eucaliptos e nos anos 60 na parte central da Gruta foi erigido um 

altar e ao fundo fixado um grande crucifixo, além de salas para acomodação de 

objetos da celebração e na parte externa da gruta em cima um nicho com a 

imagem de Nossa Senhora de Lourdes. 

Outros itens do projeto original do Horto não chegaram a ser 

concretizados e alguns feitos na época foram alterados com o passar dos anos, 

o bosque desapareceu em virtude do corte dos eucaliptos, nesta localidade 

grandes eventos reuniam multidões, sendo as festas de ano novo e a do dia 1°. 

de janeiro realizados neste local até os dias de hoje.  

Existe a intenção de ampliar o santuário. O horto religioso passou por 

uma revitalização recentemente conforme informações do site dos Missionários 

do Sagrado Coração, ocorrendo uma parceria com o poder público municipal 

colocando a disposição da população o referido espaço para caminhadas, 

exercícios e utilização para as atividades do Santuário, que além das festas 

tradicionais recebeu este ano o XVII Cenáculo Diocesano realizado no dia 14 

de setembro de 2014. 
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Figura 8: Horto Religioso. 

 

Fonte: Panoramio. Acesso em 28/08/2014  
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2. A tríade Geografia, Religião e Turismo 

 

A cultura num contexto geográfico apresenta diversas noções de 

ocupação dos espaços e segundo McDowell apud Zanatta (2007) a geografia 

cultural é área de grande interesse de trabalho geográfico, possuindo uma 

abrangência ampla, incluindo a investigações e abordagens a partir de 

perspectivas teóricas, para Claval:  

O espaço jamais aparece como um suporte neutro na vida dos 

indivíduos e dos grupos. Ele resulta da ação humana que mudou a 

realidade natural e criou paisagens humanas e humanizadas. Os 

lugares e as paisagens fazem parte da memória coletiva. A 

lembrança do que aconteceu no passado dá forte valor sentimental a 

certos lugares. Os mitos religiosos e políticos mudam a natureza de 

parcelas do espaço: existem fontes, florestas, árvores e serras que 

viram sagradas, enquanto os seus arredores permanecem profanos. 

As identidades individuais e coletivas são fortemente ligadas ao 

desenvolvimento da consciência territorial. Num tempo em que a 

globalização ameaça muitas identidades, a luz que a abordagem 

cultural põe nas relações entre identidades e território indica 

interessantes perspectivas de ação. (CLAVAL, 2002, p. 24) 

Diante desta realidade observa-se um crescente interesse dos 

pesquisadores pela noção de desenvolvimento em que a Geografia da Religião 

desempenha tanto na formação de novas territorialidades como no fomento de 

economias baseadas no crescimento de cidades. 

A respeito da Geografia da Religião no Brasil, Rosendahl (2003) 

comenta que a experiência religiosa tem se apresentado com maior interesse 

pelos cientistas sociais, mas a temática é pouco investigada pelos geógrafos e 

enfatiza a importância de examinar a diversidades destes fenômenos 

religiosos.   

Partindo da contextualização do tema religião o turismo se apresenta 

com uma forte ligação nesta conjectura, para Moreira (2008) ocorreu um 

deslocamento do religioso na sociedade contemporânea e o turismo é um 

destes deslocamentos inusitado, várias demonstrações religiosas em períodos 

natalinos, procissões, cerimônias e rituais tidos como eventos católicos estão 

sendo organizados por Secretaria de Turismo, ao se tornarem atrações 
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turísticas provocaram diversas ramificações tanto na economia e planejamento 

das cidades. 

A respeito da peregrinação e romarias, “Aqui no Brasil as romarias do 

catolicismo brasileiro, na maioria das vezes, resultam em centro de 

convergência religiosa” (ROSENDAHL, 2003, p. 5). 

A territorialidade destas festas pode ser corroborado pelo que expõe 

Rosendahl acerca da territorialidade: 

Territorialidade religiosa, por sua vez, significa o conjunto de práticas 

desenvolvido por instituições ou grupos no sentido de controlar um 

dado território, onde o efeito do poder do sagrado reflete uma 

identidade de fé e um sentimento de propriedade mútuo. A 

territorialidade é fortalecida pelas experiências religiosas coletivas ou 

individuais que o grupo mantém no lugar sagrado e nos itinerários 

que constituem seu território. De fato, é pelo território que se encarna 

a relação simbólica que existe entre cultura e espaço. (ROSENDAHL, 

2005, p. 12934) 

 O desenvolvimento local proporcionado por este evento cultural 

religioso permite formular algumas questões de como o espaço é ocupado, 

como a economia é afetada e de como poderá se organizar para que os 

impactos no espaço geográfico sejam planejados e minimizados, pois para 

Pinto 

Não se pode deixar de salientar, em linhas gerais, que a maioria dos 

destinos turísticos religiosos do Brasil não reage proporcionalmente à 

sua demanda turística, no sentido de gerar infra-estrutura 

correspondente. Nota-se também a falta de um trabalho de marketing 

e publicidade que impulsione a demanda. Existem muitos locais no 

Brasil onde o potencial para se desenvolver o turismo religioso é 

enorme, mas são pouco divulgados e conhecidos apenas 

regionalmente. É necessário que pesquisas sejam feitas nesses 

locais no sentido de orientar os trabalhos de planejamento para o 

desenvolvimento do turismo. (PINTO, [200-], p. 6) 

Portanto diversos autores corroboram a dinâmica envolvida entre a 

geografia, religião e turismo, demonstrando o quanto estão imbricadas e como 

ambas produzem no espaço sua territorialidade. 
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2.1. A veneração a Maria 

 

Sendo uma devoção de origem portuguesa herdado dos colonizadores, 

esta devoção na Península Ibérica vem de longa data deste o século XII, a 

figura de Maria por seu aspecto maternal sempre foi invocada e esteve 

presente em todo o processo de colonização. 

No Brasil o culto mariano tem em Maria o seu papel de mãe onde os 

filhos recorrem a sua proteção nas diversas adversidades, conforme demonstra 

Moreno, “[...] cada vez mais o culto a Maria será ligado à figura da mãe, aquela 

que protege, que acode a aflição dos seus filhos e se faz presente nas 

necessidades do cotidiano.” (MORENO, 2009, p. 25) 

Portanto esta figura materna será fundamental para a expansão da 

devoção Mariana, principalmente para a sua consolidação perante a sociedade 

colonial e posterior, abarcando grupos diversos tanto nos aspectos sociais 

como econômicos, característica esta que irá refletir no culto a Nossa Senhora 

Aparecida. 

A devoção a Nossa Senhora Aparecida esta imbricado ao encontro da 

imagem no rio Paraíba em 1717, no início do século XVIII onde ocorreu o 

milagre dos peixes. 

 

Figura 9: Devotos em frente a imagem de Nossa Senhora em Aparecida/SP. 

 

Fonte: Acervo do autor Marcos, B.S., 2014 
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3. O Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul na atualidade 

 

A Diocese de Itapetininga foi formado com o desmembramento da 

Arquidiocese de Sorocaba, sua extensão territorial é de 7.948 km2 , limitando-

se com as Arquidioceses de Sorocaba e Botucatu e com as Dioceses de 

Itapeva e Registro, juntamente com Jundiaí, Itapeva e Registro compõe a 

Província Eclesiástica de Sorocaba e a Sub-Região Pastoral de Sorocaba no 

Regional Sul 1, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), sua 

população atual é de aproximadamente 450 mil habitantes, composta por 36 

paróquias tendo como bispo Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto e tendo 

como padroeira Nossa Senhora dos Prazeres, a padroeira da paróquia mais 

antiga que se localiza no município de Itapetininga e que se designa Catedral, 

criada em 15 de abril de 1998 e instalada no dia 19 de julho do mesmo ano. 

Organizada por regiões as paróquias se situam conforme a seguir: 

 Região Itapetininga, englobando o município e as seguintes paróquias: 

Paróquia e Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, Paróquia e Santuário 

Nossa Senhora Aparecida do Sul, Paróquia Nossa Senhora das 

Estrelas, Paróquia Nossa Senhora das Graças, Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima, Paróquia Sant´ana e Santa Rita, Paróquia Santa 

Cruz, Paróquia São João Batista, Paróquia São Paulo Apóstolo e 

Paróquia São Roque; 

 Região Norte, abrange os municípios de Quadra, Cesário Lange, 

Porangaba, Guareí e Torre de Pedra; 

 Região Oeste, contém os municípios de Angatuba, Paranapanema, 

Holambra II e Campina do Monte Alegre; 

 Região Sul, compreende os municípios de Alambarí, Pilar do Sul, 

Sarapuí, São Miguel Arcanjo, Capela do Alto; 

 Região Tatuí que possui 10 paróquias no município que lhe dá o nome. 

 

3.1. Sua infraestrutura  

 

Localizado a Rua Professor Pedro Voss, n°. 460, no bairro Vila 

Aparecida no município de Itapetininga o Santuário Nossa Senhora Aparecida 
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do Sul é administrado pelo padre Júlio César Machado, Missionários do 

Sagrado Coração (MSC) no qual exerce a função de pároco e reitor. 

A estrutura atual do Santuário compreende a própria Igreja, Horto 

Religioso, a Casa dos Padres e o Salão Paroquial e em seus arredores 

também se localizam o Núcleo de Apoio á Família (NAFA) – Conselho 

Particular Nossa Senhora Aparecida e as casa das Irmãs Dominicanas de São 

José. 

 

3.2. O comércio em seu entorno 

 

Por meio de uma saída de campo e uma pesquisa exploratória foram 

elencados os principais pontos comerciais que se alocam nas proximidades do 

santuário e que possivelmente tem uma eventual possibilidade de usufruir do 

fluxo de pessoas presentes ou em uma dinâmica futura serem beneficiados 

com as atividades da festa. 

Possui em seu entorno 02 pizzarias, 01 hotel, 01 casa de assados, 01 

hortifrutigranjeiro, 01 caldo de cana, 01 banca de revista, 01 cantina, 06 bares 

com lanches, 03 drogarias, 02 panificadoras, 02 supermercados, 01 

restaurante e lanchonete, além de ficar nas proximidades da Estação 

Rodoviária.  

No trajeto da procissão que se realiza no final do ano foram 

contabilizados os seguintes comércios: 01 hotel, 02 restaurantes, 05 

lanchonetes, 01 pizzaria, 03 drogarias, 01 farmácia de manipulação, 02 

bancos, 01 sorveteria, 01 cafeteria, 01 doceria, este percurso abrange a saída 

da Praça Peixoto Gomide subindo a Avenida Dr. Virgilio de Rezende chegando 

a Praça Nossa Senhora Aparecida em frente ao Santuário. Paralelamente a 

esta corre outra Avenida, a Professor Francisco Válio que em seu percurso nas 

proximidades do santuário também possui 01 farmácia de manipulação, 01 

drogaria, 02 supermercados, 02 restaurantes e 01 padaria que pode a vir ser 

beneficiado com o fluxo de pessoas envolvidas com a festividade. 
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Figura 10: Trajeto percorrido durante a procissão de final de ano. Em vermelho o percursso, 
em amarelo o Santuário, a Praça e o Horto Religioso e em azul a Estação Rodoviária.   

 

Fonte: Google Earth / Informação tratada pelo autor Marcos, B. S., 2014 
 

                                                                                                  Legenda:      

Percursso da procissão       

                                                                                                  Área do Santuário       

                                                                                                    Estação Rodoviária 
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4. Metodologia utilizada 

 

No desenvolvimento da pesquisa foram realizados levantamentos em 

fontes bibliográficas e eletrônicas do tema vinculado ao objeto de estudo, 

resaltando muitas vezes a ausência de dados sobre a historicidade do 

Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul, para tanto foram utilizados as 

documentações existente, visitas técnicas e observação direta do objeto 

pesquisado, entrevistas para coleta de dados, sendo estas semi estruturadas, 

na qual se aproxima mais duma conversação, um diálogo focado no santuário, 

produzindo dados e informações de caráter quantitativo e qualitativo. 

Considerou-se pertinente para o desenvolvimento deste trabalho 

também uma pesquisa exploratória, com a finalidade de estabelecer um 

primeiro contato como o tema e assim poder vislumbrar o seu entorno e de 

como se processa a sua potencialidade para o turismo e a possível formação 

de novos territórios e paisagens. 

Devido à escassez de dados específicos e aprofundados sobre o objeto 

da pesquisa, observou-se a necessidade de realizar uma análise do santuário 

para que o mesmo detalhasse sua situação atual na atividade turística, e que 

possa fornecer material para futuras propostas de desenvolvimento turístico do 

mesmo. 

A Pesquisa Bibliográfica foi realizada por meio da busca de sites 

específicos e a consulta de artigos diversos. Quanto a historicidade da festa, foi 

utilizada a Pesquisa Documental em que foi contatado o Reitor do Santuário o 

Sr. Júlio César Machado e alguns paroquianos que estão envolvidos com as 

festividades e pertencentes a diversas pastorais, foram coletadas informações 

e fotos, além da pesquisa de campo para vivenciar o foco do trabalho. 

Informações foram coletadas por meio da Sra. Neide do Carmo Bianchi 

que em 2012 publicou no jornal do santuário diversas matérias contando as 

origens da paroquia, o horto religioso e suas festas. Foi solicitada ao Sr. Júlio 

César Machado pároco e reitor, a autorização para a realização de uma 

pesquisa de campo para coleta de dados para que houvesse uma 

quantificação e pudesse ter uma noção da atual situação do santuário. 
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5. Análise dos resultados 

 

No período de 3 a 12 de outubro foi realizada a coroção de Nossa 

Senhora Aparecida em comemoração as festividades que ocorrem também na 

Basílica de Nossa Senhora Aparecida do Norte, por se tratar do dia 12 feriado 

nacional, foi então aproveitado este momento para realizar uma pequena 

enquete na qual foi coletado dados acerca do perfil dos visitantes onde as 

informações consistiam em origem do visitante, sexo, motivo da visita, 

frequência e idade. Foram entrevistados ao todo 75 pessoas e os dados 

quantificados conforme abaixo. 

 

Tabela 2: Perfil dos visitantes do Santuário, pesquisa realizada nos dia 05 e 12 de outubro de 
2014, abrangendo 75 pessoas. 

 Visitante do Santuário 

Cidade Sexo 

Itapetininga Outras Masculino Feminino 

68 07 34 41 

Motivo da visita Frequência da visita 

Festa 26 01 a 06 

vezes/ano 

27 

Pertence a 

comunidade 

10 Várias 

vezes/ano 

48 

Devoção 39 

Faixa etária 

10 a 30 anos 10 

31 a 60 anos 44 

61 a 90 anos 21 

Fonte: Dados tratados pelo autor Marcos, B.S., 2014 

 

Complementando a pesquisa foi avaliado também o livro de registro dos 

visitantes da Sala dos Milagres que compreendia os períodos de 2011 a 2014 e 

nesta fonte foram quantificados as cidades e o número de visitantes nesta área 

específica do santuário. Os dados obtidos foram analisados e as informações 

contidas nas mesmas transformadas em quadro e gráfico conforme abaixo. 
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Tabela 3: Visitantes do santuário no período de 2011 a 2014.  

Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul 

Livro de Visitas / Sala dos Milagres 

Anos: 2011 a 2014 

Total de Visitantes: 1.766 

Cidade Visitantes 

Itapetininga 1688 

Alambari 15 

Campinas 10 

São Paulo 9 

Sarapuí 9 

Sorocaba 7 

Outros 28 

Total 1766 
Fonte: Dados tratados pelo autor Marcos, B.S., 2014 

 
Figura 11: Visitantes do Santuário no período de 2011 a 2014 

 

Fonte: Dados tratados pelo autor Marcos, B.S., 2014 

 

A pesquisa bibliográfica e documental atesta que ocorre no município de 

Itapetininga um potencial latente no que diz respeito à festividade em louvor a 

Nossa Senhora Aparecida, majoritariamente católica a festa reflete em escala 

local um fluxo de visitantes oriundos de vários bairros da cidade. 

Na pesquisa de campo foi constatado que os visitantes são em sua 

maioria do próprio município, mais bem diversificados provenientes de bairros 

próximos e até mesmo distantes do santuário. 

O perfil do visitante demonstra também que a devoção e a festividade 

norteiam o fluxo dos mesmos, demonstrando que a religião neste contexto 

influencia na ocupação territorial do espaço geográfico apenas ao redor do 

santuário, a festa do dia 12 de outubro e do dia 1° de janeiro, afeta em escala 
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diminuta, tanto os aspectos sociais quantos os aspectos econômicos do 

município. 

Observando a infraestrutura do município e a sua localização geográfica 

percebe-se que o mesmo tem potencialidade para com o apoio dos órgãos 

administrativos municipais poderem analisar como utilizar o turismo religioso 

que neste momento praticamente não afeta as estruturas comerciais da cidade 

mas que poderá em um futuro próximo ser utilizado como um diferencial em 

comparação a outras cidades vizinhas. 

Observou-se nesta pesquisa que o apoio que o santuário recebe diz 

respeito apenas à segurança por meio de patrulhamento policial, em contato 

com funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo de Itapetininga o mesmo 

informou que não existe nenhum projeto para o fomento desta festividade que 

consta no Portal da Prefeitura em seu site como turismo cultural e religioso do 

município a referida festa. 

Vivenciando a rotina do santuário observa-se que a arrecadação e 

investimento neste período festivo são oriundos de doações dos fiéis e alguns 

patrocínios de empresas locais, portanto a atração que o santuário demonstra 

nesta contemporaneidade não provoca um interesse de investimento por parte 

da Secretaria de Cultura e Turismo que não investe neste patrimônio turístico 

do município. 

Na escala estadual o governador Geraldo Alckimin publicou no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, a Lei n°. 15.464, de 26 de junho de 2014 que 

institui diretrizes para o turismo religioso no Estado de São Paulo e dá 

providências correlatas, portanto dando parâmetros para que o turismo 

religioso seja mais bem analisado e tenha um entendimento de sua 

abrangência e importância como importante fator de desenvolvimento 

sustentável, de distribuição de renda e geração de emprego. 

Falta para alavancar e desenvolver o turismo religioso no município uma 

interação mais ampla entre o santuário e as outras esferas governamentais 

tanto no que diz respeito à esfera municipal como a estadual. 
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6. Conclusões 

 

Guardando as devidas proporções existem muitas similaridades entre o 

culto de Aparecida com o de Itapetininga, mas diferença maior está nos 

números e na infraestrutura. 

Pelo perfil dos visitantes pode-se constatar que o deslocamento em sua 

maioria e de curto percurso, passando algumas horas usufruindo do santuário 

e das festividades, utilizando o momento de devoção também como de lazer, 

demonstrando que as romarias como atrativo turístico fornecem consumidores 

em potencial, tanto de artigos religiosos como alimentícios. 

Existe no entorno do santuário e no trajeto da realização das romarias 

vários comércios com uma potencialidade de usufruir deste atrativo e que no 

atual estágio de desenvolvimento do santuário não se percebe a utilização 

deste diferencial em favor de atividades socioeconômicas para o município, 

pois não se deve deixar de lado que o profano das festividades sempre esteve 

ligado e tem um significado com a devoção do visitante.  

Não se pretende com este trabalho dar considerações finais acerca da 

importância do turismo religioso para o município, mas iniciar uma melhor 

análise e levantar questões para que em um futuro próximo dados possam ser 

mais bem coletados e analisados, a atividade turística para gerar 

desenvolvimento econômico permanente deverá ser considerados alguns 

fatores tais como o atrativo turístico e sua manutenção, um infraestrutura de 

atendimento e uma melhor ação de marketing. 

Percebe-se que o atrativo do santuário foco do trabalho é a devoção a 

Nossa Senhora da Conceição Aparecida uma imagem enraizada na memória 

do povo brasileiro e portanto cheio de significados, no quesito infraestrutura o 

Santuário possui para a demanda atual algo suficiente, mas que se esta 

devoção e festividade crescer terá que se melhor estruturar e referente ao 

marketing este se mantém apenas restrito ao espaço geográfico do município, 

mas que deveria ser mais bem explorado para a atração de visitantes de 

cidades da região, pois as interações espaciais religiosas são diretamente 

influenciadas pela atuação de seus participantes e pela ação da mídia. 
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Apesar do estágio atual do santuário de ser um referencial de devoção 

para os munícipes o Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul apresenta um 

potencial latente para se tornar se melhor administrado em uma atração 

turística para o município de Itapetininga, uma melhor articulação entre poder 

eclesial, comunidade e poder público para que ocorra uma revitalização e 

exposição mais abrangente a população e aos visitantes, e para tanto um 

planejamento turístico deverá ser adotado para que o local religioso tenha um 

direcionamento, levando em conta as relações socioeconômicas e a dinâmica 

do espaço religioso e sua territorialidade. 
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ANEXOS 
 

Fotos 
Imagem de Nossa Senhora Aparecida do Sul 

 
Fonte: Acervo do autor MARCOS, B.S., 2014 

 
                           Foto antiga da Igreja N. S. Aparecida do Sul, 1957 

 
                          Fonte: Arquivo professor, CAMPOS, D. 
 



44 

 

Procissão chegando para a missa campal no Horto Religioso, [200-] 

 
Fonte: Arquivo professor, CAMPOS, D. 

 
Procissão de 1° de janeiro de 2014. 

 
Fonte: Acervo do autor MARCOS, B.S., 2014 
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Parque de diversão instalado no Horto Religioso, percebe-se ao fundo o cruzeiro.  
O profano e o religioso convivendo em um mesmo espaço geográfico. 

 
Fonte: Acervo do autor MARCOS, B.S., 2014 

 
Utilização do Horto Religioso para o XVII Cenáculo Diocesano de Itapetininga. 

 
Fonte: Acervo do autor MARCOS, B.S., 2014 
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Propaganda da Festa Regional realizada entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014. 

 
Fonte: Acervo do autor MARCOS, B.S., 2014 

 
Interior do Santuário em comemoração ao dia da padroeira 12 de outubro. 

 
Fonte: Acervo do autor MARCOS, B.S., 2014 
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Entrada no Santuário da imagem de Nossa Senhora Aparecida. 

 
Fonte: Acervo do autor MARCOS, B.S., 2014 

 
Fiéis em devoção a imagem de Nossa Senhora Aparecida. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. Org. MARCOS, B.S., 2014 
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Chegada da carreata com a imagem de Nossa Senhora no dia da padroeira 12 de outubro. 

 
Fonte: Acervo do autor MARCOS, B.S., 2014 

 
Propaganda da Festa da Padroeira realizada entre 03 a 12 de outubro de 2014. 

 
Fonte: Acervo do autor MARCOS, B.S., 2014 
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Modelo da enquete utilizada na pesquisa realizada nos dia 05 e 12 de outubro de 2014  

Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul 

Perfil do visitante do Santuário: 

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: _______   Sexo:  (    ) M    (    ) F 

Origem: 

Itapetininga:       (    ) sim    (    ) não 

Se Sim de qual bairro: _____________________________________________ 

Se Não de qual cidade da região: ____________________________________ 

Motivo da visita: __________________________________________________ 

Quantas vezes já visitaram o santuário: _______________________________ 

Fonte: Elaborado pelo autor Marcos, B.S., 2014 

 

 


