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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa o processo de produção do espaço urbano em Aparecida. Sabe-se 
que sua condição turístico-religiosa é comumente conhecida, no entanto, o próprio processo de 
produção e reprodução desse espaço urbano na atualidade e de sua formação decorrem de outras 
análises, sobretudo, das ações de diversos agentes sociais. Assim, esse processo é proveniente 
dessas relações sociais, mormente, da contextualização das relações sociais históricas com a 
região do Vale do Paraíba, com o município de Guaratinguetá e, principalmente, do 
entendimento da ação de um agente social específico, a Igreja Católica, tendo a especificidade 
turístico-religiosa como elemento principal das transformações urbanas. Desse modo, parte-se 
de uma abordagem e contextualização histórico-geográfica dos processos que fomentam a 
produção e reprodução do espaço urbano na região do Vale do Paraíba em que está circunscrito 
o recorte, mais especificamente do ciclo cafeeiro, grande responsável pelos processos de 
industrialização e urbanização dessa região. Essa contextualização é fundamental para 
compreender as particularidades dos locais na produção do espaço, haja vista que Aparecida é 
um caso singular e sua função religiosa se destaca nesse processo. Essa junção de condições, 
seu passado de formação, a região de interesse, a particularidade religiosa e a ação da Igreja 
Católica, reproduzem um espaço urbano singular voltado para profano (a cidade), o comércio 
turístico-religioso. Essas características têm gerado demasiada pressão no espaço urbano, 
resultando na expansão do ramo de hospedagem na área central e periférica e no espraiamento 
urbano. Essa expansão e produção capitalista do espaço turístico-religioso tem impulsionado 
uma mudança na organização do espaço e no seu conteúdo social e, como resultado, observa-
se uma alta valorização dos preços dos imóveis localizados na área central e periférica, como 
também o direcionamento de moradias de baixo a médio padrão para outros bairros da cidade, 
onde ocorre a atuação de outros agentes sociais, como os incorporadores imobiliários e as 
camadas de baixa renda. Acredita-se que essa condição de produção do espaço urbano seja uma 
junção de ações e interesses de agentes sociais e, principalmente, dos mecanismos regulatórios 
flexíveis da administração pública em Aparecida. Essas particularidades no processo de 
produção e de reprodução capitalista do espaço urbano estão compreendidas também na análise 
do eixo de conurbação Guaratinguetá-Aparecida, a partir da contextualização da formação 
histórica desse eixo, sua expansão urbana e as ações dos agentes sociais na frente de 
conurbação. Em vista disso, para analisarmos essa complexidade que é a produção do espaço 
urbano em Aparecida, foram feitas pesquisas bibliográficas, consultas as leis e decretos, 
entrevistas com os representantes dos órgãos públicos e com os agentes sociais identificados, 
levantamento de campo e análises espaço-temporal em ambiente SIG. Dessa forma, esse 
trabalho tem como princípio contextualizar as ações, os interesses, as estratégias e as políticas 
públicas inseridas nessa heterogeneidade que é esse espaço urbano. 

 

Palavras-chave: Produção do espaço, Agentes Sociais, Igreja Católica, Aparecida. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the urban space production process in the city of Aparecida, Brazil. Its 
religious tourism status is well known in the country. However, the very production and 
reproduction process of that urban space, not only currently but since its formation, is due to 
other aspects, mainly to the actions of several social agents. Therefore, that process derives 
from such social relations, especially in the context of historical social relations with the Paraíba 
Valley region, with the city of Guaratinguetá, and specifically with the Catholic Church — and 
so the religious tourism specificity is the leading aspect for urban changes. Thus, this work is 
based on a historical geographic approach of the fomenting processes of urban space production 
and reproduction in the Paraíba Valley region in question, more specifically the coffee cycle, 
which is greatly responsible for the industrialization and urbanization processes in that region. 
This contextualization is fundamental to comprehend the particularities of the places in space 
production, considering the distinct religious aspect of Aparecida and how it relates to the 
aforementioned process. This junction of factors, along with its formation history, region of 
interest, religious aspect, and Catholic Church interference results in a peculiar urban space 
revolving around the profane (the city), the regilious tourism market. Those characteristics have 
greatly influenced the urban space, resulting in the expansion of hotel-related business in central 
and suburban areas and also in the urban sprawl. Such capitalist expansion and production in 
the religious tourism space has stimulated change in urban organization and its social content 
and, as a result, there is overvaluing of properties situated in central and suburban areas, as well 
as the placement of medium and low standard habitations in other neighbourhoods where 
different social agents preside, such as real state development and lower income classes. This 
urban space production condition is believed to be a combination of social agents’ actions and 
interests mainly with the public administration of Aparecida’s pliable regulating mechanisms. 
Those particularities in the urban space’s capitalist production and reproduction processes are 
also considered during the analysis of the Guaratinguetá-Aparecida conurbation axis, based on 
the contextualization of this axis’ historical formation, its urban expansion and the actions of 
the social agents fronting the conurbation. Considering this, it was necessary to research 
bibliographies, consult laws and decrees, interview government agency representatives and the 
social agents mentioned, conduct field survey and spatial-temporal analysis in GIS environment 
in order to analize the complex urban space production in Aparecida. Therefore, this work is 
based on the contextualization of the actions, interests, strategies and public policies integrated 
to this heterogeneous urban space. 

 

Keywords: Space production, Social Agents, Catholic Church, Aparecida. 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção do espaço nas cidades tem sido interesse de grande parte das ciências sociais 

e humanas na busca pela compreensão dos processos inerentes a essa produção e das relações 

sociais dela decorrentes. Essas ciências contribuíram ao trazer para o escopo das análises a 

interação das relações sociais envolvidas no processo de produção do espaço e não mais 

isoladamente. 

Essa produção do espaço parte, então, da compreensão dessas relações sociais no espaço 

e no tempo, na região do Vale do Paraíba, mais especificamente, na cidade de Aparecida, como 

é o foco deste trabalho. É nesse sentido que a análise deve, inerentemente, dialogar com a 

historicidade e as ações dos agentes sociais. Sobretudo, em compreender que o espaço que 

surgiu do culto à imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida já coexistia e é fruto de 

uma relação histórica de pertença com o município de Guaratinguetá e para com a região ao 

qual está circunscrito. No entanto, Aparecida é um caso singular e sua função religiosa se 

destaca no processo de produção do espaço. 

O entendimento dessa função turístico-religiosa do município é prioritário para a 

contextualização da história de sua formação, da construção da cidade-santuário, da produção 

capitalista do espaço sagrado e da transformação do espaço urbano de maneira geral. É 

necessária, para tanto, a fundamentação de uma análise espaço-temporal de Aparecida e seu 

entorno, nos quais os seguintes autores foram preponderantes: Barbosa (2000); Barbosa (2007); 

Moura (2002, 2013); Oliveira, C. (2001); Muller (1969); Rosendahl (1996, 1997, 2008, 2009, 

2012), entre outros. Esse aporte teórico-bibliográfico possibilitou a concepção dos primeiros 

agentes sociais envolvidos na produção do espaço urbano dos dois municípios. Assim como do 

processo econômico que é responsável pela industrialização e urbanização e pelas principais 

mazelas urbanas da região do Vale do Paraíba, em que está circunscrito o recorte. 

Sabe-se, como explicam Davis (1977) e Sposito (1988), que a transformação do espaço 

urbano é um processo muito antigo e remonta aos primeiros períodos da ocupação humana. No 

entanto, para Lefebvre (1991, 1999, 2006), as maiores transformações nesses espaços urbanos 

decorreram do processo de industrialização que foi o maior responsável pela urbanização em 

âmbito mundial e pela acentuação dos problemas nas cidades.  

As transformações no período industrial, sucedido do ciclo cafeeiro, como um processo 

de produção do espaço urbano, tornaram-se marcantes em grande parte do território brasileiro, 

com maior expressividade na região Sudeste, mais precisamente nos estados de São Paulo, Rio 
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de Janeiro e Minas Gerais. Em Aparecida, as análises dessas transformações devem ser 

contextualizadas não somente pelas políticas implementadas de desenvolvimento industrial em 

escala nacional e, sobretudo, no âmbito regional; mas também e, principalmente, pela 

compreensão do papel que exerce o turismo-religioso nesse espaço.  

As áreas urbanas da região do Vale do Paraíba foram em grande parte alteradas pela 

dinâmica proveniente do ciclo cafeeiro e posterior industrialização e urbanização fomentadas 

por esse cultivo. Em Aparecida, entende-se que a dinâmica espacial é mais em razão de um 

processo histórico, que se perpetua desde o descobrimento da imagem de Nossa Senhora da 

Conceição Aparecida e da criação do primeiro espaço sagrado, a Igreja Velha, que dos 

processos econômicos. No entanto, são partes integrantes no espaço regional e local em que 

atuam diversos agentes sociais na produção do espaço. Assim, os referênciais base que 

pautaram essa compreensão foram Harvey (2005), Gottdiener (2010), Lefebvre (2006), Corrêa 

(1989) e a contribuição de estudos específicos como o de Gomes (2009). Essas e outras 

referências contribuíram e trouxeram para o estudo o saber e o entendimento da atuação 

capitalista no processo de produção do espaço, a relação do Estado e dos diversos agentes 

sociais na valorização dos espaços, mormente, voltados para comercialização e para a relação 

de valor de uso e de troca que a cidade assume no sistema capitalista. 

Com foco na historicidade do processo de produção do espaço e o resultado que esse 

movimento acarreta nas transformações e na expansão urbana no sentido do eixo da conurbação 

Aparecida-Guaratinguetá, o estudo abarcou a contextualização da totalidade e das 

especificidades, com ênfase para o espaço turístico-religioso e comercial. Essa forma de turismo 

tem gerado, no município, demasiada pressão no espaço urbano, com a espacialização de hotéis 

ao longo da área central e periférica e o espraiamento urbano em direção às Zonas de Expansão 

Urbana, descritas no Plano Diretor do município de Aparecida. 

Essa característica na produção do espaço em Aparecida, de uma centralização de 

construções voltadas às atividades de serviços e de comércio, tem impulsionado uma mudança 

na organização do espaço e no seu conteúdo social. Trata-se das mudanças no padrão de uso e 

ocupação do solo, que têm direcionado as moradias, sobretudo de médio e baixo padrão 

construtivo, para outros bairros da cidade. O que ocorre, em parte, devido à normativa 

municipal frouxa em relação ao processo de uso e ocupação do solo, cujo resultado é o aumento 

exponencial dos preços dos imóveis localizados na área central urbana. Entretanto, essa 

valorização não se restringe à área central próxima ao espaço sagrado, mas os espaços como 

um todo têm apresentado uma relativa especulação imobiliária, seja devido à ausência ou 
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codependência do poder público local na fiscalização da política urbana, seja devido à atuação 

e aos interesses dos agentes na produção capitalista do espaço, um produto social. 

A escolha de trabalhar com a produção do espaço na cidade de Aparecida deve-se à 

carência de estudos voltados para o urbano e a contextualização quanto ao processo de 

industrialização da região do Vale do Paraíba e sua relativa influência na cidade. Mas, 

principalmente, de inquietações acerca dessa complexidade que é a sua especificidade: o 

turismo-religioso. Essa complexidade envolve analisar os processos diversificados dos agentes 

sociais em Aparecida, com destaque para a verticalização (hotéis) como fator de demasiada 

pressão na produção do espaço; o surgimento de empreendimentos de grandes incorporadores 

imobiliários em áreas de predomínio de camadas de baixa renda e a inserção do agente social, 

a Igreja Católica, em uma compreensão mais ampla na dinâmica espacial urbana, que está muito 

além da sua principal diretriz, a evangelizadora. 

Diante das especificidades e complexidades das ações dos agentes sociais sobre a 

produção e reprodução do espaço, o objetivo principal dessa dissertação é analisar o processo 

de produção do espaço urbano no município de Aparecida, a partir da importância do turismo-

religioso, em que o espaço sagrado impulsiona a transformação do espaço profano, a própria 

cidade, por meio de diversos agentes sociais. Como parte dessa compreensão, o trabalho tece 

considerações sobre o processo de expansão urbana de Aparecida no sentido do eixo de 

conurbação com o município de Guaratinguetá. 

Dessas indagações propostas a serem analisadas, foram selecionados os seguintes 

objetivos específicos a serem respondidos e compreendidos a partir do objetivo principal: 

  

 Identificar as estratégias dos agentes envolvidos no processo de produção e 

reprodução do espaço, suas ações, objetivos e interesses no uso e ocupação do 

solo;  

 Destacar o papel da Igreja Católica e do turismo-religioso no processo de 

produção do espaço urbano;  

 Analisar o processo de expansão urbana e os aspectos das políticas públicas no 

que se refere à configuração espacial do referido eixo de conurbação Aparecida-

Guaratinguetá.  

 

Para atender aos objetivos, foram necessárias algumas etapas metodológicas, como o 

levantamento bibliográfico pertinente às questões teóricas que sustentam a argumentação e 

referentes ao espaço da região do Vale do Paraíba e da cidade de Aparecida. Tal procedimento 
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foi realizado a partir da consulta a jornais; dissertações; teses, Internet e às bibliotecas 

municipais de Aparecida e Guaratinguetá, além das bibliotecas da USP, UNISAL e FATEA. 

Foram adotados também como procedimento metodológico a realização de entrevistas 

em formato de diálogo junto aos principais agentes sociais atuantes na produção do espaço 

urbano de Aparecida: os setores imobiliários, o poder público e o Santuário Nacional. Para a 

discussão das políticas públicas quanto ao eixo de conurbação, foram realizadas 

entrevistas/diálogos com as Secretarias de Governo dos dois municípios. 

No que se refere às entrevistas aos órgãos públicos dos municípios envolvidos na 

discussão, foram entrevistados os Secretários de Governo dos dois municípios, assim como o 

Secretário de Obras e Viação de Aparecida, além de uma entrevista com o Sindicato dos Hotéis 

de Aparecida. Outro procedimento realizado para compreensão das políticas públicas urbanas 

foi a consulta às Leis e Decretos do município de Aparecida e aos Planos Diretores dos 

respectivos municípios. 

As entrevistas foram fundamentais para compreensão do processo de produção do 

espaço e da atuação dos diversos agentes envolvidos. Destacam-se as entrevistas e coleta de 

dados das imobiliárias da cidade de Aparecida, Vinicius Imóveis e Laua Imóveis, e Imobiliária 

Rony, de Guaratinguetá, que forneceram dados das localizações e da valorização dos preços 

dos imóveis nas mais variadas áreas de Aparecida.  

A elaboração dos mapas foi realizada com o auxílio do programa de SIG (Sistema de 

Informações Geográficas) ArcGIS 10.1, produzido pela ESRI (Environmental Systems 

Research Institute). Para os mapas, diversas fontes foram empregadas, como no procedimento 

de análise da expansão urbana, em que foram utilizadas as imagens do satélite LANDSAT 5 e 

8 (Land Remote Sensing Satellite) disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), além de fotografias aéreas e imagem de satélite SPOT 2005 obtidas do acervo 

do Laboratório de Estudos de Cartografia Histórica (LECH) da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas (FFLCH/USP). 

Dos procedimentos adotados e das análises realizadas, o resultado do estudo foi 

estruturado em três capítulos, como seguem: 

O capítulo 1, Urbanização e industrialização: apontamentos conceituais como 

fundamentos para compreensão da produção do espaço urbano, apresenta inicialmente uma 

discussão teórica dos termos urbanização e industrialização, atentando para a diferenciação 

entre eles e para o entendimento de que são fenômenos responsáveis pelas principais 

transformações urbanas. Assim, a priori, buscou-se uma discussão relativamente incipiente dos 

termos cidade e espaço, que estão envolvidos nos fenômenos de urbanização e industrialização. 
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Com essa construção inicial teórico-conceitual, tornou-se essencial a diferenciação 

quanto ao local de ocorrência desses fenômenos, ou seja, as particularidades dos espaços. Desse 

modo, foi necessário o estudo dos fenômenos urbanização e industrialização no espaço 

brasileiro, tendo como foco principal esses processos na produção do espaço urbano da região 

do Vale do Paraíba, com atenção especial para a força produtiva do ciclo cafeeiro, maior 

propulsora do fomento à industrialização e da posterior urbanização. 

A construção desse passado histórico do ciclo cafeeiro na região do Vale do Paraíba é 

relevante para compreender o surgimento dos núcleos urbanos e para a caracterização e 

diferenciação das peculiaridades e das ações desses fenômenos no espaço de Guaratinguetá e, 

mais precisamente, no espaço de Aparecida. 

A última etapa desse capítulo é o apontamento da conurbação Guaratinguetá-Aparecida, 

em que se realiza um pequeno estudo histórico do surgimento dos municípios, em uma relação 

de diálogo com os processos socioeconômicos e a interação histórica que partilham. 

Principalmente no que diz respeito ao processo de expansão urbana no eixo de conurbação 

Guaratinguetá-Aparecida, a partir das materialidades sociais na condição intraurbana. 

O capítulo 2, Sobre os agentes sociais produtores do espaço urbano em Aparecida, 

compreende os processos econômicos na produção do espaço da região, entendendo-se que a 

produção só ocorre a partir da ação de agentes sociais que são os mesmos na maioria das 

cidades, mas cujas ações se diferenciam em cada local. Partindo dessa premissa, foram 

elencados os principais agentes sociais envolvidos na produção do espaço em Aparecida, a 

partir da identificação através de pesquisas teóricas e empíricas. Assim, foram destacados o 

Estado, como uma instituição que, entre outros, reproduz as condições e interesses para a 

produção capitalista do espaço; os grupos imobiliários, que reúnem forças das diversas camadas 

da sociedade para idealização dos seus projetos imobiliários; as camadas de baixa renda, como 

parte resultante desse processo de produção capitalista do espaço desigual; e, por último, a 

Igreja Católica, sua inserção e seus projetos que produzem e reproduzem o espaço urbano. 

Dessa forma, cada ação, interesse e mecanismos de atuação dos agentes sociais foram 

trabalhados no aspecto geral e setorizados no objeto de estudo, a cidade de Aparecida. 

O capítulo 3, A produção histórica da cidade de Aparecida-SP: A Igreja Católica e os 

meandros da produção capitalista do espaço, aborda o estudo propriamente dito, a construção 

histórica e geográfica de Aparecida e os efeitos da produção do espaço sagrado e de sua 

comercialização. Mais especificamente, da produção do espaço turístico-comercial, do ramo de 

hospedagem no entorno do sagrado e da sua expansão pelas demais localidades dessa cidade. 

Essa condição de expansão acredita-se estar inerentemente condicionada à aplicabilidade 
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normativa do uso e ocupação do solo, que tem proporcionado a valorização do espaço urbano 

nas áreas centrais e nas proximidades dos espaços sagrados, com imóveis apresentando preços 

muito elevados. Outro fator analisado nesta etapa diz respeito à ação do agente social, a Igreja 

Católica, e da edificação dos espaços sagrados e dos projetos do Santuário Nacional (vinculados 

ao atendimento dos romeiros), que possuem importância de forma ativa e passiva na 

transformação do espaço profano e das áreas do entorno ao sagrado, bem como no surgimento 

de hotéis em bairros ainda não caracterizados por esse ramo. 

Ao mesmo tempo em que ocorre uma alta valorização do espaço urbano em Aparecida, 

nota-se a ação de outros agentes na produção do espaço, com o surgimento de empreendimentos 

imobiliários em bairros predominantemente formados por camadas de baixa renda. Esses 

empreendimentos estão inseridos em áreas com deficiências infraestruturais. Todavia, sua 

inserção pressiona o poder público a realizar algumas medidas infraestruturais que, como 

identificado, solidificam os projetos imobiliários e sua visão de “desenvolvimento”, mais 

precisamente, uma produção capitalista do espaço.   

A última asserção desse capítulo diz respeito ao espaço conurbado. No primeiro 

momento, foi traçada a evolução urbana de Aparecida entre 1962 e 2015 e, num segundo 

momento, foi feita a análise propriamente dita do eixo Guaratinguetá-Aparecida, em que se 

realizou um processo investigativo da formação desses espaços e o entendimento da relação 

histórica que compartilham, bem como dos interesses e ações dos agentes sociais (poder 

público) na implementação de medidas de integração e de controle da expansão urbana. Para 

tanto, foi necessária a contextualização dos referidos Planos Diretores e suas diretrizes quanto 

ao espaço intraurbano. 

Nas Considerações Finais, procurou-se sintetizar algumas conclusões acerca do 

processo histórico de produção do espaço urbano em Aparecida, compreendendo a sua inserção 

no espaço regional e circunvizinho, com o município de Guaratinguetá. Reconhecemos neste 

estudo a complexidade dos processos e ações históricas analisadas e, assim, a partir dessa 

contribuição, muitos outros estudos poderão trazer aprofundamentos das questões aqui 

trabalhadas. 
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CAPITULO 1 

 

URBANIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO: APONTAMENTOS CONCEITUAIS 

COMO FUNDAMENTOS PARA COMPREENSÃO DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

URBANO 

 

Este primeiro capítulo terá como principal objetivo tecer algumas considerações quanto 

à compreensão da urbanização e industrialização no território brasileiro, considerando estes 

processos de significativa importância para a análise da urbanização e da produção do espaço 

urbano na região do Vale do Paraíba e, por consequência, no município de Aparecida, SP. 

Assim, nesta análise são apontados pressupostos teóricos que norteiam a compreensão do 

recorte proposto. 

A análise da urbanização e industrialização é necessária porque esses fenômenos são 

considerados os responsáveis pelas maiores transformações no espaço construído no Vale do 

Paraíba (MULLER, 1969). Assim, é para entendimento das mudanças sucedidas no espaço 

urbano da região, que o estudo desses fenômenos no espaço e tempo torna-se oportuno.  

Por conseguinte, este capítulo tentará dialogar com as principais transformações urbanas 

e sociais oriundas desses processos. Como discute Lefebvre (2001), a compreensão das 

configurações espaciais urbanas atuais deve fundamentar-se em um ponto inicial, a 

urbanização, o principal responsável pelas maiores transformações e problemas urbanos. 

Para construir uma assertiva quanto aos termos e um maior detalhamento da ação desses 

fenômenos na região, é prudente contextualizar em um segundo momento os modos de 

produção e as fases econômicas que antecederam e alicerçaram a estruturação desses 

fenômenos no Vale do Paraíba. Esta análise somente será possível com o estudo das relações 

sociais no espaço, a partir de uma importante fase econômica e social da região: o período 

cafeeiro, apontado por Muller (1969) como o fator preponderante para consolidação do 

processo industrial e da urbanização no Vale do Paraíba. 

Entende-se que, com uma análise espaço-temporal desses fenômenos, das relações 

sociais acentuadas nos períodos cafeeiro e industrial no espaço geográfico e do alcance dos 

modos de produção na transformação do espaço urbano no Vale do Paraíba, será possível 

discorrer e contextualizar as relações regionais, bem como também as particularidades dos 

locais no processo de produção do espaço; a particularidade local religiosa no processo de 
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produção do espaço urbano em Aparecida e, principalmente, as ações dos agentes sociais 

envolvidos na produção e reprodução do espaço. 

Delimitado este aporte estrutural inicial, com as temáticas a serem analisadas e 

referenciadas neste primeiro capítulo, inicia-se o estudo pela construção teórico-metodológica 

dos fenômenos da urbanização e industrialização, embora incipiente e de caráter introdutório.  

 

1.1 Uma abordagem teórico-conceitual da urbanização e industrialização e sua 

realização no espaço e no tempo 

 

A urbanização e a industrialização são equivocadamente adotadas como um duplo 

processo, as vezes, compreendidas como similares e em ação concomitante. Entendê-las e 

identificar sua essência é compreender a produção do espaço urbano contemporâneo 

(SPOSITO, 1988).  

A urbanização é tida como um processo muito antigo, que apenas adquire esta forma, 

como a maioria das pessoas reconhecem, com a intensificação da industrialização no século 

XIX nos países “desenvolvidos” e, mais recentemente no século XX nos países 

“subdesenvolvidos”. Essa configuração atual, de sociedades urbanizadas em grandes 

dimensões, representa um estágio novo da evolução social (DAVIS, 1977).  

Dentre as muitas significações para o termo urbanização, considera-se, para fins deste 

estudo, um processo de aglomeração humana, de planificação e de crescimento de áreas 

urbanas, de criação e desenvolvimento de organismos urbanos, em que a cidade é seu resultado 

concreto propriamente dito (SPOSITO, 1988).  

Para Davis (1977), tratar o termo urbanização simplesmente como crescimento das 

cidades torna-se equivocado, pois ambos ocorrem conjuntamente. O autor propõe, então, que o 

termo consiste na proporção da população concentrada nos centros urbanos. Desta 

compreensão, o autor enfatiza que pode existir crescimento das cidades mesmo sem 

urbanização, a partir do pressuposto que uma determinada população rural cresça na mesma 

proporção que a urbana. 

Davis (1977, p. 15) destaca ainda que o processo de urbanização possui um início e um 

fim, passando de uma “forma diluída” da população para um processo que consiste em uma 

concentração populacional nos centros urbanos. No entanto, o autor defende que para o 

crescimento das cidades não existiria um limite, pois mesmo que toda população estivesse 
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urbanizada, o crescimento poderia ocorrer simplesmente pelo aumento vegetativo (DAVIS, 

1977).  

Desta contextualização, quanto à forma e ao conceito sobre crescimento das cidades e 

urbanização, torna-se prudente a compreensão, a priori, do que vem a ser uma cidade, do 

estágio evolutivo do termo.  

A cidade, como aglomerado humano, como uma concentração de população humana, 

inicia-se em meados do século XIX, embora o homem já tenha começado a se estabelecer e a 

viver nas cidades há cerca de 5.500 anos, segundo Sjoberg (1977). 

Para Sjoberg (1977, p. 38), a cidade “é uma comunidade de dimensões e densidade 

populacional consideráveis”, com formas em constante transformação e evolução através de 

relações sociais determinadas historicamente.  

Como um objeto envolto em relações sociais que produzem o espaço, a cidade é uma 

construção no espaço e no tempo. Assim, para compreender o processo de construção do 

imaginário de cidade, da própria urbanização atual, adotou-se uma linha de pensamento 

analisada na obra de Sposito (1988) “Capitalismo e urbanização”, quanto ao decurso da 

transformação da cidade. 

Como produto social das relações do homem com o meio, a cidade evolui com a própria 

progressão das relações sociais no espaço e no tempo. Dessas evoluções, Sposito (1988) aponta 

algumas fases importantes na estruturação da cidade, como as fases pré-capitalista, capitalismo 

industrial e capitalismo monopolista.  

Para Sposito (1988), compreender o capitalismo e a urbanização envolve o resgate 

embrionário do termo cidade. É na fase pré-capitalista ou comercial, no período neolítico, que 

surgem os primeiros sinais de aglomerados humanos com o aparecimento das “aldeias”1. Nessa 

primeira fixação na terra, constitui-se o princípio de uma construção ideológica do que viria a 

ser essa concepção de cidade, de aglomerado humano, das relações do homem com o meio, no 

sentido mais clássico da Geografia.  

Para Sposito (1988, p. 13-14), a aldeia como primeiro aglomerado humano “precede a 

cidade e não pode ser considerada como urbana”, sua transformação nos patamares atuais 

percorre fundamentalmente o desenvolvimento da agricultura (o excedente alimentar) e a 

evolução das relações sociais (divisão social do trabalho). O desenvolvimento da agricultura 

                                                           
1Não é a proposta deste trabalho a discussão do estágio evolucionário da aldeia no período neolítico para a cidade 
antiga e medieval e depois, comercial e capitalista. A proposição que se aspira é a pertinência histórica que envolve 
toda uma evolução da cidade e deste desenvolvimento por meio do modo de produção capitalista, que como afirma 
Sposito (1988, p. 29) “constituem consequências contundentes do próprio processo de urbanização”. 
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constitui-se em uma das condições para a instituição da cidade, a partir do avanço na agricultura 

na produção de sementes e no cultivo, que permitem ao homem a progressão para realizar outras 

atividades fora do campo que, como consequência, possibilitarão uma divisão social do trabalho 

e a própria geração das cidades (SPOSITO, 1988).  

Como pontua Singer (1990, p. 15), o desenvolvimento da agricultura, que culminou com 

uma produção de excedente alimentar, foi circunstância essencial para o surgimento da cidade, 

mas não foi a única. O autor explica que é necessário que se criem instituições sociais, relações 

de dominação e de exploração para a constituição da cidade. 

A construção desse imaginário de cidade conhecida, do processo de urbanização e da 

diferenciação entre o rural e o urbano ocorre fundamentalmente com o desenvolvimento do 

capitalismo. De acordo com Sposito (1988, p. 30), “a cidade nunca fora um espaço tão 

importante, e nem a urbanização um processo tão expressivo e extenso a nível mundial, como 

a partir do capitalismo”. É a partir da atuação de uma classe dominante, a burguesia, que as 

relações sociais com o meio começam a adquirir o padrão de urbano conhecido, mormente com 

o estabelecimento de uma divisão de trabalho e de classes mais acentuada (SPOSITO, 1988).  

Para Singer (1990, p. 13), “a origem da cidade se confunde, portanto, com a origem da 

sociedade de classes”, e esse surgimento e da associação com outras cidades em um sistema 

cada vez mais amplo proporciona uma diversificação da divisão do trabalho e da própria 

urbanização da cidade medieval, no fortalecimento das relações de trocas comerciais entre o 

campo e a cidade. É nesse momento que se estabelece de forma mais estruturada uma divisão 

social do trabalho mais complexa entre a cidade e o campo, com a cidade tornando-se produto 

urbano para o homem do campo e o campo, não apenas o resultado primitivo da produção, mas 

sim a manufatura (SINGER, 1990). 

 Essas relações entre o campo e a cidade se fortalecem, especialmente com a burguesia 

comercial que estimula a concentração de riquezas e transforma as cidades em grandes centros 

de vida social e política. Desse florescimento de riquezas desenvolvem-se os conhecimentos e 

as técnicas que transformaram a cidade em uma “obra” que, com o capitalismo, tem o seu valor 

de uso suplantado pelo valor de troca (LEFEBVRE, 1991, p. 12).  

A partir dessa constituição de cidade como objeto (valor de uso) e produto (valor de 

troca), local das centralidades, da aglomeração e das relações sociais, tem início um importante 

período, por assim dizer, de uma urbanização moderna dos espaços, com o fortalecimento da 

burguesia comercial e da formação dos Estados Absolutistas (SPOSITO, 1988; LEFEBVRE, 

1991).  



25 
 

É com as relações sociais comerciais no capitalismo que a cidade adquire uma 

capacidade de produção, diferenciando-se da cidade antiga político-administrativa, para 

assumir um caráter produtivo, como o lugar da produção de mercadorias (SPOSITO, 1988). 

Consequentemente, provoca-se uma forte manufatura urbana, dando à cidade uma maior 

capacidade produtiva e político-administrativa com a centralização do poder. Dessa forma, 

torna-se necessária a expansão desse modelo de desenvolvimento capitalista através das 

grandes navegações.  

A expansão da economia mercantil proporcionou uma urbanização para o mundo 

colonial em meados do século XV nas colônias hispânicas, americanas e asiáticas. 

Diferentemente da urbanização europeia, a urbanização nas colônias foi voltada à exportação e 

ao atendimento das metrópoles. Como destaca Sposito (1988, p. 39), 

 
[...] as primeiras cidades coloniais não tenham sido mais do que portos construídos 
para escoar as riquezas coloniais em exploração, ou fortes para proteger os 
colonizadores, a extensão do fato urbano a novas áreas foi importante, porque se 
constituiu no embrião de um processo de ampliação espacial da urbanização e no 
suporte de articulação destas novas áreas ao capitalismo mercantil europeu. 

 

A partir dessa construção teórico-conceitual e histórica do processo de urbanização e da 

contextualização das fases do capitalismo, de forma inicial e exploratória, propõe-se a 

compreensão desse conceito no espaço e tempo e a percepção de sua evolução, como uma forma 

de subsidiar a compreensão histórica dos processos analisados no recorte espaço-temporal deste 

trabalho.  

Sendo a urbanização um processo de planificação e de crescimento de áreas urbanas, 

muito antigo que remonta às primeiras aglomerações humanas, é vital a análise que se enseja a 

contextualização do período responsável pela maior expansão desse modelo 

desenvolvimentista, o capitalismo industrial. 

 Como enfatiza Lefebvre (2001), a problemática urbana possui no capitalismo industrial, 

iniciado em meados do século XVIII, o principal motor da emblemática situação do urbano e 

das transformações da sociedade.  A industrialização, que segundo Lefebvre (2001), nasce do 

capitalismo concorrencial, consiste no processo de transformação dos produtos da natureza 

(matéria-prima), realizada por um conjunto de atividades humanas que resultam na produção 

de um objeto mercadoria (LEFEBVRE, 2001; SPOSITO, 1988).   

Como pontua Singer (1990), a Revolução Industrial alterou o modo de produção, já que 

neste período os investimentos estavam centrados no instrumento de produção e não apenas na 

matéria-prima e no produto finalizado, mas na valorização do capital. Assim, é na cidade que 
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esse processo se solidifica, advindo da concentração de riquezas provenientes do período 

mercantilista, do modo de produção capitalista e da força de trabalho oriunda, da atração que o 

urbano exerce sobre o rural. É dentro dessa perspectiva que se desenvolve o processo de 

urbanização da sociedade e do próprio capitalismo (LEFEBVRE, 2001). 

A industrialização transformou as relações sociais campo-cidade e urbano-rural e o 

pensamento científico, o que nos permite adotar para este estudo que toda a alteração no espaço 

introduzida pelo período industrial resulta também em transformações trazidas por essas 

técnicas, sobretudo quanto aos problemas urbanos, não apenas oriundos do processo de 

transformação da matéria-prima em mercadoria, do uso desenfreado dos recursos naturais, mas 

também da penetração deste modelo capitalista (LEFEBVRE, 2001; SPOSITO, 1988). 

A cidade contemporânea, preexiste ao processo de industrialização. Formou-se na 

cidade antiga, na cidade colonial, a partir das práticas sociais no espaço e das relações de trocas 

comerciais, que caracterizavam essa conjectura urbana. Não regressando ao passado da 

conceituação, do surgimento, das trocas comerciais nas cidades coloniais, dos termos aqui 

propostos de urbanização e industrialização, a compreensão que se ambiciona é saber o quanto 

a produção do espaço urbano está além da composição atual de uma cidade. Assim, é necessário 

a dialética com o passado, das formas dessa produção espacial, suas funções no decorrer 

histórico e suas relações em escalas distintas.  

Para Lefebvre (2001), a industrialização como fenômeno foi a responsável pela indução 

dos maiores problemas urbanos e das principais transformações da sociedade, proporcionando 

uma nova realidade, a da abrangência do processo produtivo além do sistema fabril para uma 

reprodução capitalista do cotidiano, uma reprodução das relações sociais de produção. Com 

isso, advêm os problemas oriundos da falta de terras para moradias, ocupações irregulares, 

problemas sanitários e ambientais (LEFEBVRE, 1999). 

Na era industrial, os costumes, a cultura e as relações sociais são, acima de tudo, 

determinados pela produção econômica. É nesse período que as diferenças entre a cidade e o 

urbano são acentuadas, com a cidade referindo-se ao material, ao arquitetônico, à forma 

concreta (LEFEBVRE, 1999). Enquanto o urbano refere-se às relações sociais, à centralidade 

e às atividades que ocorrem no material – a cidade. Essa mesma diferenciação também se 

acentua com a terminologia campo (material) e o rural (social).  

A discussão que propomos nesta análise é a industrialização como processo que 

potencializa o próprio fenômeno da urbanização e das relações sociais envolvidas no processo 

de produção do espaço, de uma sociedade urbana (LEFEBVRE, 1999). 
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A sociedade urbana, para Lefebvre (1999), consiste em um objeto prático e teórico, real 

e virtual, formado e subordinado à industrialização, que inicialmente é visto como um processo 

secundário que passa a ser uma realidade inacabada em constante transformação, uma 

possibilidade histórica, que transcende a industrialização, cujo produto é o urbano.  

É importante pontuar que existe uma relativa imprecisão quanto aos termos urbanização 

e industrialização. Como visto anteriormente, a urbanização é um processo muito antigo que 

existe desde a antiguidade, que de modo geral, se desenvolveu a partir do século XVIII com a 

mudança do sistema social. A industrialização, por sua vez, é o processo que potencializa essa 

condição.  

Ambos só existem de forma teórico-conceitual e concreta por meio de ações no espaço, 

sendo assim, conceber o papel do espaço nesses fenômenos torna-se medido e necessário. 

 O espaço é produzido pelo trabalho da sociedade ao longo do tempo, das relações 

sociais que cercam o conjunto de diferentes usos que o homem atribui para este espaço, como 

para atividades comerciais, de serviços, industriais e residenciais. Dessa complexificação de 

usos e das relações sociais atuantes, temos a produção do espaço, o espaço das interações 

sociais, o espaço da cidade capitalista (CORREA, 1989; CARLOS, 1994).  Assim, de acordo 

com Santos (1992), o espaço é o resultado de um processo no qual o homem, o tempo e a 

produção exercem papel principal de construção.  

Gottdiener (2010, p. 127), referencia o espaço a partir das concepções Lefebrviana sobre 

a perspectiva da produção social, em que o espaço é 

 
[...] o local geográfico da ação e a possibilidade social de engajar-se na ação. Isto é, 
num plano individual, por exemplo, ele não só representa o local onde ocorre os 
eventos (a função receptáculo), mas também significa a permissão social de engajar-
se nesses eventos (a função ordem social). 

 

Para Lefebvre (2006, p. 7), o espaço não deve ser concebido como um “vazio”, um 

objeto passivo, sem sentido, que possui apenas valor de troca, de produto e/ou de um novo 

objeto, que realizará apenas sua função de troca e uso. O autor embute no espaço um intenso 

jogo de relações sociais que o modifica e ao mesmo tempo modifica os envolvidos.  

O espaço é geográfico e social, é “natureza primeira” e “natureza segunda”, consiste na 

natureza exterior ao homem, o natural (físico, biótico, abiótico, climático), e nas transformações 

que o homem-sociedade realiza nesse estrato natural resultando em materialidades sociais 

(culturas, estradas, ferrovias, prédios etc.). Assim, o espaço é a junção e interatividade de ações 

(SOUZA 2013). É na cidade, por excelência, que a transformação da primeira natureza em 
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segunda natureza torna-se mais evidente, onde a produção do espaço torna-se a manifestação 

da paisagem humanizada. 

Ao adotar-se o espaço como um objeto ativo e não inanimado, como uma natureza 

concreta, mas sim em constante movimento histórico, em uma relação dialética com o seu 

passado social e natural, é que poderemos compreender todos os processos envolvidos nas 

transformações dos espaços e das sociedades (LEFEBVRE, 2006).  

Seguindo ainda na linha Lefebvriana, Gottdiener (2010, p. 127), aponta que o espaço 

não deve ser sintetizado a três domínios: “produção, consumo e troca [...] essas atividades e 

localizações, quando consideradas juntas como espaço social, podem constituir um quarto 

domínio de relações sociais”. Dessa forma, o autor sintetiza que o espaço é mais um elemento 

das forças produtivas.  

Pontuadas essas diferenciações quanto aos termos e que esses processos só ocorrem no 

espaço, julga-se prudente a discussão desses mesmos fenômenos sobre outros espaços, 

contextualizando o processo de atuação desses fenômenos no território brasileiro.  

 

1.2. Industrialização e urbanização brasileira – apontamentos sobre uma herança 

histórica do ciclo cafeeiro e sua importância no espaço do Vale do Paraíba 

 

Na primeira parte deste capítulo buscou-se a diferenciar os termos por meio de uma 

abordagem teórica-conceitual a partir da sua construção no espaço e tempo, com as análises de 

importantes autores da temática. Contudo, é necessário ressaltar a particularidade desses 

processos em diferentes localidades, sobretudo na produção do espaço. 

É sensato assinalar uma proposição discutida em Lefebvre (1999) em que esses 

processos de industrialização e urbanização, tanto nos países ditos “desenvolvidos”, quanto nos 

ditos “subdesenvolvidos”, possuem características e fazem partes de períodos distintos. 

Entretanto, para o autor, há um ponto em que se assemelham:  em todos eles a industrialização 

foi responsável por uma intensa transformação na sociedade urbana.  

Para Lefebvre (1999), a industrialização foi, ao longo do tempo, indutora de crescimento 

e urbanização e, ao mesmo tempo, induziu nas cidades as principais questões referentes aos 

problemas sociais e ambientais. 

Nos países de industrialização tardia, ou “subdesenvolvidos”, o processo de 

industrialização foi superposto no tempo, não possibilitando uma adequação estrutural aos 

avanços tecnológicos (LEFEBVRE, 1999; SANTOS, 2013). 
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Este desenvolvimento industrial provocou nas cidades brasileiras o processo de 

urbanização e, ao mesmo tempo, gerou outros efeitos sobre o espaço urbano, como a 

metropolização, a suburbanização, a periferização, a expansão de loteamentos irregulares, a 

deterioração das áreas centrais, entre outras mazelas sociais (SANTOS, 2013). 

Santos (2013, p. 10) ressalta que o processo de urbanização do território brasileiro 

impulsionado pela industrialização periférica superposta no tempo difunde uma intensa 

segregação espacial e na exclusão do mercado de trabalho formal nas cidades brasileiras. 

 
[...] o processo brasileiro de urbanização revela uma crescente associação com a 
pobreza, cujo lócus passa a ser, cada vez mais, a cidade, sobretudo a grande cidade. 
O campo brasileiro moderno repele os pobres, e os trabalhadores da agricultura 
capitalizada vivem cada vez mais nos espaços urbanos. A indústria se desenvolve com 
a criação de pequeno número de empregos e o terciário associa formas modernas a 
formas primitivas que remuneram mal e não garantem a ocupação. 

 

Para o autor, a industrialização brasileira como processo de urbanização do território 

ocorre somente em meados de 1950, com a transformação de um país essencialmente agrário 

em um país relativamente urbano.  

Esse processo de transformação do espaço urbano brasileiro de forma e estrutura 

complexa, de urbanização do território, data de meados da década de 1950 e 1960, mas suas 

raízes são anteriores à implementação das políticas de interiorização industrial que fomentaram 

nas principais mudanças demográficas, econômicas e sociais. Sua base constitui-se de um longo 

processo de ocupação do território e, principalmente, de particularidade que moldou o início de 

uma urbanização e o surgimento do processo de industrialização: o ciclo cafeeiro.  

Assim, para os propósitos deste trabalho, discorrer sobre processo de produção do 

espaço urbano no Brasil envolve compreender dois períodos especificamente: o período 

cafeeiro e o industrial, sendo este último consequente na transformação da urbanização da 

sociedade para uma urbanização do território2 (SANTOS, 2013). 

O processo industrial brasileiro percorre o entendimento desta herança agrária brasileira, 

da produção cafeeira, e é o desenvolvimento desse ciclo econômico que possibilitou na 

acumulação e a circulação de capitais, na fluidez de mercadorias, e no mercado de compra e 

venda de escravos. 

                                                           
2Para Santos (2013, p. 138), “A chamada urbanização da sociedade foi o resultado da difusão, na sociedade, de 
variáveis e nexos relativos à modernidade do presente, com reflexo na cidade. A urbanização do território é difusão 
mais ampla no espaço das variáveis e dos nexos modernos. Trata-se na verdade, de metáforas, pois o urbano 
também mudou de figura e as diferenças atuais entre a cidade e o campo são diversas das que reconhecíamos há 
alguns poucos decênios”. 
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Alguns estudos e relatos históricos apontam que as primeiras sementes do café 

chegaram no território brasileiro em 1727, na região norte do país pelo Estado do Pará, 

chegando ao sul em 1786 (COLTRINARI, 1975; MONBEIG, 1958). A literatura, no entanto, 

não é muito precisa quanto à data de entrada. Afirma-se que tenha chegado ao Brasil entre 1730 

a 1780, e que sua primeira via de acesso tenha sido na cidade do Rio de Janeiro, em 1760, na 

cidade do Rio de Janeiro, onde era cultivado em pomares e hortas (COLTRINARI, 1975; 

LIMA, 2007). Posteriormente, teria seguido caminho pelas regiões circundadas pelo rio Paraíba 

do Sul, abrangendo a região Norte e Sul Fluminense (LIMA, 2007).  

Esse ciclo econômico foi responsável pela explosão da vida urbana nos estados do Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e de São Paulo, com destaque para o último, que se tornou o centro 

polarizador, e, mais especificamente, para a região deste estudo, o Vale do Paraíba3, que viria 

a se tornar no período em uma das principais áreas urbanizadas do Império (LIMA, 2007). Este 

fato ocorreu pelo incentivo oficial da monarquia que beneficiou fazendeiros e políticos e foi 

decisivo para o avanço da cultura na região.   

Para alguns, o ciclo cafeeiro pode ser dividido em três períodos: o primeiro período, de 

1800 a 1840, em que o modo de produção era caracterizado como sendo do tipo familiar e em 

grandes plantações (plantation) voltadas para exportação. Esse tipo de plantio se desenvolverá 

inicialmente na cidade do Rio de Janeiro e ocupará áreas próximas ao litoral e à mata atlântica 

(LIMA, 2007).  

Essa primeira expansão cafeeira na cidade do Rio de Janeiro resulta em um grande 

desflorestamento da região da Tijuca. A depredação ambiental provoca o primeiro recuo da 

cultura cafeeira e impulsiona a cultura a transcender e expandir-se para outras regiões, seguindo 

em direção ao Vale do Paraíba Sul Fluminense (LIMA, 2007).  

O segundo período – para muitos o primeiro grande ciclo cafeeiro por representar o 

apogeu da cultura – ocorre entre 1840 e 1875, com desenvolvimento da cultura do café na região 

do médio Paraíba, despontando nas cidades de Vassouras, Resende e Piraí – entretanto, alguns 

autores consideram que a entrada do café no Vale do Paraíba Sul Fluminense deu-se apenas em 

meados do século XVIII (COLTRINARI, 1975).  

                                                           
3O Vale do Paraíba, para efeitos elucidativos, é uma mesorregião socioeconômica formada por 39 municípios que 
se divide em Vale do Paraíba Sul Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro e Vale do Paraíba Paulista, no Estado 
de São Paulo (SANTOS, 2010). Para a construção textual e para evitar o tratamento errado e confuso do termo, ao 
discorrer sobre o Vale do Paraíba, o trabalho estará englobando as duas divisões descritas em Santos (2010). Deste 
modo, o termo Vale do Paraíba Paulista será adotado neste capítulo apenas para compreender a historicidade na 
qual está inserido o município de Aparecida e para separação do Vale do Paraíba Sul Fluminense, que possui uma 
outra dinâmica de desenvolvimento industrial. 
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Com a expansão, a cultura cafeeira alcança a região do Vale do Paraíba Paulista, entre 

1860 a 1880, acompanhando o “caminho novo”, trecho que interliga o Rio de Janeiro em 

direção à Vila de Lorena, com o centro pioneiro no município de Sant´Anna das Areias, e 

irrompe no cenário nacional como a maior região produtora, encontrando posteriormente nessa 

região sua grande decadência (COLTRINARI, 1975; LIMA, 2007; MONBEIG, 1958).  

A mudança no eixo da cultura cafeeira e a sua solidificação no Vale do Paraíba Paulista 

pontuada anteriormente é destaca por Monbeig (1984, p. 95), que afirma que, enquanto “as 

fazendas da região fluminense denotavam certa fadiga, as do vale do Paraíba paulista 

continuavam sólidas: Bananal, Areias, Lorena, Guaratinguetá, Taubaté permaneceram até 

1880, como o principal bastião do café paulista”. 

Como é discutido e subscrito por grande parte dos autores e de estudos acerca do 

processo de industrialização brasileira, o café foi a força motriz neste processo, sobretudo no 

Estado de São Paulo.  

Para Cano (1998, p. 33), o desenvolvimento industrial no Estado de São Paulo sobrevém 

pelo surgimento de um complexo sistema que envolve a produção do café, consistindo nos 

seguintes componentes: 

 

 A atividade produtora do café; 

 A agricultura produtora de alimentos e matéria-prima; 

 A atividade industrial, representada pela produção de equipamentos de 

beneficiamento do café; 

 A implantação e o desenvolvimento do sistema ferroviário paulista; 

 O desenvolvimento de atividades criadoras de infraestrutura; 

 A atividade do Estado, tanto do governo federal como do estadual, 

principalmente pela ótica do gasto público. 

 

Esses componentes, aliados a outras variáveis como o processo migratório, a 

disponibilidade de terras localizadas nas áreas onde as condições de solo e clima eram 

favoráveis para o plantio, a balança comercial e o capital externo, e geraram uma economia de 

escala sem precedentes para o período e uma expansão de mercado que possibilitou a 

acumulação de capital em uma classe social, a elite cafeeira (CANO, 1998). 

Essa acumulação de capital e as mudanças econômicas, sociais e urbanas dá-se em 

meados de 1850, com a cultura cafeeira alcançando seu período de ouro, destacando neste 
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cenário a cidade de Vassouras (LIMA, 2007). O período torna-se, então, importante histórica e 

economicamente para a região do Vale do Paraíba no Império com a expansão e o 

desenvolvimento das grandes lavouras (FERNANDES, 2013).  

A expansão do café, a alta produtividade e a riqueza acumulada no Vale do Paraíba 

transformam a região no sustentáculo do Império e essa opulência faz ascender uma classe 

social de grande influência econômica e política nas decisões do Império (FERNANDES, 

2013). 

Considera-se como terceiro período do ciclo cafeeiro no desvalimento da cultura, já no 

final do século XIX e início do século XX, acentuado pela crise econômica de 1929, que traz o 

pior cenário para as cidades do Vale do Paraíba: a mudança de opulência e riqueza urbana para 

verdadeiros vazios econômicos e sociais (FERNANDES, 2013). Segundo Monteiro Lobato4, 

esse momento transforma as cidades do Vale do Paraíba em cidades mortas.  

A cultura cafeeira só deixaria o eixo do Vale do Paraíba após 1886, como afirma 

Coltrinari (1975, p. 120), “quando os solos, totalmente esgotados, já não mais conseguem 

sustentar culturas comercialmente aproveitáveis”.  

A crise econômica mundial de 19295 não é a única causa da queda do ciclo cafeeiro. 

Para Cano (1998, p. 31), outros fatores também se somaram para o declínio da cultura cafeeira 

no Vale do Paraíba: 

 
No Vale, a escassez de terras e sua crescente exaustão imprimiram tanto o custo mais 
alto de inversão quanto uma baixa produtividade física; acrescido a esses fatos, o do 
encarecimento extraordinário do escravo... [ ] não só a diminuição das margens de 
lucro, como também a própria estagnação e futura decadência dessa economia. 

 

Essa condição é também descrita em Monbeig (1984, p. 168), que explica que a situação 

das plantações de café no final do século XIX e início do século XX demonstravam uma 

tendência de queda produtiva6 e de desleixo, passando a serem “mal cuidadas por uma mão-de-

obra insuficiente desde a abolição da escravatura, os cafezais do vale do Paraíba detinham os 

mais baixos rendimentos de todo o Estado”. 

                                                           
4Vide obra de Monteiro Lobato, “Cidades Mortas”.  
5“A Grande Depressão da década de 1930 foi um dos eventos históricos que marcaram o século XX e que cujos 
efeitos estenderam-se até o século atual. Essa crise continua sendo associada ao Crash da bolsa de Nova York em 
1929. Mas, a questão principal a ser explicada não é o estouro da bolha especulativa no mercado de ações, um 
fenômeno conhecido e bem estudado, mas como a recessão de 1929 transformou-se na depressão da década de 
1930, que se espalhou pelo mundo, gerando pânicos bancários, como o de 1931, gerando crises políticas em vários 
países, e finalmente mantendo uma taxa de desemprego sem precedentes por cerca de uma década, até o advento 
da Segunda Guerra Mundial” (PRADO, 2009, p. 58). 
6Para maior explanação da temática cafeeira, consultar “Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo”, Monbeig, Pierre 
(1984). 
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Esta queda, impulsionada pela abolição da escravatura e pelos desgastes nos solos 

provenientes do plantio, provieram em um processo de ocupação de novas áreas para instalação 

de novas culturas agrícolas e pecuárias na região do Vale do Paraíba Paulista.  Ao mesmo 

tempo, essa nova busca por áreas para expansão de outros cultivos e o desenvolvimento de 

outras atividades econômicas provocou o avanço pelo território e a extensão das ocupações nas 

áreas de várzeas do rio Paraíba do Sul (MULLER, 1969). 

O ciclo cafeeiro foi responsável pela expansão da vida urbana no período, mas essa 

mudança do campo-cidade não ocorre homogeneamente em todas as cidades do Vale do Paraíba 

Paulista. O médio Vale (Guaratinguetá, Taubaté e São José dos Campos), não sofreu as mesmas 

mudanças drásticas de cidades do baixo Vale, como Areias, Bananal, e Santa Isabel, que se 

tornaram grandes centros urbanos de atração de migrantes das Minas Gerais devido ao 

decréscimo do ciclo do ouro (MULLER, 1969). 

O ciclo cafeeiro modificou toda uma estrutura de relações sociais campo-cidade. No 

entanto, essas modificações só foram mais acentuadas e atingiram seu ápice e essa composição 

corrente no século XX, com as políticas desenvolvimentistas industriais que fomentaram no 

processo de urbanização que hoje conhecemos como conceito (SANTOS, 2013). 

Como aponta Santos (2013, p. 29), o Brasil durante muito tempo era formado por 

subespaços seletivos que eram regidos por lógicas particulares relacionadas ao comércio 

exterior. A não integração dos territórios e das produções econômicas criou verdadeiros vazios 

demográficos, que só foram alterados com o advento da produção cafeeira no século XIX, por 

meio das mudanças no sistema social, da implantação de estradas de ferro, da melhoria dos 

portos e dos meios de comunicação (SANTOS, 2013). 

O ciclo cafeeiro trouxe mudanças materiais e nas estruturas do capitalismo no território 

brasileiro:  

 
De um lado, a implantação de estradas de ferro, a melhoria dos portos, as criações de 
meios de comunicação atribuem uma nova fluidez potencial a essa parte do território 
brasileiro. De outro lado, é aí também onde se instalam sob os influxos do comércio 
internacional, formas capitalistas de produção, trabalho, intercâmbio, consumo, que 
vão tornar efetiva aquela fluidez (SANTOS, 2013, p. 29).  

 

Esse aporte urbano propiciado pela urbanização oriunda das relações sociais existentes 

no ciclo cafeeiro conduziu todo o desenvolvimento de um processo que viria a se instalar no 

início do século XX. Pode-se dizer que essa nova dinâmica introduzida com a produção cafeeira 

durou até 1930, quando os problemas ligados ao valor de mercado do produto e as novas 
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condições políticas e organizacionais ditaram uma nova perspectiva para a industrialização 

brasileira, uma nova lógica econômica e territorial (SANTOS, 2013).  

A condição agroexportadora, advinda da herança agrária, se manteve até meados de 

1930 e modificou-se as intervenções do Estado no processo produtivo, como investimentos em 

infraestrutura que viriam a alavancar o desenvolvimento industrial para a substituição das 

importações (MARICATO, 2013). 

Os aspectos da industrialização brasileira que apontamos suscintamente neste capítulo 

inicial não dizem respeito ao simples uso do termo de forma estrita, como uso da técnica, ou 

seja, o surgimento de indústrias na região do Vale do Paraíba. A proposição que se quer 

demonstrar é do seu envolvimento em um processo de produção do espaço urbano, que por sua 

vez cinge a produção e reprodução de relações sociais conflitantes, ou como Santos (2013, p. 

30) explica: 

 
[...] o termo industrialização não pode ser tomado, aqui, em seu sentido estrito, isto é, 
como criação de atividades industriais nos lugares, mas em sua mais ampla 
significação, como processo social complexo, que tanto inclui a formação de um 
mercado nacional, [...] impulsiona a vida de relações (leia-se terciarização) e ativa o 
próprio processo de urbanização.  

 

Essa industrialização que fomenta o próprio processo de urbanização situa-se na escala 

nacional, não se restringindo apenas às maiores cidades do país, ou em uma escala regional. 

Esse movimento envolve todo o território e a formação de uma nova base econômica que 

sustenta o crescimento demográfico das cidades a partir dos anos de 1940-1950 (SANTOS, 

2013). 

De acordo com Pasin (2001), o processo de industrialização no Vale do Paraíba conclui-

se em três fases distintas: a primeira, iniciada no século XIX, com o predomínio das atividades 

cafeeiras; a segunda, no período compreendido entre as duas guerras, com destaque para os 

municípios de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá, que se destacaram como 

polos regionais; e a fase atual, que abrange a instalação das maiores indústrias e da rodovia 

Presidente Dutra. 

Na região do Vale Paraíba, a intensa urbanização acarretada pelo viés industrial advindo 

do período pós 1930 moldou o espaço da região ao atender interesses das áreas centrais, como 

os grandes centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro. 

É na região Sudeste, mais especificamente no Estado de São Paulo, onde se apresenta o 

maior crescimento urbano. Segundo Santos (2013, p. 37), esse crescimento ocorre no momento 

conhecido pelo avanço do meio técnico-científico, “o momento histórico em que a construção 
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ou reconstrução do espaço se dará com um crescente conteúdo de ciência, de técnicas e de 

informação”, ao impulsionar uma significativa mecanização do espaço a serviço da expansão 

econômica, contribuindo para uma divisão do trabalho que, por sua vez, desencadeia uma 

propensão à urbanização.  

É esse momento histórico que o espaço urbano se remodela, com a mecanização dos 

espaços atingindo a região Sudeste do país, incluindo a região do Vale do Paraíba, com o 

surgimento de indústrias e empresas. No espaço urbano em Aparecida-SP, verifica-se nesse 

período um relativo crescimento demográfico e o aumento significativo da sua especialização 

econômica: o turismo-religioso.  

 

1.3. Elementos para a compreensão da produção do espaço urbano no Vale do Paraíba  

 

O espaço urbano é uma produção das relações sociais no tempo e sua formação decorre 

da ação de agentes sociais que derivam de uma complexidade de dinâmicas, como; acumulação 

de capitais, relações de produção, conflitos de classes e das características econômicas deste 

espaço (CORRÊA, 1989). 

Para esta dissertação, adotamos a proposição de Corrêa (1989) sobre agentes sociais 

envolvidos na produção do espaço, que destaca os proprietários dos meios de produção, os 

proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos, 

estes últimos aqui tratados como camadas de baixa renda por acreditarmos que não estão 

excluídos da sociedade, mas espoliados. Além dos agentes sociais do espaço descritos na obra 

de Corrêa (1989), na análise do processo de produção do espaço urbano em Aparecida ressalta-

se a ação da Igreja Católica, que em muitos momentos desempenha o papel de outros agentes 

sociais e. em outros. reproduz dubiedade ou confunde-se com esses. 

Os agentes sociais envolvidos na produção do espaço urbano na região do Vale do 

Paraíba, especificamente na cidade de Aparecida, são similares, podendo-se, em muitos casos, 

denomina-los como sendo os mesmos. Em contrapartida, coloca-se em voga é sua escala de 

ação, as estratégicas e práticas que diferem em cada localidade. 

No Brasil, a produção do espaço urbano é reflexo do resultado de ações acumuladas no 

tempo. As maiores alterações, como salientado anteriormente, advêm do período identificado 

como “industrial”. É nesse período que o modelo de desenvolvimento urbano, de 
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industrialização fordista periférica7 e incompleta, de forte mecanização do território e com 

dependência tecnológica dos países centrais, transformou os espaços urbanos em espaços 

desconexos, desestruturados e desorganizados, que exerceram demasiada influência na 

especulação imobiliária do tecido urbano das cidades brasileiras (SANTOS, 2013; LIPIETZ, 

1989). 

Esse modelo periférico dos modos de produção e das economias de aglomeração 

remetem a condições de total decadência da valorização da vida urbana. Sua ação no espaço 

tem resultado na proliferação de problemas urbanos, como ocupações em áreas de risco, 

impermeabilização do solo, emissões de poluentes, deficiência de transportes públicos e 

violência urbana (SANTOS, 2013).  

Esse modelo de desenvolvimento urbano – ou de crescimento das cidades sem qualquer 

adequação urbana – tem o Estado como principal agente da manutenção dessas condições, 

quando não existe controle público sobre os espaços construídos ou regulação e fiscalização do 

processo de produção dos espaços. Atualmente, essa particularização do território pode ser 

encontrada em grande parte das cidades brasileiras (SPOSITO, 1988). 

Essas ações na produção do espaço urbano no Vale do Paraíba, principalmente na cidade 

de Aparecida favoreceram o espraiamento urbano sobre as áreas de várzeas (Figura 1), fato 

agravado pela atuação do Estado (poder público local) ao não adotar diretrizes de estruturação 

e planejamento urbano.  

 

                                                           
7Este modelo de industrialização no Brasil refere-se a “um período em que as indústrias podiam ser instaladas com 
uma tecnologia superada – não raro máquinas que haviam sido usadas em países industrializados mais avançados 
–, buscando a substituição de importações (SANTOS, 2013, p. 51) ”. 
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Figura 1 – Aparecida-SP. Rua Monte Carmelo, ano incerto, entre 1900 a 1920. Ao fundo o rio Paraíba do Sul. 

 

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Aparecida (2015) 

 

O processo de urbanização do Vale do Paraíba remonta como um dos mais antigos do 

estado de São Paulo, com três séculos de produção do espaço, e pode ser dividido em quatro 

fases como salientado por Muller (1969, p. 12-13): devassamento (século XVII); o ciclo do 

ouro (século XVIII); e o "ciclo do café" (século XIX) e, mais recentemente, o período de 

industrialização no século XX.  

A eclosão da urbanização no Vale do Paraíba Paulista dá-se durante todo o período 

áureo do café, com a atração do povoamento das regiões adjacentes, e propicia o surgimento de 

diversos núcleos urbanos, aglomerados e centros, como as cidades destacadas no Quadro 1:  
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Quadro 1 – Vale do Paraíba Paulista: núcleos urbanos durante o ciclo cafeeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Muller (1969: p. 47-48)  

 

Após a decadência do ciclo cafeeiro no Vale do Paraíba Paulista, em meados de 1886, 

o café foi sendo substituído paulatinamente pelo arroz e, posteriormente, pelo gado leiteiro em 

algumas cidades como Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, São José dos Campos e 

Pindamonhangaba (PASIN, 2001; HERMMAN, 1986). Essas novas culturas receberam um 

forte investimento de capital, com bases mais sólidas que em outras regiões cafeeiras, e 

possibilitaram o fortalecimento de um mercado interno nessas cidades que viria a subsidiar todo 

o processo industrial e a urbanização do Vale do Paraíba (HERMMAN, 1986). 

Esses municípios se destacaram pela explosão da vida urbana que após a queda do ciclo 

cafeeiro, devido a diversos fatores, como o capital proveniente desse ciclo, o relevo acidentado, 

a forte degradação do solo e o incentivo governamental para a expansão da cultura para o Oeste 

Paulista8. As cidades dependentes do café foram então forçadas a substituir sua matriz 

econômica pelo pioneirismo industrial, o que culminou nas principais transformações no 

processo de produção do espaço e no aumento demográfico da região (MILLIET, 1946). 

 Para Maricato (2013), não se pode afirmar que esse processo de industrialização 

intensificado a partir da década de 1930 constitui-se em uma etapa de fortalecimento pleno do 

mercado interno de toda a região do Vale do Paraíba, com grande desenvolvimento das forças 

produtivas, aumento dos assalariados e modernização da sociedade, pois houve – e ainda há – 

uma enorme discrepância nos desenvolvimentos regionais, nas singularidades e nas 

especificidades dos locais. Da afirmação de Maricato (2013), identifica-se a cidade de 

                                                           
8Os desgastes nos solos das plantações no Vale do Paraíba e a baixa produtividade somaram-se aos diversos 
problemas que ocasionaram na transferência de importância cafeeira para a franja pioneira do Estado de São Paulo, 
soma-se a isto, as melhores condições do solo (terra roxa), que, na época apresentavam uma imagem de um solo 
inesgotável, que suportava o plantio da cultura e o desenvolvimento da rede ferroviária (Incentivo Federal). 
(MONBEIG, 1984) 

Cidades Ano Cidades Ano 

Taubaté 1842 São Luís do 
Paraitinga 1857 

Guaratinguetá 1844 Cunha 1858 

Bananal 1849 São José dos Campos 1864 

Jacareí 1849 Silveiras 1864 

Pindamonhangaba 1849 Caçapava 1875 

Lorena 1856 Queluz 1876 

Areias 1857 São José do Barreiro 1885 

Paraibuna 1857   
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Aparecida, cuja pouca representatividade industrial não sintetiza o processo de produção do 

espaço, mas sim sua representatividade turístico-comercial. 

A produção do espaço urbano na região do Vale do Paraíba ocorre da intensa relação de 

processos econômicos passados, das políticas públicas e das particularidades do relevo. As 

formas urbanas produzidas surgiram da relação desses interesses econômicos, da ação dos 

agentes sociais do espaço: do poder público (federal, estadual e municipal), dos setores 

imobiliários e de diversos outros agentes sociais. Essas estruturas envolvidas e com interesses 

contraditórios deram forma a esse espaço urbano problemático.  

Para Santos (2013), os processos econômicos geraram nas cidades brasileiras problemas 

ambientais e estruturais, como a falta de emprego, de habitação, de lazer, de transportes, de 

saneamento básico e de educação.  

Segundo Maricato (2013), a produção do espaço urbano, do ambiente construído no 

Brasil, sempre foi pautada pela predação ambiental acompanhada de cada ciclo econômico. 

Esse processo de produção do espaço compreende um alto grau de dependência externa, em 

que produtos que não mais possuem demanda são abandonados, restando ao espaço ambiental 

e social as mazelas de sua produção. Da produção do espaço, do ambiente construído, observa-

se no processo de urbanização advindo do ciclo cafeeiro no Vale do Paraíba, a alteração 

significativa do espaço regional e a potencialização das condições ambientais posteriores 

(MULLER, 1969). 

As maiores alterações urbanas da região foram provenientes do ciclo cafeeiro, do 

processo tido como industrial e das políticas públicas de fomento a esse modelo de 

desenvolvimento capitalista, que proporcionaram historicamente a particularização do território 

e o espraiamento das cidades pelas várzeas do rio Paraíba do Sul (MULLER, 1969). 

Pode-se dizer que esse espraiamento ocorre devido aos grandes grupos econômicos e 

financeiros e às escolhas na implementação das unidades industriais com algumas condições, 

como a relativa proximidade das metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro, as melhores condições 

quanto aos custos de produção e a melhor “condição de vida” nessas regiões (SPOSITO, 1988). 

Além disso, o aporte infraestrutural proveniente do Estado, como o suporte ferroviário e o 

rodoviário, responsáveis pelo escoamento da produção, também são levados em conta 

(SPOSITO, 1988). 

Para Reschilian (2005), a urbanização do Vale do Paraíba está vinculada ao sistema de 

transporte criado, como a ferrovia inaugurada em 1877, a Estrada de Ferro D. Pedro II, que 

viria posteriormente a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil, importante modal para a 
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circulação de mercadorias do sistema cafeeiro, e as rodovias criadas no século XX, Presidente 

Dutra, Ayrton Senna, Dom Pedro I e Carvalho Pinto (Figura 2).  
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Figura 2 – Mapa das materialidades e das principais cidades do Vale do Paraíba Paulista 2015. 
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A partir de Muller (1969, p. 81), discute-se que foi com a ligação ferroviária que o processo 

de urbanização viria a se desenvolver na região, realizando-se às margens da ferrovia e paralelo ao 

rio Paraíba do Sul. Essas materialidades no espaço (estradas, ferrovias, centros comerciais, regionais 

e industriais) possibilitaram o escoamento da produção, os investimentos industriais e o 

fortalecimento do mercado intraurbano, incentivados pelo capital federal e estadual (RESCHILIAN, 

2005). Muller (1969) ainda ressalta que elas são fundamentais na produção do espaço urbano, como 

também na criação de um mercado intraurbano, no fortalecimento das relações sociais entre e nas 

cidades e no processo de urbanização evidenciado em meados das décadas de 1940 a 1960. 

A urbanização nesse período foi intensificada pela presença de uma rede de infraestruturas, 

mas também pelo processo de “modernização das comunicações” que intermediou as trocas de 

informações e de produtos de forma fluida e veloz (SANTOS, 2006, p. 49). Para Santos (2006), a 

urbanização do território foi alicerçada em uma política de Estado que propiciou o desenvolvimento 

desses mecanismos de “fluidez efetiva” na formação de redes de telecomunicações. 

Assim, compreende-se que a produção do espaço urbano e o do próprio processo de 

urbanização decorre das transformações das materialidades sociais e da modernização das 

telecomunicações. E, como discute Maricato (2003, p. 152), das mudanças políticas do Estado 

realizadas na década de 1930, como a “regulamentação do trabalho urbano (não extensiva ao campo), 

incentivo à industrialização, construção da infraestrutura industrial, entre outras medidas, [que] 

reforçam o movimento migratório campo-cidade”, que, por sua vez, reforçam o próprio processo de 

urbanização nas cidades brasileiras. 

Essas políticas públicas estatais proporcionam às cidades do Vale do Paraíba Paulista, 

segundo Muller (1969, p. 69), uma intensa transformação na população urbana (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Vale do Paraíba Paulista: População urbana entre 1940 e 1960 

 
Fonte: Adaptado de Muller (1969, p. 69): Dados para a população urbana extraídos do Censo Demográfico (1940 e 

1950) e da Sinopse Preliminar do Censo Demográfico (1960). 
 

Todavia, esse crescimento da população urbana entre as décadas de 1940 e 1960 não ocorre 

uniformemente na região. Nota-se (Quadro 2) que algumas cidades apresentaram significativo 

aumento, com destaque para a cidade de Aparecida, que passou de 5.016 habitantes, em 1940, para 

15.290 habitantes; São José dos Campos, de 13.491, para 55.349 e Taubaté, de 27.548, para 64.863 

em 20 anos. 

Para Muller (1969, p. 79), esse crescimento não ocorre de forma generalizada devido às 

condições gerais e particulares dos locais e das dinâmicas econômicas do processo de urbanização, 

desenvolvidas a partir da industrialização proveniente do ciclo cafeeiro.  

Assim, compreende-se que a urbanização da região do Vale do Paraíba e do próprio aumento 

da população urbana desprende-se do processo industrial de âmbito regional. Ao mesmo tempo, a 

queda da cultura cafeeira provocou um excedente de mão-de-obra que se abrigou nos centros urbanos 

providos de capital e de um mercado interno impulsionado por esse ciclo econômico (MULLER, 

1969). 

De acordo com Muller (1969, p. 81) 

 

Cidades 
População Urbana 

Cidades 
População Urbana 

1940 1950 1960 1940 1950 1960 

Aparecida 5.016 8.759 15.290 Natividade da Serra 695 823 1.003 

Areias 934 820 1 027 Paraibuna 1.793 1.677 2.384 

Bananal 1.641 2.058 2.189 Pindamonhangaba 8.642 13.307 19.144 

Caçapava 7.548 10.683 7.987 Piquete 5.001 7.471 10.543 
Cachoeira 
Paulista 5.250 6.855 10.366 Queluz 2.115 2.238 2.928 

Cruzeiro  11.598 14.169 27.005 Redenção da Serra 540 804 1.052 

Cunha 975 1.508 2.693 Roseira   852 1.298 

Guararema 1 321  1 459  2 259 Santa Branca 1.050 1.426 2.532 

Guaratinguetá 15.395 20.811 38.293 Santa Isabel 1.145 1.809 4.631 

Igaratá 301 404 349 São José do Barreiro 872 870 1.040 

Jacareí 11.797 15.251 28.131 São José dos Campos  13.491 25.892 55.349 

Jambeiro 638 674 736 São Luís do Paraitinga 1.164 1.395 2.153 

Lagoinhas 460 498 862 Silveiras 813 767 1.020 

Lavrinhas 793 788 665 Taubaté 27.548 35.149 64.863 

Lorena 10.010 16.033 26.068 Tremembé 2.113 2.943 4.478 
Monteiro 
Lobato 427 475 468  
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Essa fase inicial de industrialização, além de corresponder à ação de condicionamentos de 
ordem geral, refletiu, também, a atuação de fatores específicos à região. Assim, deve-se 
considerar que, com a decadência da cafeicultura, capitais dela oriundos teriam ficado 
disponíveis para outra forma de aplicação; que, com a abolição da escravatura e pelo fato da 
criação de gado exigir pequeno volume de trabalhadores rurais, refluiu para as cidades uma 
mão-de-obra em disponibilidade e de baixo preço; finalmente, que a euforia econômica 
criada pelo café fez com que se elevasse o nível de vida, criando novas possibilidades, cuja 
satisfação estaria, basicamente, no âmbito da produção industrial. 

 

Há também nesse período de declínio e pós-cultura cafeeira uma fuga de indústrias do setor 

paulistano para a região do Vale do Paraíba, onde encontram essa mesma mão-de-obra excedente e 

de baixo custo, uma produção alimentar e um mercado interno fortalecido (MULLER, 1969). 

Destaca-se que as cidades de São José dos Campos e Taubaté usufruiriam dessas condições na 

impulsão da população urbana.  

A importância estatal se fez presente na construção desse eixo de urbanização do Vale do 

Paraíba, principalmente com os incentivos fiscais e as políticas públicas que transformaram as cidades 

da região, inicialmente transformando São José dos Campos em um grande centro de influência 

regional e um ponto de interligação com o eixo metropolitano de São Paulo. Como resultado desses 

incentivos do Estado, surgem nessa cidade importantes centros tecnológicos9 e econômicos que 

fortalecerão o processo de urbanização e o destaque da região no cenário nacional. 

Para Muller (1969, p. 42),  

 
não restam dúvidas que a industrialização no Vale do Paraíba está intimamente ligada ao 
extraordinário crescimento do parque fabril da Grande São Paulo que como num 
extravasamento, se prolongou para essa região que lhe é tão próxima e acessível. 

  

Porém, diferentemente dessa condição, ocorreu em Aparecida um aumento considerável da 

população urbana, mais especificamente ligado à sua condição particular, ao contrário da impulsão 

industrial que culmina, nas outras cidades, no processo de urbanização.10 

Essas materialidades subsidiadas pelo Estado proporcionam o crescimento das cidades, na 

produção do espaço e no financiamento da manifestação, como também no desenvolvimento das 

forças produtivas do capitalismo e ao mesmo tempo na particularização deste território.  

                                                           
9Dos centros tecnológicos e importantes indústrias instaladas em São José dos Campos destacam-se: a Rhodia – Indústrias 
Químicas e Têxteis, em 1946; a Johnson & Johnson, em 1952; a General Motors do Brasil, em 1959, o Centro Técnico 
Aeroespacial – CTA e o ITA, em 1950 e a Ericsson em 1954. Em 1969 é criada oficialmente a EMBRAER – Empresa 
Brasileira de Aeronáutica – através de investimentos do governo federal. Entre 1947e 1950 é construída a Rodovia 
Presidente Dutra, integrando o mercado interno regional ao nacional e à economia mundial. (MUNIZ, 2014, p. 59-60) 
10“Dessa análise, pode-se admitir que há certa correlação entre industrialização e urbanização, óbvia nos casos de Santa 
Isabel e São José dos Campos, no lado positivo, e, no negativo, dos vários centros que, pouco industrializados, cresceram 
pouco. No entanto, a correlação está longe de ser absoluta, haja vista o exemplo de Aparecida, que cresceu muito sem 
grande representação de operariado [...]” (MULLER, 1969, p. 90). 
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A compreensão sobre a produção do espaço urbano no Vale do Paraíba perpassa a análise de 

diversos conjuntos de sistemas que atuam nos objetos e seus sujeitos, não só a compreensão dos 

modos de produção, das etapas econômicas que culminaram na materialização das relações sociais 

na produção e reprodução do espaço. É necessário o conhecimento do espaço como conjunto 

indissociável e interacional de sistemas de objetos e sistemas de ações, da evolução desses objetos e 

de suas ações na transformação e na dinâmica do espaço das cidades (SANTOS, 2006).   

Para Santos (2006), o espaço é sempre esse conjunto indissociável de objetos que direcionam 

as ações e de ações que criam novos objetos. O autor enfatiza que os objetos não devem ser entendidos 

como materializações no sentido físico, uma vez que um objeto só é um sistema de objetos quando a 

este o homem atribui uma intenção social, uma finalidade. No sistema de ações, a intencionalidade é 

orientada por um propósito, uma prática social, “são atos regularizados, rotinas ou quase rotinas que 

participam da produção de uma ordem” (SANTOS, 2006, p. 50). A formação do espaço urbano no 

Vale do Paraíba e, mais especificamente em Aparecida, é, então, a junção de sistemas de objetos e 

sistemas de ações sobre escalas diferentes que resultam em uma totalidade em constante movimento 

(SANTOS, 2006). 

O espaço urbano do Vale do Paraíba é essa totalidade, de objetos e ações, de processos 

econômicos e sociais que determinam a produção dos espaços. Contudo, esses processos não ocorrem 

de forma igualitária e contínua, os centros urbanos mais próximos às metrópoles, como São José dos 

Campos, foram os mais favorecidos e se desenvolveram de forma dinâmica (SANTOS, 2013; 

DAMIANI, 2006).  

Essas intencionalidades tonaram-se mais aparentes a partir da década de 1950, quando há uma 

maior atuação do Estado e do capital na produção e na apropriação dos espaços urbanos. Essa 

ampliação e esse controle sobre o espaço, por sua vez, ocasiona uma tendência nas cidades da região: 

a formação de periferias e ocupações em localidades desprovidas de infraestrutura, áreas ocupadas 

pelas camadas de baixa renda, que podem ser explicadas apenas se considerarmos a multiplicidade 

de agentes e os interesses que perpassam as suas ações no espaço. 

Esse processo de transformação do espaço urbano no Vale do Paraíba moldou as cidades da 

região, fortalecendo as trocas socioeconômicas, os fluxos de pessoas e de objetos pelas materialidades 

instaladas e sobretudo adensou as cidades, tornando imperceptíveis as diferenciações e os limites 

territoriais, formando diversos espaços conurbados. No caso específico deste trabalho, apontamos a 

conurbação Aparecida-Guaratinguetá. 
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1.4. A conurbação Aparecida-Guaratinguetá: um processo em curso 

 

Este espaço urbano conurbado, formado pelas cidades de Aparecida e Guaratinguetá, possui 

uma longa história de ocupação e de agentes sociais envolvidos na produção do espaço. Para analisar 

a própria expansão urbana e a produção do espaço em Aparecida, é preciso, principalmente, conhecer 

a história da produção do espaço do município de Guaratinguetá e dessa conurbação.  

Assim, compreende também Oliveira, C. (2001, p. 59), ao justificar a relação de proximidade 

do município de Aparecida ao de Guaratinguetá: “sua história e dinâmica social sempre 

acompanharam o desenvolvimento de Guaratinguetá, inclusive pela aproximação das malhas urbanas 

entre ambos os sítios (conurbação) ”. A investigação do espaço urbano de Aparecida não deve, 

portanto, restringir-se à história da municipalidade sem considerar a relação conjunta da urbanização 

Guaratinguetá-Aparecida e sua integração regional (OLIVEIRA, C., 2001).  

O município de Aparecida possui uma população registrada de 36.217 habitantes11, dos quais 

34.534 residem na área urbana, o que configura uma alta densidade demográfica (289, 13 hab/km²), 

e um déficit habitacional de aproximadamente 3.500 unidades12. Está localizado no médio Vale do 

Paraíba, na mesorregião do Vale do Paraíba Paulista13 e na região administrativa de São José dos 

Campos, que integra 39 municípios14. Aparecida faz parte da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, 

no interior do Estado de São Paulo, na porção nordeste, distando aproximadamente 170 km da capital 

São Paulo e encontra-se na proximidade de duas formações rochosas, a Serra do Mar e Serra da 

Mantiqueira.  

Aparecida está situada na microrregião de Guaratinguetá15, que é composta por nove 

municípios, e faz limites com as cidades de Guaratinguetá (N, NE, L e SE), com a qual mantém 

profundas relações históricas e de onde se emancipou em 1928; Lagoinha (S), de emancipação recente 

(1954) de São Luiz do Paraitinga; Potim (NO), que pertencia a Guaratinguetá até 1981, e Roseira (O), 

que pertencia a Aparecida até 1963 (Figura 3). 

                                                           
11População estimada em 2015. IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais 
– COPIS. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=350250&search=sao-
paulo|aparecida>. Acesso em: 31 ago. 2015. 
12Informação obtida em entrevista realizada no dia 2 de julho de 2015 na Secretaria de Obra e Viação da Prefeitura 
Municipal de Aparecida.   
13Divisão regional do Brasil em Mesorregião. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/DRB/Divisao%20regional_v01.pdf.> 
Acesso em 31 ago. 2015.   
14Municípios e regiões do Estado de São Paulo. Região Administrativa de São José dos Campos. Disponível em: < 
http://bi.seade.gov.br/SimTrabalho/pdf/mun_seade.pdf. > Acesso em 28 de agosto de 2015.   
15Região de Governo de Guaratinguetá. Disponível em: <http://bi.seade.gov.br/SimTrabalho/pdf/mun_seade.pdf.> 
Acesso em: 28 ago. de 2015.   
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Ao destacar essa integração regional, os limites geográficos e a proximidade com a capital, 

contextualiza-se que o processo de produção do espaço urbano é uma condição de diversas ações, 

sobre uma ótica de totalidade. Ressalta-se, no entanto, que a maior interação ocorre da compreensão 

da relação de proximidade com o município de Guaratinguetá e do convívio com os demais 

municípios, não somente na divisa territorial (Figura 3).  
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Figura 3 – Mapa limites territoriais de Guaratinguetá e Aparecida (2015). 
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Guaratinguetá exerceu estreitas relações de circulação e de entreposto com as demais áreas do 

seu entorno durante seu processo histórico de formação. A região onde hoje se encontra o município 

de Cunha, foi uma importante via de circulação de mercadorias em direção ao Porto de Paraty, de 

onde seguiam para o Rio de Janeiro (PASIN, 1983). O trecho de Pindamonhangaba era uma via de 

acesso para os núcleos urbanos de São Paulo e no acesso à região de Campos do Jordão, onde se 

seguia em direção às Minas Gerais no período aurífero (PASIN, 1983). No mesmo período, nos 

limites territoriais com Campos do Jordão, Piquete e Delfim Moreira (MG), Guaratinguetá servia 

como entreposto para comerciantes e também como rota de circulação de tropeiros para as Minas 

Gerais (PASIN, 1983).  Com a cidade de Lorena, possui estreita ligação desde o período cafeeiro, 

quando os dois municípios despontaram no cultivo de café e como vias de circulação em direção ao 

Vale do Paraíba Fluminense (PASIN, 1983). 

O município de Guaratinguetá possui uma história de ocupação muito antiga, que data de 

meados do século XVII, iniciada pela exploração das minas de ouro para além da Serra da 

Mantiqueira (PASIN, 1983). Segundo Oliveira, C. (2001), o povoado surgiu em 1630, fundado por 

Domingos Luiz Lemes, com a construção da capela de Santo Antônio de Pádua. Para Muller (1969), 

Guaratinguetá surge na primeira etapa da ocupação histórica na região do Vale do Paraíba, no período 

de devassamento no século XVII, ao longo do Rio Paraíba, Serra da Mantiqueira e Serra do Mar. 

Em 13 de fevereiro de 1651, esse povoado passaria à categoria de vila, com o estabelecimento 

de novas famílias por requerimento do Capitão Domingos Luiz Lemes e com a construção de uma 

capela, que então viria a se chamar Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, a segunda vila da região 

do Vale do Paraíba (BARBOSA, 2000). Como relata Machado, (1979, p. 155). 

 
Guaratinguetá, em fins do século XVII, teve sua primeira capelinha como centro de um novo 
povoado pertencente, então, à paróquia de Taubaté, e outrora à de São Paulo, 
eclesiasticamente dependendo da diocese do Rio de Janeiro, sufragânea de São Salvador, da 
Baía   

 

Essa região era constituída de pequenos povoados espalhados por toda sua extensão territorial. 

De acordo com historiadores, as terras do Vale do Paraíba Paulista foram povoadas por Jacques Felix 

e sua família que haviam desbravado os sertões da região à procura de minas. O fundador da Vila de 

Santo Antônio de Guaratinguetá teria pertencido, então, ao grupo de desbravamento da capitania de 

São Vicente (MULLER, 1969).  

No século XVIII, a Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá destacou-se juntamente com a 

Vila de Taubaté como uma das principais capitanias do Vale do Paraíba, importância proveniente do 

ciclo do ouro, da cana-de-açúcar e, posteriormente, do ciclo cafeeiro (HERMMAN, 1986).  
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Como descreve Moura (2002, p.30), esses ciclos econômicos geraram na Vila de Santo 

Antônio de Guaratinguetá uma elevação no nível de vida, “e que se reflete em modificações na 

estrutura profissional”. Para Hermman (1986), essa melhora é atribuída principalmente à 

prosperidade da lavoura canavieira entre 1630 e 1775, com o aparecimento de especializações, como 

taberneiros, artesãos, comerciantes das lojas que funcionavam como entrepostos para os viajantes, 

ferreiros, taipeiros, carpinteiros, alfaiates, etc.  

Para Coltrinari (1974), essa condição surge da sua localização geográfica, do entroncamento 

e da via de circulação entre as estradas de Minas e o caminho até a costa litorânea através de Cunha 

e Paraty, por onde começava a rota marítima para a cidade do Rio de Janeiro. Essa importante ligação 

é descrita em Muller (1969, p. 22) como “a rota mais importante, a de Guaratinguetá para Parati, por 

onde se fazia a ligação com o Rio de Janeiro, por via marítima”. A mesma relevância também é vista 

em Moura (2002, p. 30), que aponta Guaratinguetá como “ponto de passagem para quem, vindo das 

Minas Gerais, se dirige a Parati, [...] conduzindo açúcar para embarque naquele porto”. 

Essa produção canavieira, a divisão do trabalho sucedida por essa economia e a sua 

localização de entreposto fazem da Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá um importante centro 

econômico na região no período, transformando-a no principal centro de abastecimento para os 

sertões mineiros (PASIN, 1983).   

Outro fator que estimulou o aumento do povoamento da Vila, além do ciclo canavieiro, foi a 

descoberta de uma imagem sacra no rio Paraíba em 1717 (OLIVEIRA, C., 2001). Os relatos mais 

aceitos do advento da descoberta dão ênfase a uma peculiaridade, um evento político do período, a 

passagem do Conde de Assumar pela região para tomar posse da Capitania Independente de São 

Paulo e Minas do Ouro, em 4 de setembro de 1717 (BARBOSA, 2007).  

A mesma prerrogativa sobre o surgimento dos centros religiosos encontramos em Rosendahl 

(2008, p. 77), que descreve que “os centros religiosos brasileiros como expressão do catolicismo 

popular originaram-se a partir de diversas manifestações do sagrado, relacionadas, em sua maioria, a 

fatores socioeconômicos e políticos”. 

Segundo relatos apontados pelos historiadores, a comitiva do então Governador Conde de 

Assumar percorria seus caminhos pela Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá onde se hospedou 

para então continuar em direção à Vila Rica (atual Ouro Preto), pelo trajeto conhecido por estrada 

real16 (BARBOSA, 2007). 

                                                           
16“Em meados do século XVIII já eram muitos os caminhos que conduziam às minas de Minas Gerais, mas também 
muitos eram os seus descaminhos. Para evitar estes descaminhos, a Coroa Portuguesa determinou que o ouro e os 
diamantes deixassem as terras mineiras apenas por trilhas outorgadas pela realeza, que receberam o nome de Estrada 
Real. Inicialmente, o caminho ligava somente a cidade de Paraty às províncias auríferas do interior de Minas, a antiga 
Villa Rica, hoje Ouro Preto (Caminho Velho). No entanto, a Coroa Portuguesa percebeu a necessidade de um trajeto mais 
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A história contada descreve que, para entreter o ilustre Governador, a câmara da Vila de Santo 

Antônio de Guaratinguetá providenciou um banquete, para o qual os pescadores locais deveriam 

capturar os alimentos (BARBOSA, 2007). A tarefa coube aos pescadores João Alves, Domingos 

Garcia e Felipe Pedroso (BARBOSA, 2007). E assim, reproduzido nas mais variadas bibliografias e 

no Livro do Tombo da Paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá: 

 
No ano de 1719, pouco mais ou menos, passando por esta Vila para as Minas o Governador 
delas e de São Paulo, o conde de Assumar Dom Pedro de Almeida, foram notificados pela 
Câmara os pescadores para apresentarem todo o peixe que pudessem haver para o dito 
Governador. (MACHADO, 1979, p. 43) 

 

A bibliografia relata que os pescadores jogaram as redes de pesca no rio por diversas vezes 

sem obter sequer um peixe. E que as duas últimas tentativas resultaram no achado da cabeça e logo 

depois o corpo de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, entre os dias 16 e 17 de 

dezembro de 1717 (BARBOSA, 2007). Machado (1979, p. 46), faz uma análise iconográfica da 

imagem encontrada no rio Paraíba do Sul: “[...] a Imagem de Nossa Senhora ‘Aparecida’ tem traços 

característicos das mais antigas e mui conhecidas imagens convencionais da Imaculada Conceição 

trazidas de Portugal ou da Espanha [...]”. 

Como descrito anteriormente, no processo de produção do espaço no Vale do Paraíba, a 

urbanização aparece como uma das mais antigas do Estado de São Paulo, com quatro séculos de 

desenvolvimento (MULLER, 1969). Os núcleos urbanos surgiram da passagem dos ciclos 

econômicos e do desenvolvimento propiciado por essas atividades (MULLER, 1969).  

Para Muller (1969), os núcleos urbanos do Vale do Paraíba surgiram das vias de circulação 

originadas pelos ciclos econômicos, a única exceção é o povoado de Aparecida, que advém do achado 

e da criação da capela para o aporte da imagem de Nossa Senhora Aparecida, sendo que no seu 

entorno se desenvolveu o povoado. Segundo Machado (1979), a prática era comum, já que se sabe 

que em todo o período de colonização brasileira os povoados se formaram ao redor de uma capela. 

O povoado de Aparecida surgiu, então, no entorno da primeira capela no Porto do Itaguaçu, 

descrita como " uma capelinha de pau-a-pique, pequena, em lugar barrancoso, sujeito a enchentes, 

que já não comportava os fiéis que ali acorriam em um número crescente" (FREITAS, 1978, p. 17).  

Essa primeira capela consiste no espaço sagrado primário, o espaço da manifestação do 

sagrado. Como discute Rosendahl (2009, p. 82), a organização espacial nas cidades-santuário 

acontece de duas formas: o espaço sagrado primário “o locus da hierofania” e o espaço sagrado 

                                                           
seguro e rápido ao porto do Rio de Janeiro, surgindo então o caminho novo. Ainda no século XVIII, surgiram outras 
trilhas para exploração dos diamantes – o belo Caminho dos Diamantes”. Disponível em: < 
http://www.institutoestradareal.com.br/estrada-real/apresentacao.> Acesso em: 20 jul. 2015.   



52 
 

secundário, que provém do aumento de peregrinos e devotos, que resulta na hierópolis17 na expansão 

de determinado santuário.  

Como descreve Rosendahl (2009, p. 82), essa organização espacial é observada em Aparecida, 

onde o “espaço sagrado primário é a capela pequena, construída no século XVIII nas proximidades 

do Rio Paraíba do Sul, onde ocorreu o milagre. A Basílica moderna representa o espaço sagrado 

secundário”. 

Essa organização espacial também é referenciada por Machado (1979, p. 188), que explica 

que os devotos reclamavam da dificuldade de acesso e da falta de espaço. Com a intensa demanda 

que o rito propagou, em virtude do crescente número de peregrinos, fazia-se necessário demolir a 

primeira capela e construir outra, bem mais espaçosa e em melhor situação. Os romeiros reclamavam 

do difícil acesso ao local histórico, por ocasião das enchentes do Rio Paraíba do Sul. Escolheu-se 

então, o novo local - o Morro dos Coqueiros, o espaço secundário que depois se expandirá em uma 

nova Basílica mais moderna no bairro da Ponte Alta. 

Desse espaço sagrado e com a crescente devoção, tem início o próprio processo de produção 

do espaço, com a construção de uma capela maior e melhor estruturada para o acolhimento da imagem 

na região do Morro dos Coqueiros (1744 e 1745) e das doações de terras nas proximidades com o 

rito. Freitas (1978, p. 17) relata que 

 
Escolheu para isso o Morro dos Coqueiros, no alto da colina, lugar aprazível, de vista 
magnifica e iniciou as obras em 1743. Com a ajuda dos devotos, em dinheiro, material e mão-
de-obra, concluiu-a dois anos depois, feita de taipa [...]  

 

Essa primeira capela que deu início à ocupação do espaço em Aparecida é exatamente onde 

se encontra hoje a Basílica Velha ou Igreja Velha (Figura 5) e foi assim retratada pelo artista Thomas 

Ender em visita ao povoado de Aparecida, conforme a Figura 4 (BARBOSA, 2007). 

 

 

                                                           
17“Refere-se às cidades que possuem uma ordem espiritual predominante e marcadas pela prática religiosa da peregrinação 
ou romaria ao lugar sagrado. Pelo simbolismo religioso que esses locais possuem e pelo caráter sagrado atribuído ao 
espaço, podemos chamar esses locais de hierópolis ou cidades-santuários” (ROSENDAHL, 1996, p. 82). 
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Figura 4 – Pintura da Igreja de Nossa Senhora da Aparecida – 1817 

 
Fonte: MOURA (2002, p. 35). Artista: Thomas Ender. 

 

Na busca de elementos para discorrer sobre a historicidade de Aparecida notam-se hiatos entre 

o achado da imagem, a construção da capela, o surgimento do povoado, o distrito e a posterior 

emancipação. O que se constrói da contextualização espacial é realizado por meio de analogias 

imprecisas a partir da relação de pertença com a Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá.  

Assim, compreender a mística sobre o espaço criado envolto no simbólico, por pressuposto, 

trata-se da prudência em entender o período, o local e as características econômicas desse espaço 

onde se situava essa primeira capela (Figura 5). 

A descoberta e o aumento demográfico impulsionado pela religiosidade proporcionaram nesse 

pequeno povoado em outro momento na criação do Distrito de Aparecida em 1891, anexada à Vila 

de Santo Antônio de Guaratinguetá, pelo Decreto Estadual n.º 147, de 04-04-1891. Destaca-se que a 

Vila era uma importante região na produção cafeeira do Vale do Paraíba e, não diferentemente o 

Distrito de Aparecida, em que a produção cafeeira estava localizada “em quatro pequenas áreas: Pitas, 

Pindaitiba, Itaguaçu e Aparecida18” com uma produção agrícola de “10.726 arrobas” (BARBOSA, 

2000, p. 68-69).  

É com o advento econômico e social do ciclo cafeeiro, na Vila de Santo Antônio de 

Guaratinguetá, que se estabelece uma intensa dinâmica demográfica e de fortalecimento do mercado 

interno (HERMMAN, 1986). Essa prosperidade alcança toda a Vila e o próprio Distrito de Aparecida, 

que passa a difundir-se também como eixo de atração populacional devido aos milagres atribuídos à 

imagem (BARBOSA, 2007; MULLER, 1969). 

                                                           
18As áreas destacadas na produção cafeeira em Aparecida são respectivamente: a região do Santuário Nacional, a cidade 
de Roseira, o bairro Itaguaçu e onde foi construída a Capela da Aparecida, hoje Igreja Velha.   
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De acordo com Moura (2002, p. 48), a região do Distrito de Aparecida correspondia ao 

segundo entreposto comercial da Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá e o espaço formado no 

entorno da capela já apresentava os primeiros sinais de uma urbanização, com uma diversidade 

profissional de “976 indivíduos livres”, entre “agricultores, senhores de engenho, eclesiásticos, 

taberneiros, jornaleiros, alfaiates, telheiros, carpinteiro, sapateiro, ferreiro, tecelão, tropeiro, lavrador 

de madeira etc.” Para o autor, 

 
A representação de profissões variadas na região da Capela denota certa urbanização. 
Acresce que Aparecida constitui-se, a partir do momento em que se acelerou a invasão da 
lavoura cafeeira, em 1822, em ponto de concentração de pequenos plantadores apresentando 
os maiores índices quantitativos de todo o distrito de Guaratinguetá.  
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Figura 5 – Aparecida-SP: Localização da primeira capela e atual Basílica19 

                                                           
19A delimitação do Perímetro Urbano foi realizada a partir de informação obtida do Plano Diretor de 2006, Título IV. Cap I, Seção I, Artº 72 do perímetro urbano. 
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Moura (2002, p. 38), também aponta que a primeira aparição do cultivo do café na Vila data 

de 1806, na altura da região dos Pilões, ao pé da Serra da Mantiqueira, “e nos bairros da Rocinha, 

Pau Grande e Morro do Carvalho”, direcionando sua expansão pela região do município de Cunha. 

A Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá e as demais vilas da região se destacaram no 

período cafeeiro como as maiores produtoras de café, com a produção em expansão em meados de 

1836 (HERMMAN, 1969).  De acordo com Coltrinari (1975), no ano de 1886 a produção cafeeira 

alcançou as 360.000 arrobas, ultrapassando a Vila de Taubaté, até então a maior produtora de café na 

região com 300.000. 

Nesse momento, a produção de café já desponta como o principal motor econômico e de 

profunda alteração no ambiente social e ambiental. Moura (2002, p. 39), explica que “o café afirma-

se como principal produto de exportação da vila, já que as demais produções agrícolas atendem quase 

que exclusivamente a um mercado interno de consumo”. 

Foi através desta riqueza oriunda no ciclo cafeeiro que ocorre toda uma mudança política, 

econômica e social. Como destaca Hermann (1969, p. 169), “o café origina-se uma aristocracia rural 

e, com isso, forma-se em Guaratinguetá uma elite com base econômica e cultural [...]”.  

A produção cafeeira e as riquezas provindas desse cultivo geraram nesse espaço uma 

tendência na dinâmica dos modos de vida rural e urbano. Esse processo culmina, em um segundo 

momento, na ascensão da vila para à categoria de cidade, pela Lei nº 209 de 23/01/1844, separando-

a do município de Taubaté e da comarca, em 1852 (MULLER, 1969). 

O café introduz no espaço de Guaratinguetá as principais mudanças da vida urbana, como a 

instalação de novas construções, o aumento do número de trabalhadores escravos e o surgimento de 

uma aristocracia rural letrada na Europa (PASIN, 1983). Entretanto, essa cultura causa também uma 

grande depredação ambiental na cidade e na região do Vale do Paraíba, com intensos desmatamentos 

das matas virgens dos morros e encostas e a ocupação das áreas de várzeas para o cultivo (MULLER, 

1969). Ao mesmo tempo em que há uma florescência econômica na Vila de Santo Antônio de 

Guaratinguetá, sua queda fortalece os ideais de emancipação do Distrito de Aparecida e, por 

consequência, a própria transformação da sua especificidade na produção do espaço, o espaço 

religioso (BARBOSA, 2007; OLIVEIRA, C., 2001). 

Como aponta Coltrinari (1975), é no final do século XIX que se tem a primeira proposta de 

uma via de circulação: um prolongamento urbano entre Aparecida-Guaratinguetá, com o projeto de 

construção do primeiro20 carril urbano, que interligaria as duas localidades, o que já demonstrava a 

                                                           
20Para Muller (1969, p. 67), no Vale do Paraíba Paulista, aos poucos “[...] as cidades iam-se modernizando: a Lorena, que 
já possuía carris urbanos, junta-se Taubaté, enquanto em Guaratinguetá, se projeta construir um, com prolongamento até 
Aparecida”. Ata da Câmara de Guaratinguetá, de 21-4-1892. 
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tendência da conurbação. Todavia, apenas essa tendência, ou seja, essa materialidade social, não 

fideliza um processo de conurbação, pois nele estão envolvidos, sobretudo, relações sociais, das quais 

os dois municípios compartilham desde antes da emancipação de Aparecida.   

A conurbação como fusão de áreas urbanas é definida, segundo Villaça (2001, p. 50),  

 
[...] quando uma cidade passa a absorver núcleos urbanos localizados à sua volta, pertençam 
eles ou não a outros municípios. Uma cidade absorve outra quando passa a desenvolver com 
ela uma intensa vinculação socioeconômica. 

 

O autor afirma que, no Brasil, esse processo ocorre em meados de 1920, com a conurbação 

de São Paulo e São Caetano do Sul. Para ele, esse crescimento se deve ao posicionamento estratégico, 

à ligação e à proximidade com as vias de circulação, como a Estrada de Ferro para Santos. Para 

Villaça (2001, p. 50), a conurbação Rio de Janeiro e Niterói pode ser identificada como anterior às 

conurbações ocorridas em São Paulo com as demais cidades que cresceram da manifestação do seu 

desenvolvimento econômico, porém, “como ambas estão separadas pelo mar, a conurbação – que 

certamente existia – não pode ser observada como nos outros casos”.  

Para Coltrinari (1975) e Muller (1969), nas cidades de Aparecida e Guaratinguetá, essa 

condição de ligação ou de fusão urbana é visível em meados de 1950 e 1960, como resultado do 

aumento demográfico do período e da própria limitação geográfica dos territórios. Essa limitação 

pode ser encontrada no sentido nordeste, com as áreas de morros, e, a oeste, com o rio Paraíba do Sul.  

Como descreve Coltrinari (1975), a limitação para expansão se deve a sua topografia de baixos 

terraços e planície de inundação, cercada pelas margens do rio Paraíba do Sul e pelo mar de morros 

(Serra de Quebra Cangalha21). Por estar encravada em uma planície de inundação, em um trecho do 

percurso do rio Paraíba do Sul característico de pouco declive e baixa velocidade de escoamento de 

suas águas, há ocorrência de enchentes nos períodos de chuvas, que acometem os bairros da Ponte 

Alta e Jardim Santo Afonso.  

A cidade cresceu nessa topografia acidentada, a partir da colina conhecida como Morro dos 

Coqueiros (atual Basílica Velha), estendendo-se pela planície de sedimentos formada pelo rio Paraíba 

do Sul (BARBOSA, 2000). Coltrinari (1975), afirma que essa topografia específica deu à cidade de 

Aparecida o aspecto de acrópole e a extensão urbana pela planície de sedimentos se deve à via de 

circulação da estrada de ferro e à limitação do rio Paraíba do Sul a oeste. 

                                                           
21A Serra de Quebra Cangalha, que é um limitador na expansão urbana, funciona também como uma segunda barreira no 
setor de Guaratinguetá-Aparecida para os ventos que sopram do oceano, provocando neste setor em altas temperaturas e 
baixo regime pluviométrico, um dos mais acentuados do Vale do Paraíba (COLTRINARI, 1975). 
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Essas particularidades foram – e são – uma problemática contundente no processo de produção 

do espaço urbano de Aparecida e também do município de Guaratinguetá, em relação ao processo de 

conurbação e integração intraurbana. Coltrinari (1974, p. 4) recomenda que “[...] o planejamento [...] 

deverá ser realizado juntamente com a prefeitura de Guaratinguetá, uma vez que, na prática, ambas 

as cidades formam uma conurbação, e participam de problemas de circulação comuns, decorrentes 

das características físicas dos seus sítios, entre outros motivos”. Segundo ela, a limitação de 

circulação e de expansão urbana já era perceptível no período e apontava para uma necessidade latente 

na implementação de planejamentos urbanos em conjunto.  

Para que ocorra uma junção urbana, segundo Villaça (2001), são necessárias vias de 

circulação, as principias formas de interligação de eixos conurbados, como fator preponderante na 

absorção dos núcleos urbanos. Nesse sítio de conurbação, encontram-se apenas quatro 

materializações sociais que realizam um importante papel de integração do espaço intraurbano: a 

Rodovia Presidente Dutra; a Avenida Padroeira do Brasil (intermunicipal); a Avenida Zezé Valadão 

(trecho Aparecida); Rua Siqueira Campos (trecho Guaratinguetá) e a Estrada de Ferro, de menor 

expressividade interacional. 

É a partir dessas materialidades que a condição intraurbana, o deslocamento de pessoas e de 

materiais que caracterizam essa vinculação social, econômica e cultural desses espaços se concretiza. 

Villaça (2001), afirma que são as vias de circulação ferroviárias e rodoviárias que provocam a íntima 

relação de transporte intraurbano e de crescimento físico das cidades. O autor também descreve que 

os moldais se diferenciam quanto ao crescimento que provocam nas cidades, já que  

 
As ferrovias provocam crescimento descontínuo e fortemente nucleado, em que núcleo ou 
polo se desenvolve junto às estações [enquanto as] rodovias – especialmente as expressas – 
provocam um crescimento rarefeito e descontínuo e menos nucleado que as ferrovias 
(VILLAÇA 2001, p. 70) 
 

 De acordo com Coltrinari (1974), as materialidades sociais em 1970 já demonstravam ser um 

fator preocupante, em uma perspectiva futura, para o eixo de conurbação, devido ao limitante imposto 

pelo relevo e à urbanização desestruturada dessas aglomerações urbanas. A autora já refutava que 

essas situações acarretariam em dois problemas típicos da urbanização moderna: o processo de 

verticalização das construções e o trânsito evidenciado entre o eixo, devido à falta de vias de 

interligação e ao padrão das ruas dos dois municípios, em sua maioria estreitas. Coltrinari (1974, p. 

5) afirma que, 
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Com relação ao desenvolvimento [de Guaratinguetá] em direção a Aparecida, pode-se dizer 
que, praticamente, as duas cidades já estão reunidas. É de se prever, portanto, o reforço dessa 
tendência na medida em que as limitações impostas pelo relevo assim o permitam. Perante 
essa realidade, far-se-á necessária a compatibilização dos planos de obras municipais, com a 
finalidade de atenuar os problemas já existentes (caso do aumento da densidade da circulação, 
tanto dentro de cada uma das cidades, quanto entre ambas) e outros que possam surgir no 
futuro. 

 

A problemática infraestrutural das vias de circulação é apenas mais um componente da 

conurbação de Guaratinguetá-Aparecida que demonstra, além de uma ligação física e territorial, um 

estreitamento histórico de formação do espaço. Como proposto em Coltrinari (1974), há a necessidade 

latente de um planejamento urbano entre os dois municípios e essa proposição passa pela criação de 

planos diretores integrados. Essa percepção é notada em meados de 1970 por Coltrinari e será desta 

forma discutida no capítulo 3 deste trabalho, no qual abordaremos o posicionamento do agente social, 

o poder público local dos dois municípios na implementação das ações e a discussão de políticas 

públicas que envolvam o eixo de conurbação.  

A compreensão do processo de urbanização e conurbação de Aparecida-Guaratinguetá se faz 

a partir do entendimento e do conhecimento dos mecanismos, ações e interesses dos principais 

agentes sociais identificados na produção do espaço urbano em Aparecida, dos quais destacaremos 

no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2 

 

SOBRE OS AGENTES SOCIAIS PRODUTORES DO ESPAÇO URBANO EM APARECIDA. 

 

Para discutir o processo de produção do espaço é preciso ressaltar que essa produção não 

ocorre de forma invisível nem procede de processos aleatórios. Ao adquirir uma forma, o espaço 

urbano é regido por diversos grupos atuantes, com estruturas, processos e funções complexas que 

derivam, segundo Corrêa (1989, p. 11), “da dinâmica de acumulação de capital, das necessidades 

mutáveis de reprodução das relações de produção, e dos conflitos de classe que dela emergem”.  

O processo de produção do espaço geográfico na região do Vale do Paraíba decorre, 

historicamente, dos processos econômicos/fases econômicas como explica Muller (1969, p. 12-13). 

Durante esses períodos econômicos, a região modificou sua estrutura político e social, suas formas e 

os processos envolvidos na produção das cidades: porém, essas transformações sofreram oscilações 

no espaço-tempo e ações de agentes espaciais específicos em cada localidade. 

O espaço urbano é constantemente reorganizado pelos agentes produtores e reprodutores 

através de ações complexas no decorrer do tempo: ampliação da área urbana, adensamento e 

deterioração do uso do solo, revitalização de outras áreas, mudança social de determinadas áreas e 

realocação e planificação de outras (CARLOS, 1994). Como resultado, essas ações reproduzem esse 

modelo capitalista de espaços desconexos e desestruturados (CARLOS, 1994). 

Para a compreensão dos principais agentes responsáveis pela produção e reprodução do 

espaço urbano em Aparecida, é necessária a contextualização de suas ações e de seus interesses.  

Neste caso em específico, apontamos como os principais agentes, os promotores imobiliários, o 

Estado, as camadas de baixa renda e a Igreja Católica. As ações desses agentes serão discutidas 

posteriormente neste texto.  

Entre os agentes do espaço elencados por Corrêa (1989), pode-se ressaltar que os proprietários 

dos meios de produção e os proprietários fundiários possuem pouca ação transformadora em 

Aparecida atualmente, nos moldes destacado pelo autor, como grandes empresas comerciais e os 

proprietários industriais. Haja visto que, suas atividades normalmente exercem grandes extensões de 

espaço e exigem terrenos amplos e baratos para instalação e operação de fábricas. Entretanto, neste 

caso em particular, identifica-se pouca participação desse grupo devido à pequena extensão territorial 

e à pouca mão-de-obra qualificada do município para essas atividades, com exceção da MADEPAR, 

indústria do ramo de celulose e única de médio a pequeno porte instalada no município. Há, no 

entanto, agentes que exercem função semelhante no espaço urbano de Aparecida, como os 
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comerciantes do ramo de hotelaria, que necessitam de parcelas significativas de espaço para a 

construção de seus empreendimentos hoteleiros. 

Para Corrêa (1989), os proprietários fundiários possuem como característica a capacidade de 

agregarem à sua propriedade maior renda fundiária, na conversão da terra rural para a terra urbana. 

No período histórico que compreende a emancipação do município de Aparecida, entre 17 de 

dezembro de 1928 e meados de 1940, houve uma intensa atuação desse grupo, como atestam os 

documentos e dados públicos22, que registram a incorporação de diversas áreas rurais no perímetro 

urbano através de doação e/ou vendas de terras.  

Essa transformação do espaço rural para o espaço urbano através da ação dos agentes 

fundiários na produção do espaço de determinada cidade é muito mais complexa que apenas a 

passagem da terra para uma finalidade urbana. Essa mudança abrange outras situações, como o 

aparecimento de novas camadas sociais, o aumento de fluxos migratórios, o crescimento 

populacional, o aumento do nível de renda dessas novas camadas e a interferência do Estado 

(CORRÊA, 1989).   

A conversão do espaço rural em urbano no município de Aparecida ocorre de forma mais 

intensa entre as décadas de 1934 a 196423. O período que pode ser caracterizado como de grande 

expansão urbana (Quadro 3), no qual se destaca a ação dos proprietários fundiários, do Estado e das 

camadas de baixa renda na produção do espaço urbano, por meio de ações24 de desapropriação e 

doaçãos de terrenos. 

 
Quadro 3 – População Urbana do Vale do Paraíba e dos municípios de Aparecida e Guaratinguetá (1934-2015) 

Cidades 1934 1940 1950 1960 1964 2015 

Aparecida 4.776 5.016 8.759 15.290 15.163 35.363 

Guaratinguetá 15.169 15.395 20.811 38.293 39.679 115.446 

Vale do Paraíba 123.656 143.118 202.498 345.603 392.447 2.383.470 

Fonte: Adaptado de Muller (1969, p. 69). Fundação SEADE (2015). 
 

Este aumento exponencial da população urbana em toda a região do Vale do Paraíba pode ser 

identificado e caracterizado pelo processo de industrialização e urbanização do período. Contudo, em 

Aparecida, essa urbanização pode ser observada e condicionada ao aumento do seu papel como centro 

turístico-religioso (MULLER, 1969). 

                                                           
22 Vide Decreto de 1933 – Prefeitura Municipal de Aparecida. 
23 Muller, (1969, p. 69) – Crescimento da população urbana no Vale do Paraíba Paulista. 
24 Vide Decretos de 1933, 1950, 1960, 1963 – Doações e desapropriações de terrenos. 
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Para Corrêa (1989), os proprietários fundiários possuem uma estreita ligação com o agente 

social do espaço, o Estado, especialmente nas instâncias municipais, como ocorre em Aparecida. 

Conforme consta nos Decretos (das desapropriações, doações e vendas de terrenos), onde há uma 

grande atuação desses agentes visando interferir no parcelamento do solo e na legislação dos usos 

desse solo. Essas ações trespassam os períodos históricos, os nomes dos proprietários mudam, mas 

não o jogo de interesse no zoneamento urbano permanece o mesmo. 

A análise dos agentes sociais do espaço de forma segmentada é oportuna para caracterizar e 

identificar os mecanismos e as ações na produção espacial, mas classificá-los separadamente e adotar 

esses mesmos mecanismos e ações sem qualquer relação mútua entre os agentes pode não ser 

favorável para a análise das suas relações e os papéis desses agentes na dinâmica espacial. No entanto, 

pela relevância do papel do Estado, dos agentes imobiliários, da Igreja Católica e das camadas de 

baixa renda no processo de produção do espaço na cidade de Aparecida, enfatizaremos suas análises. 

 

2.1. Aspectos do papel do Estado na produção capitalista do espaço urbano 

 

Como destacado anteriormente, em Aparecida os principais agentes sociais identificados na 

pesquisa de campo e em dados oficiais históricos são: os promotores imobiliários, o Estado (poder 

público municipal), a Igreja Católica e as camadas de baixa renda – aquelas espoliadas na sociedade 

capitalista. A atuação da Igreja Católica como agente social tem sido importante na produção e 

reprodução do espaço sagrado e profano. O primeiro que destacaremos é o Estado que, como 

instituição social organizada juridicamente, possui regras, normas e mecanismo e, portanto, é um 

organismo próprio que rege a vida coletiva e as decisões sobre a sociedade. O Estado constitui-se um 

órgão, cujo caráter se fundamenta a partir do cotidiano das pessoas com o cumprimento dos deveres 

e direitos para com os seus pares.  

Para a discussão que se propõe, é fundamental o entendimento do Estado como instituição 

administrativa e política, concepção que utilizaremos a partir das proposições dos autores Karl Marx 

e Max Weber, através das suas análises por outros autores. 

Para Karl Marx (2013), o Estado surge da propriedade privada e da divisão de classes. É o 

produto da sociedade em um estágio próprio de seu desenvolvimento, constituindo-se um organismo, 

uma forma independente que elabora as condições necessárias para o desenvolvimento da sociedade 

capitalista, a moderação dos conflitos e a manutenção da ordem (HARVEY, 2005: LENIN, 2007).   

Assim, o Estado é uma necessidade histórica para a regulação do conflito de classes, e possui 

como principal função administrar “os negócios comuns de toda a classe burguesa” (MARX, 2013, 
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p. 27). Esse Estado capitalista por Marx, tem como objetivo a defesa dos interesses da classe 

dominante, a burguesia, por meio do controle da sociedade pela relação de determinação dos aspectos 

econômicos e das camadas da sociedade (LENIN, 2007). Para Lenin (2007 apud Gomes 2009, p. 

108), o “Estado é visto como produto e manifestação de antagonismos de classes; órgão de dominação 

de classe, cuja “ordem” criada ‘legaliza’ e consolida a submissão de uma classe por outra”.   

Como destacado por Gomes (2009, p. 109), o Estado atua sobre um “plano ideológico”, em 

que submete o ideário do alcance da “qualidade de vida” para todos, mediante um o instrumento de 

coerção social, as leis estatais, que atuam, em grande parte para o desenvolvimento e interesse das 

relações capitalistas de produção do espaço. 

Das conceituações dos autores é prioritário conceber o Estado como fundamental para o 

desenvolvimento das relações capitalistas. Essa condição, destacada por Gomes (2009), em seu 

estudo sobre a produção do espaço urbano em Ribeirão Preto, SP, é vital para a análise da produção 

capitalista do espaço em Aparecida, no qual o Estado, através do poder público local, é o responsável 

pelo destacamento dos interesses da sociedade capitalista.  

Outra concepção significativa diz respeito ao pensamento de Max Weber. Para o autor, o 

Estado surge da análise teórica da estrutura política alemã e assume uma condição de soberania sobre 

o território, do monopólio da violência e do constrangimento legítimo sobre um território e da coerção 

física sobre os indivíduos (MALISKA, 2003).   

Em Weber, esse constrangimento e violência ocorrem pelo controle através de leis que 

fundamentam o sistema de subordinação do homem pelo homem e essa legitimação intervém nos 

mais variados domínios e na condição principal do Estado moderno, uma estrutura orgânica 

burocrática de dominação. Nesse Estado moderno, a estrutura orgânica formada pela sociedade 

reproduz as condições e os interesses necessários para a produção capitalista do espaço, mediante a 

subordinação do espaço para produção capitalista por meio do uso e parcelamento do solo para os 

interesses escusos de determinado grupo (MALISKA, 2003). 

Nesse processo, o Estado moderno funciona como veículo para os interesses da sociedade 

capitalista, seja na produção, na circulação, na regulação da exploração do trabalho e na reprodução 

do espaço industrial, através de políticas de provimento de bens públicos, como infraestruturas sociais 

e físicas. (HARVEY, 2005) 

Assim, a produção de um determinado espaço, como o da região do Vale do Paraíba, envolve 

acima de tudo a participação do Estado, quanto da economia sobre este mesmo âmbito regional e a 

sua interligação econômica com as regiões metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro 
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(GOTTDIENER, 2010). Entender essas relações é compreender como ocorreu o processo de 

produção espacial  

Gottdiener (2010), afirma que essas regiões urbanizadas próximas as regiões metropolitanas, 

como o Vale do Paraíba, constituem como “domínios multimodais”, isto é, uma espécie de apêndices 

das metrópoles, uma extensão física e econômica desses territórios. Segundo ele, para que essa 

incorporação e esse processo de urbanização ocorra, é necessária uma forte estruturação econômica 

regional e uma rede de transporte integrada. 

Para que suceda essa estruturação regional e interligação com as regiões metropolitanas, esse 

agente da produção do espaço possui três esferas de atuação político administrativas: a federal, 

estadual e municipal. No Vale do Paraíba, as esferas de atuação federal e estadual foram 

preponderantes no processo de urbanização da região ao implementarem o modelo de 

desenvolvimento com o predomínio do modal rodoviário, facilitando o escoamento da produção de 

bens industriais e de serviços, que direcionaram e impulsionaram a urbanização no sentido da Via 

Dutra sudoeste-nordeste (CEIVAP, 1999). 

Como uma dessas ações realizadas de extensão físico-econômica das regiões metropolitanas 

podemos destacar a política de interiorização industrial, que é um processo que resulta, como afirma 

Gottdiener (2010), em desconcentração ou descentralização socioeconômica no surgimento de 

aglomerações urbanas.  

O ápice das políticas de desconcentração industrial ocorreu em meados da década de 1970 e 

1980, devido a situações que conduziram a transferência dos modos de produção da capital para as 

cidades do interior do Estado de São Paulo, como a crise que assolava o país nesse período25 e as 

políticas federais e estaduais que limitavam a instalação de novas unidades industriais nas regiões 

metropolitanas (NEGRI, 1988) 

A bibliografia consultada aponta que a industrialização e, posteriormente, a urbanização 

gerada por esse modelo de desenvolvimento ditou a espacialização das cidades na região e o 

crescimento urbano margeado pela Rodovia Presidente Dutra. Contudo, para o estudo da produção 

do espaço na cidade de Aparecida, a influência desse modelo não dimensiona o real processo de 

produção do espaço: assim propomos a compreensão dos agentes envolvidos nos aspectos regionais 

e locais. 

                                                           
25 "O Brasil também passou por graves problemas nos anos 80, que se iniciaram na década anterior. “[...] no final da 
década de 70, podem-se citar três crises pelas quais os países latino-americanos passaram, que seriam a elevação da taxa 
de juros internacionais, os choques do petróleo e a recessão norte-americana. Esta acabou por prejudicar as exportações 
brasileiras, assim como as dos demais países latino-americanos, ou seja, com a recessão, os Estados Unidos, que seriam 
seu principal parceiro comercial, começaram a importar menos produtos desses países”.  (AVILA, 2007, p. 17 apud 
FERNANDES, A. J.; PAIS. C, 2002) 
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O ordenamento territorial do Vale do Paraíba sob a influência do Estado evidencia-se na 

expansão urbana direcionada e impulsionada no sentido da Via Dutra sudoeste-nordeste. As cidades 

localizadas nesse eixo do rio Paraíba do Sul apresentaram uma intensa antropização, com ocupações 

irregulares, seja sobre a mata ciliar, na calha do rio e até em regiões de encostas (CEIVAP, 1999).  

Neste processo histórico de industrialização e urbanização, o Estado, em ambas as esferas, fez 

uso de conjuntos de instrumentos na produção do espaço que deram formas e função para a região, 

como a desapropriação, a regulamentação do uso do solo, os impostos fundiários e imobiliários, a 

taxação de terrenos livres, os investimentos públicos na produção do espaço e a organização de 

mecanismos de créditos à habitação (CORRÊA, 1989). A partir desses instrumentos, nota-se que a 

atuação do Estado tem como proposição a regulamentação da cidade como espaço mercadoria e de 

funcionalidade socioeconômica.  

Esses instrumentos são determinantes para que os demais agentes possam atuar no espaço, 

como os mecanismos regulatórios, do parcelamento do solo. Esses marcos jurídicos não são neutros 

e refletem sobretudo os interesses de determinados agentes, o que evidencia a discrepância entre a 

regra legislativa e sua aplicabilidade, em que há o favorecimento de grupos sobre o espaço urbano 

(CORRÊA, 1989). Esse favorecimento decorre da atuação do Estado como regulador das condições 

para o processo de produção do espaço, com o provimento de bens públicos para a realização das 

obras infraestruturais (CORRÊA, 1989). 

Na economia neoliberal, o Estado privatiza o espaço urbano. Como aponta Gomes (2009, p. 

104), muitas vezes essa privatização ocorre de forma não explicitada, através da implantação de 

espaços públicos em áreas cuja apropriação se dará privadamente por camadas específicas, da 

submissão de muitos desses espaços aos interesses do grande capital imobiliário, etc. Esses interesses 

se sobrepõem às medidas e parâmetros legais, normatizados pelo próprio Estado, mas que, de acordo 

com as gestões públicas, assumem outro caráter. 

Segundo Harvey (2005, p. 89), o Estado deve ser visto como um processo de exercício de 

poder que determina arranjos institucionais e que tem como princípio a aplicação e o cumprimento 

das leis que fundamentarão a materialidade da produção do espaço. Porém, o autor salienta que é 

necessário prudência ao adotar o Estado como “uma categoria apropriada para descrever os processos 

reais” (HARVEY, 2005, p. 89). Ainda assim, desvirtuar sua ação na produção e reprodução do espaço 

e na funcionalidade do capitalismo sem sua participação seria um equívoco. 

Analisar as ações do Estado nas diversas esferas exigiria uma interpretação mais complexa e 

em âmbito regional, e esse não é o interesse principal deste trabalho. Para a análise do espaço urbano 

de Aparecida, a esfera de atuação é mais restrita ao eixo político-administrativo municipal, em que 
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sua atuação é direcionada ao atendimento da especificidade turístico-religiosa, através da 

desapropriação, da regulamentação do uso do solo e os investimentos públicos voltados para essa 

condição comercial. 

Portanto, usando esses conjuntos de instrumentos, o Estado se constitui como um agente não-

neutro na produção do espaço urbano, atendendo, sobretudo, aos interesses das classes dominantes, 

produzindo o espaço abstrato, o da condição de reprodução do capital, como diz Lefebvre (1991).  

Das afirmações propostas por Corrêa (1989) e Harvey (2005) sobre o Estado na produção do 

espaço como forma não-neutra, favorecendo em grande parte o interesse de determinados grupos, 

inferimos que sua atuação é extremamente necessária para limitação dessas áreas de interesses, sejam 

elas comerciais e industriais. O Estado atua no ambiente construído, no espaço urbano, por meio do 

capital intervencionista, alterando a dinâmica e o interesse social, ao obter desse espaço uma fonte de 

consumo e um modo para a sua própria reprodução (HARVEY, 2005).  

Para Maricato (2013, p. 83), a transformação do ambiente construído parte de uma relação 

conflituosa, em que “a ocupação do solo obedece a uma estrutura informal de poder: a lei de mercado 

precede a lei/norma jurídica”. Assim, presencia-se na produção do espaço das cidades a ilegalidade 

tolerada e apoiada pelo Estado, em todas as instâncias administrativas e, principalmente, na 

municipal. Essa tolerância e essa estrutura informal de poder se faz presente na produção e reprodução 

do espaço em Aparecida, que é alicerçada pela omissão do poder público na fiscalização do uso e 

ocupação do solo, sobretudo dos empreendimentos do ramo hoteleiro.  

As contradições na produção do espaço, a não fiscalização e a delimitação de zonas de 

interesses refletem na reprodução do espaço urbano, segregado, de desenvolvimento desigual e 

repleto de injustiças sociais. Dessa maneira, pode-se destacar que há uma importante ferramenta de 

política urbana do Estado que viabilizaria todo o processo de produção, reprodução e controle sobre 

o espaço urbano: o Plano Diretor. 

O Plano Diretor do Município de Aparecida (Lei de nº 3401/A/2006 de 20 de dezembro de 

2006) decorre da obrigatoriedade instituída em 10 de julho de 2001, pelo Estatuto da Cidade (Lei 

Federal nº 10.257), e regula os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988. Essa lei “estabelece normas 

de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 

da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2002). 

O Plano regulamenta as diretrizes gerais da política urbana de desenvolvimento e expansão 

urbana; é um instrumento de planejamento e gestão de municípios e prefeituras, e sua importância se 

faz da compreensão do espaço urbano, das zonas de expansão e dos conflitos sociais e ambientais. 

Sendo o principal mecanismo de atuação do Estado na política urbana, o Plano Diretor não tem 
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contemplado o caráter predatório da produção capitalista do espaço, seja por falta de fiscalização, 

seja por desatualização em consonância com as demandas de determinado espaço urbano. De fato, 

ele consiste no mais importante instrumento de política urbana, na busca pelo desenvolvimento das 

condições sociais e econômicas e das características individuais das localidades. (OLIVEIRA, I., 

2001)  

Essa legislação urbana permite ao Estado definir a distribuição espacial do território, adotando 

valores para o preço do solo, e na determinando áreas de uso específico (industrial, comercial e 

residencial), ou seja, ordena o território municipal em zonas de interesses diversos. 

Em Aparecida, o Plano Diretor fundamenta a ordenação e o parcelamento do solo. Esse plano 

consiste em adequar condições técnicas ao projeto e dimensionar sua especificidade socioeconômica. 

Todavia, sua implementação é deficitária e desatualizada, não constando em seu escopo o uso e a 

ocupação do solo de forma pormenorizada, sendo a legislação urbanística e edilícia incongruente com 

a urbanização do território. 

Essa conclusão pode ser encontrada em Maricato (2003, p. 79), quando se refere à situação da 

maior parte das cidades brasileiras: 

 
[...] em relação à legislação urbanística (parcelamento do solo, zoneamento, meio ambiente 
apenas para citar as principais) e à legislação edilícia (código de obras), estamos diante de 
uma ‘situação na qual a regra se torna mais exceção do que regra e a exceção mais regra do 
que exceção’. 

 

O planejamento urbano torna-se falho devido à pouca aplicabilidade por parte dos governos 

em intervir nos mecanismos de valorização da terra. Segundo Ribeiro (1997, p. 39), por mais que 

existam alguns mecanismos jurídicos e institucionais de regularização “a atividade planejadora e o 

crescimento urbano continua a produzir ‘irracionalidades’ na ocupação do solo”. E em alguns casos, 

a política pública de uso e ocupação do solo não dimensiona a equidade no processo de urbanização 

vivenciado nas cidades brasileiras, como observa-se no processo de produção do espaço em 

Aparecida26. 

O Plano Diretor é uma importante ferramenta de planejamento que está, como descreve Santos 

(2003, p. 15), a serviço de uma economia espacial, em que, como método científico de planejamento 

tornou-se uma mera ideologia que tem como o intuito de induzir aos Estados e povos a uma ilusão de 

“desenvolvimento” que se sobrepõe “à sociedade, à cultura e à ética” das localidades e de suas 

                                                           
26A regulamentação das zonas de interesses no Plano Diretor de 2006, da Prefeitura Municipal de Aparecida, até então 
encontra-se desatualizada e, segundo, os seus representantes, essa atualização deverá ocorrer em 2015/2016, uma vez que 
não contempla os processos e as atuações dos diversos agentes e seus mecanismos na produção do espaço urbano. 
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diferenciações, estando esse planejamento a serviço de uma relação de dominação e da reprodução 

capitalista. 

O Plano Diretor como ferramenta político-administrativa para a Estância Turística27 Religiosa 

de Aparecida é, a princípio, portanto, deficitário quanto à participação da sociedade civil28 e não há 

integração com o Plano Diretor do município de Guaratinguetá29, o que dificulta o desenvolvimento 

urbano. Tendo em vista sua ligação histórica e socioeconômica com o município vizinho, o Plano 

Diretor de Aparecida transforma-se, sobretudo, em um plano político ideológico. Essa discussão 

introdutória será retomada ao final do capítulo 3. 

 

2.2. Os agentes imobiliários e suas estratégias de ação 

 

Os agentes imobiliários, como consultado na bibliografia específica da cidade de Aparecida e 

em dados provenientes de documentos históricos e registros públicos da Prefeitura, constituem 

também importantes agentes do processo de produção do espaço urbano local.  

As primeiras ações dos proprietários fundiários na cidade, como descrito no Decreto 193330, 

foram as doações e vendas de terras para incorporação ao perímetro urbano. No cenário atual, 

presencia-se a ação de grandes grupos de incorporadores imobiliários de alcance nacional, como os 

grupos MRV Engenharia e Participações S.A e SERVENG Desenvolvimento Imobiliário.  

Para Gottdiener (2010), os empreendedores/especuladores/incorporadores imobiliários 

conseguem escolher áreas em qualquer parte do território de um município para construírem o seu 

projeto dito de desenvolvimento urbano. Para concretizarem esse ideal, reúnem forças do comércio, 

do governo e da construção civil. 

Gomes (2009, p. 111-112), explica que os incorporadores imobiliários reúnem forças  

 
[...] do próprio aparelho do Estado, especialmente na instância municipal, pressionando para 
que haja alteração, extinção ou criação de mecanismos nas leis que regulamentam o uso do 
solo urbano, no intuito de garantir a ampliação dos seus lucros. 

 

                                                           
27As Estâncias Turísticas recebem verbas do DADE (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estancias) 
anualmente para investimentos em infraestrutura, afim de se adequarem para o recebimento dos turistas. Disponível em: 
<http://www.turismo.sp.gov.br/dade/estancias.html>. Acesso em: 24 nov. 2015. 
28Segundo o Secretário de Obras e Viação da Prefeitura de Aparecida, para a criação do Plano Diretor (2006), uma 
empresa foi contratada para criação deste documento. Entretanto, contato da empresa com a população não atendeu às 
necessidades dos contribuintes nem às demandas das localidades e suas particularidades. 
29Para os representantes de Governo de Aparecida e do Planejamento de Guaratinguetá, a integração e interação dos 
referidos planos diretores nunca existiu e a mesma dificuldade tem sido características das atuais discussões dos Planos 
Diretores. 
30O Decreto 1933 – Estabelece o perímetro urbano do município de Aparecida.   
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Essas forças reunidas são visíveis quando observamos a atuação desses empreendimentos em 

localidades circunscritas em uma condição de irregularidade, ou seja, em áreas impróprias para a 

construção ou que infringem as normas de destinação de áreas públicas, por exemplo. Esses projetos, 

comumente, são aprovados em qualquer localidade, mesmo que seja irregular, de acordo com as 

combinações políticas realizadas. Dois exemplos locais são o projeto já quase aprovado para 

implementação no bairro Jardim Santo Afonso, em área passível de regularização31, e o já terminado 

e em operação no bairro Vila Mariana, que será discutido no Capítulo 3. 

Normalmente, as localidades escolhidas para implementação desses projetos imobiliários são 

em bairros com população de baixo poder aquisitivo, marcados pela ausência do poder público e de 

investimentos infraestruturais básicos (capeamento asfáltico, iluminação pública, rede de esgoto e 

água). Essas características tornam essas parcelas do espaço urbano menos atrativas para o capital, 

tanto imobiliário quanto comercial, fato que pode ser notado, por exemplo, pela ausência de hotéis e 

comércios relacionados diretamente com especialização do sagrado e que estão incluídos no Plano 

Diretor como Macrozona de Expansão Urbana (MZEU). Essa contradição evidencia as incoerências 

presentes no Plano Diretor e a liberação de projetos imobiliários.  

Grupos imobiliários como o MRV Engenharia S. A. e SERVENG Desenvolvimento 

Imobiliário, atuam em diversas frentes. Segundo Corrêa (1989), esses promotores imobiliários 

compreendem um conjunto de agentes que realizam concomitantemente ou individualmente algumas 

condições de incorporação, financiamento, estudo técnico, construção ou produção física de imóvel, 

comercialização ou transformação do capital-mercadoria.  

Para Gomes (2009), a esfera de atuação dos grupos imobiliários está relacionada ao valor de 

troca do espaço. Essa ação acontece de forma desigual, priorizando áreas específicas da cidade para 

atender uma demanda solvável interessada nesses espaços tidos, em geral, como diferenciados e que 

incorporam “qualidade de vida” devido às características infraestruturais. 

De acordo com Gomes (2009, p. 53), a opção destinada essa parcela da população, sobretudo 

às camadas de baixa renda, “está diretamente relacionada com a capacidade de cada um de se inserir 

no mercado imobiliário”. Em Aparecida, esses espaços são áreas distantes, onde hoje atuam os 

incorporadores imobiliários, tendo em vista os altos preços de imóveis nas áreas centrais e próximas 

ao espaço sagrado. 

                                                           
31Informação obtida por meio de entrevista com o Secretário de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Aparecida, 
realizada no dia 2 de julho de 2015. 
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A produção de habitações pelos promotores imobiliários em uma sociedade em que existe 

uma relativa carência de moradias, como aponta o déficit habitacional de Aparecida32, demonstra a 

inclinação dessas ações para atender essa demanda. A estratégia de envolvimento desses grupos é 

produzir habitações através do know how33 que lhes permite obter a melhor taxa possível de 

lucratividade. Para isso, usam- duas estratégias: a de produção de habitações para os grupos em 

condições de adquirir essas moradias; e a produção de habitações para uma parcela de um grupo que 

não se enquadre na primeira. Essa produção ocorrerá com o aporte do Estado, que fornece subsídios 

e créditos imobiliários, facilitação no processo de desapropriação de terras e a garantia de cadastro 

de moradores (CORRÊA, 1989).  

Essa característica tradicional dos promotores imobiliários, discutida na obra de Corrêa 

(1989), de incorporação, aquisição do terreno, concepção do projeto, gestão técnica e divulgação e 

vendas, assume uma outra face na urbanização, tornando-se diversa e complexa, com a abertura de 

capital nas bolsas de valores, concentração de atividades de início, meio e fim, gerenciando enormes 

bancos de terras, estabelecendo parcerias “Join Venture34” e técnicas que maximizam os lucros, 

passando a ser oligopólios internacionalizados.   

Corrêa (1989, p. 19-20), explica que o incorporador imobiliário 

 
realiza a gestão do capital dinheiro-dinheiro, na sua fase de transformação em mercadoria, 
em imóvel, a localização, o tamanho das unidades e a qualidade do prédio a ser construído 
são definidos na incorporação assim como as decisões de quem vai construí-lo, a propaganda 
e a venda das unidades.  

 

Ao agregar atividades diversas, os grupos imobiliários, segundo Volochko (2008), aumentam 

o controle sobre o processo produtivo, o fluxo de caixa de cada empreendimento e também o controle 

                                                           
32Segundo a Secretaria de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Aparecida, o déficit habitacional está em torno de 
3.500 unidades. 
33"[...] o corpo de conhecimentos técnicos, relativamente originais e secretos, ou pelos menos escassos, que proporcionam, 
a quem os detenha, uma posição privilegiada no mercado." (FIORATI, 2003, p. 25).  
34“Para bem entender o que seja joint venture, precisamos ter presente que sua origem está na prática privada, nos 
contratos que lhe dão nascimento e, fundamentalmente, nas operações comerciais. Joint venture é, portanto, uma figura 
jurídica originada da prática, cujo nome não tem equivalente em nossa língua, mas que pode assim ser entendida como 
contrato de colaboração empresarial. Ela corresponde a uma forma ou método de cooperação entre empresas 
independentes, denominado em outros países de sociedade entre sociedades, filial comum, associação de empresas etc. A 
característica essencial do contrato de joint venture é a realização de um projeto comum, empreendimento cuja duração 
pode ser curta ou longa, porém com prazo determinado. É a celebração de um contrato entre duas ou mais empresas, que 
se associam, criando ou não uma nova empresa para realizar uma atividade econômica produtiva ou de serviços, com fins 
lucrativos. Uma joint venture pode ser criada para desenvolver uma série de atividades, tais como, projetos industriais, 
execução de obras, pesquisas e desenvolvimentos, atividades financeiras, prestação de serviços, etc. Cada parte que 
compõe os polos dessas associações deve trazer aquilo que possui de melhor, além disso, a transparência é essencial, pois 
a joint venture é a confiança entre as partes” (MIRANDA, 2009, p. 1). 
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e o fornecimento dos materiais para construção, tornando-se uma empresa incorporadora e 

construtora. 

Os incorporadores imobiliários, como o grupo MRV Engenharia S.A, que inicia suas 

atividades na cidade de Aparecida, no bairro da Vila Mariana, e o grupo SERVENG Desenvolvimento 

Imobiliário, com projetos no bairro Itaguaçu, detêm, além das técnicas tradicionais discutidas na obra 

de Corrêa (1989), os mais variados mecanismos econômicos, de financiamento, de construção e 

localização, passando a ditar o processo de produção do espaço. Com a monopolização das ações e 

decisões acerca dos empreendimentos, os incorporadores imobiliários/grupos imobiliários, como 

analisado pelos autores, impõem a produção e a reprodução do espaço urbano. 

Para que essa produção do espaço ocorra, é necessária a atuação dos demais agentes sociais 

do espaço que estão envolvidos no conjunto espacial, a partir de práticas e acordos diversos, 

vivenciando um processo de conflitos e de desigualdade de ações (HARVEY, 2005; GOMES, 2009). 

Para Gomes (2009, p. 113), essa ação dos incorporadores imobiliários cria e reforça “a segregação 

socioespacial urbana, agindo, muitas vezes, em parceria com o Estado”, ao selecionar espaços para 

implementação dos projetos de urbanização em áreas dimensionadas apenas a atender, sobretudo, a 

produção e reprodução capitalista do espaço. 

 Esses novos empreendimentos imobiliários localizados na MZEU estão situados no perímetro 

urbano, todavia, ainda não constituem em espaços de grande valorização urbana, seja devido à falta 

de construções, de edificações e da instalação de serviços públicos diversos ou por não estarem nas 

proximidades do espaço sagrado, mais especificamente, do circuito turístico-religioso. Ainda sim, 

fornecem para esses incorporadores um espaço atrativo para obtenção de lucro, pois esses grupos 

possuem as condições necessárias de desenvolvimento e de reprodução capitalista do espaço urbano.  

Apesar de distante dos espaços sagrados e de não ter sido contemplada por grandes 

investimentos estatais, a MZEU está em locais de alta atratividade para os incorporadores 

imobiliários, que encontram em uma parcela da população de Aparecida – SP uma demanda solvável 

para produção do espaço, capitaneada pelo aporte do Estado e destinada a um determinado grupo, 

isto é, as camadas de baixa renda, que serão contextualizadas a seguir.   

 

2.3. As camadas de baixa renda e os processos decorrentes de suas ações  

 

As camadas de baixa renda são parte resultante do processo socioeconômico desigual do 

modelo capitalista de produção do espaço. Nesse modelo, as diferenças sociais e divisões de classes 

se acentuam limitando o acesso de boa parte da população ao consumo de bens e serviços de primeira 
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ordem, como o acesso à habitação (CORRÊA, 1989). Essas condições são mais visíveis nos países 

ditos “subdesenvolvidos” ou “em desenvolvimento”, como o Brasil, onde há um elevado déficit de 

moradias35 e problemas com habitações existentes que perpetuam condições de posse inseguras, 

localizadas em áreas ilegais do ponto de vista do equilíbrio socioambiental. 

Em Aparecida, ponderando-se sobre os dados gerais do Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social (IPVS)36, o rendimento nominal médio dos domicílios é de R$ 2.148, sendo que em 18,1% dos 

domicílios esse rendimento não ultrapassa meio salário mínimo per capita. Para as camadas de baixa 

renda, identificadas dentro dos grupos de 4 a 7, os rendimentos nominais médios variam de R$1.664 

a R$938, com 22,7% a 47,3% de domicílios cujos rendimentos não ultrapassam meio salário mínimo 

per capita. Todavia, deve-se ter cautela em adotar os rendimentos nominais e per capita37 como uma 

forma geral de identificação das camadas de baixa renda. Para o uso dessa nomenclatura, utilizamos 

o reconhecimento de características típicas dos espaços urbanos aos quais são destinadas: a 

localização em áreas irregulares e/ou em zonas de riscos (enchentes e deslizamentos de massas); a 

deficiência de serviços públicos (coleta de lixo, ausência de capeamento asfáltico, iluminação); além 

do desprezo da iniciativa privada e do poder público para com essas áreas. 

Considerando o processo de produção do espaço urbano, as camadas de baixa renda sempre 

foram relegadas a ocuparem áreas irrestritas a moradias, normalmente em condições insalubres, mal 

localizadas, distantes dos serviços públicos básicos ou nas áreas centrais deterioradas pelo abandono 

do capital privado e das repartições públicas (CORRÊA, 1989).  

Para Maricato (2003, p. 79), os loteamentos ilegais e as favelas são as alternativas mais 

comuns das camadas de média e baixa renda e representam o “desenvolvimento urbano38” que o 

Brasil proporcionou a esses grupos como possibilidade de moradia.  

Em Aparecida, identifica-se dois tipos de “desenvolvimento urbano”: o descrito por Maricato 

(2003), a cidade ilegal, e o da produção capitalista do espaço urbano, com a atuação de incorporadores 

                                                           
35De acordo com a Câmara Brasileira da Industria da Construção o déficit brasileiro em 2011/2012 era de 
aproximadamente 5.792.508 milhões de unidades. Disponível em: http://www.cbicdados.com.br/menu/deficit-
habitacional/deficit-habitacional-no-brasil. Acesso em julho de 2015. 
36Para maiores informações do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Acessar: <http://indices-ilp.al.sp.gov.br/>. 
Acesso em 29 de dezembro de 2015. 
37As características típicas enunciadas anteriormente para identificação das camadas de baixa renda são uma ilustração 
significativa para servir como parâmetro. Considera-se baixa renda a camada da população que não obtém renda suficiente 
para aquisição da moradia em padrões regulares, ofertadas pelo mercado imobiliário, normatizadas pelo Estado. Assim, 
não é do interesse deste estudo estabelecer ou se pautar numa classificação de renda que, alheia à realidade socioespacial, 
pode ocultar a diversidade de situações e possibilidades em que se encontram esses agentes. E esses questionamentos 
serão setorizados e apresentados mais detalhadamente no capitulo 3.  
38Para Maricato (2003, p. 79), o “desenvolvimento urbano” é a consequência do processo de urbanização brasileira, que 
é responsável principalmente pela segregação espacial, sobretudo, nas grandes e médias cidades, em que “[...] essa 
ilegalidade [ocupações irregulares] não é resultado de uma atitude de confrontação em relação à legislação, mas sim 
resultado da falta de opções”.  
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imobiliários como a MRV Engenharia S.A, em duas regiões distintas: uma área ainda irregular, no 

Jardim Santo Afonso e outra formada predominantemente por camadas de baixa renda, no bairro Vila 

Mariana. 

Para Rolnik (2015), a aprovação desses projetos de desenvolvimento parte da participação dos 

municípios na flexibilização de suas legislações e na aprovação dos empreendimentos por parte de 

seus governantes. Para a autora, as localidades escolhidas para implementação dos projetos são 

normalmente as áreas mais frágeis, como as antigas zonas rurais incorporadas ao perímetro urbano.  

Segundo Corrêa (1989), para as camadas de baixa renda a possibilidade de moradias nas 

cidades são três: cortiços localizados em áreas centrais – casas abandonadas pela elite do passado e 

em péssimas condições; casas construídas pelos próprios moradores em loteamentos periféricos e os 

conjuntos habitacionais construídos pelo Estado.  

Em Aparecida, as camadas de baixa renda e o processo de produção do espaço devem ser 

analisados a partir de uma configuração particular. Em contraposição ao que propõe Corrêa (1989), 

quanto às possibilidades de moradias, há no município a singularidade de sua configuração espacial, 

diferentemente da encontrada nas cidades de grande a médio porte. Desde o início, sua área central 

apresenta uma ordenação tipicamente comercial e residencial, com as mais diversas camadas, e, ao 

mesmo tempo, essa especialização reproduz uma alteração urbana que conduz ao deslocamento de 

parte das camadas de baixa renda para outras localidades. 

Às camadas de baixa renda no município de Aparecida coube ocupar e edificar suas habitações 

nas localidades próximas às margens do rio Paraíba do Sul, nos morros e em loteamentos construídos 

pelo poder público em locais distantes do centro, onde se observam construções de alvenaria em 

péssima qualidade e deficiência nos serviços públicos.   

Essa relação da produção do espaço em áreas em péssimas condições de moradia, para 

Maricato (2003, p. 79), é parte dos lobbies praticados pelo investimento público a partir da “relação 

legislação/mercado imobiliário restrito/exclusão social”. Essas condições dimensionam e segregam 

as camadas de baixa renda a ocuparem áreas frágeis, desprezadas pelo mercado imobiliário ou menos 

atrativas para a atividade econômica de uma determinada localidade, como os espaços nas áreas 

periféricas em Aparecida, que não fazem parte do eixo econômico da espacialidade turístico-religiosa. 

Todavia, observa-se que como discutido no subitem anterior que esses espaços em Aparecida têm se 

apresentado atrativo para alguns incorporadores imobiliários. Essas camadas da sociedade, então, 

edificam suas moradias em localidades com condições débeis em locais abandonados pelo poder 

público e privado, grande parte em loteamentos ilegais. Segundo Maricato (2003, p. 79), a ilegalidade 

ocorre no descumprimento das às normas urbanísticas, como por exemplo, nas  
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[...] diretrizes de ocupação do solo, dimensão dos lotes, arruamento, áreas públicas e 
institucionais, que devem ser doadas para o poder público [...]. Há casos, entretanto, em que 
a ilegalidade está na documentação de propriedade, na ausência da aprovação do projeto pela 
prefeitura ou no descompasso entre o projeto aprovado e sua implantação.  

 

 Gomes (2009, p. 69), também aponta que as camadas de baixa renda normalmente ocupam as 

áreas carentes em infraestrutura ou onde estas são inexistentes e devido à maior valorização 

imobiliária dos espaços mais bem equipados pouco acessíveis a esse grupo. Nesse contexto, 

ressaltam-se os espaços na área central de Aparecida, de alta especulação imobiliária e com amplo 

aporte infraestrutural, diferentemente do espaço periférico nas Macrozona de Expansão Urbana. Um 

exemplo é bairro Santa Edwirges. Considerado uma área irregular, é carente de investimentos 

públicos, capeamento asfáltico, rede de esgoto e iluminação pública, e se encontra em condições de 

regularização há mais de 20 anos39.  

Deve ficar evidente que esse processo de ocupação por parte deste agente específico só é 

possível com o envolvimento de outros agentes sociais, que são os principais responsáveis pelo 

processo de produção do espaço urbano: os proprietários de imóveis, os proprietários fundiários e o 

Estado. Assim, imbuir à camada de baixa renda o papel preponderante de modelador do espaço 

urbano no seu sentido pleno não demonstra a veracidade do processo ao qual ela é submetida, com 

jogos de interesses no valor de uso do solo e a lógica capitalista da produção do espaço (CORRÊA, 

1989).  

A urbanização, como afirma Maricato (2000), é uma das responsáveis pelo aumento das 

invasões de terras urbanas, sendo estrutural e institucionalizada pelo poder público e pelo mercado 

imobiliário. Assim, em Aparecida as ocupações e/ou invasões de terras urbanas ao longo da história 

foram solidificadas pela atuação do poder público local ao não regulamentar a expansão urbana em 

direção às áreas de várzeas e periféricas e da ação imobiliária da expansão do ramo turístico-comercial 

sobre o espaço urbano. 

Na concepção de Corrêa (1989, p. 30), as camadas de baixa renda atuam na produção do 

espaço urbano através da produção das “favelas, em terrenos públicos ou privados invadidos”.  Em 

Aparecida, a ocupação de terrenos públicos restringe-se a pequenas localidades isoladas nas margens 

do rio Paraíba do Sul, nas áreas de morros e em algumas localidades, e principalmente, no bairro 

Santa Edwirges. 

                                                           
39O bairro Santa Edwirges localizado na porção noroeste do município de Aparecida encontra-se em processo de 
regularização a mais de 20 anos, sem qualquer prazo de solução e de asserção dos investimentos públicos na área. 
Informações obtidas de entrevista realizada no dia 9 de junho de 2015 com o Secretário de Governo da Prefeitura 
Municipal de Aparecida. 
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A ocupação/invasão de terras urbanas e a produção do espaço urbano pelas camadas de baixa 

renda é fruto das relações sociais de sobrevivência e resistência desses grupos aos outros agentes 

modeladores do espaço urbano (CORRÊA, 1989). É dessa relação conflituosa entre os agentes 

tratados até aqui, e da particularidade comercial do espaço sagrado e da atuação da Igreja Católica 

que ocorre a produção desigual do espaço urbano em Aparecida.  

 

2.4. A Igreja Católica como agente produtor do espaço  

 

Ao adotar a Igreja Católica como um agente social é importante compreender que sua atuação 

no espaço não ocorre de forma isolada, já que sua intervenção decorre da associação com os demais 

agentes sociais. Historicamente, ela mantém relações de relativa interdependência com o Estado.  

A Igreja, durante muito tempo, prosperou com essa interação ao ser subsidiada pelos 

imperadores e reis. Esse vínculo conferia uma relativa tolerância, uma simbiose entre os envolvidos, 

sobretudo quanto aos desígnios e meios tomados pelos soberanos em infligir atrocidades e em 

comandar. No Brasil, a interação entre Igreja Católica e Estado – que esteve presente durante a colônia 

– foi rompida com a criação do Estado laico em 1891, na República Velha. Essa situação permitiu 

com que outras religiões pudessem ampliar sua influência e competir pelo domínio religioso do 

território brasileiro, o que culminou com a atuação mais incisiva por parte da Cúria Romana na 

Romanização do território brasileiro (OLIVEIRA, C., 2001). 

Esse processo atingiu o Distrito de Aparecida, que ainda pertencia à Vila de Santo Antônio de 

Guaratinguetá. Lá, a atuação da Igreja na produção do espaço teve início com a Congregação do 

Santíssimo Redentor, em 1894, cuja função principal era administrativa e de reorganização do 

santuário para a imagem sacra (OLIVEIRA, C., 2001). Essa condição seria o primeiro sinal de uma 

atuação mais preponderante deste agente no espaço e no desenvolvimento de um futuro centro 

mariano e na sua comercialização. 

Oliveira, C. (2001, p. 60) destaca que  

 
Somente após a implantação da República e a separação administrativa entre Igreja e Estado 
se estabelecem as condições políticas e simbólicas para a ação ofensiva de demarcação do 
espaço sagrado em meio a um território profanado pelo Estado laico. 

 

É nesse período de “separação” entre Igreja e Estado que se constitui a formação do espaço 

sagrado no Distrito de Aparecida, com a construção da primeira igreja voltada para o acolhimento da 

imagem sacra. 
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O surgimento dessa cidade envolve compreender os termos e a relação do sagrado e do 

profano no processo de produção do espaço. Segundo Eliade (1992), o sagrado é uma revelação, uma 

manifestação diferentemente do profano que transcende a concepção do homem, é o invisível dentro 

das categorias espaço-temporais, uma hierofonia40 diferente do mundo cotidiano, é a manifestação 

do sagrado em um objeto qualquer.  

Para o autor (1992), é a partir do sagrado que há o profano, em uma relação dialética em que 

compreensão de um envolve a compreensão do outro. Assim, o profano consiste no exterior à 

manifestação do sagrado. 

 
A experiência profana, ao contrário [do sagrado] mantém a homogeneidade e, portanto, a 
relatividade do espaço. Já não é possível nenhuma verdadeira orientação, porque o “ponto 
fixo” já não goza de um estatuto ontológico único; aparece e desaparece segundo as 
necessidades diárias. A bem dizer, já não há “Mundo”, há apenas fragmentos de um universo 
fragmentado, massa amorfa de uma infinidade de “lugares” mais ou menos neutros onde o 
homem se move, forçado pelas obrigações de toda existência integrada numa sociedade 
industrial (ELIADE, 1992, p. 27-28).  

 

Assim, identifica-se em Aparecida que a imagem sacra é a manifestação do sagrado e que ao 

mesmo tempo esse objeto originará outros pontos “fixos” e objetos sagrados no urbano, como as 

igrejas, e, no entorno do sagrado, o contraponto, o espaço profano. 

Com a criação da primeira igreja na região do Morro dos Coqueiros, tem início uma relação 

de forte conexão entre o povoado e a religião nesse Distrito, com o primeiro templo sinalizando o 

estabelecimento e a materialização do primeiro núcleo de povoamento. Esse espaço sagrado 

solidificado transformaria o espaço profano, a produção do espaço do entorno e a própria cidade de 

Aparecida.  

Esse marco na historicidade do povoado concebe, como propõe Eliade (1992, p. 42), o 

primeiro “centro do mundo”, por onde toda a existência do homem religioso se resume ao espaço 

sagrado, o local para o qual o indivíduo encontra a proximidade com o céu e o distanciamento da 

profanidade (a terra).  

Para Rosendahl (1996, p. 39), “é possível reconhecer o sagrado, não como aspecto da 

paisagem, mas como elemento de produção do espaço”. Dessa forma, tem-se no Distrito de Aparecida 

(e posteriormente no município) a importância desse aspecto sociocultural na produção e reprodução 

do espaço. 

                                                           
40“Este termo é cômodo, pois não implica nenhuma precisão suplementar: exprime apenas o que está implicado no seu 
conteúdo etimológico, a saber, que algo de sagrado se nos revela” [grifo do autor] (ELIADE, 1992, p. 17). 
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 Com a edificação desse primeiro santuário, tem-se, então, um lugar sagrado e de posição 

central. Envolto nesse simbolismo, forma-se em seu entorno o espaço profano, o espaço das 

materializações sociais, a organização espacial do sagrado e do profano. Ou seja, o próprio espaço 

urbano de Aparecida.  

A organização espacial das cidades é reflexo das relações vivenciadas no passado que 

moldaram os espaços do presente. Essas relações são carregadas de representações e símbolos que 

transformam o espaço, sendo que uma dessas representações simbólicas é a própria bipartição do 

espaço sagrado e do espaço profano em Aparecida (ROSENDAHL, CORRÊA, 1989).  

Para Corrêa (2012, p. 140), os lugares simbólicos: 

 
[...] resultam de complexo processo de criação, interno ou externo, para o qual há várias 
tensões que envolvem diferentes agentes sociais criadores e usuários de significados. Desse 
processo, resultam a preservação ou transformação, parcial ou não, dos lugares simbólicos e 
a ressignificação de seu status político, religioso, étnico ou histórico, que pode ou não incluir 
sua mercantilização. Nesse caso, é possível falar em lugares simbólicos mercantilizados, 
cujas paisagens e história foram valorizadas ou plenamente inventadas. 

  

A cidade de Aparecida representa esse lugar simbólico mercantilizado, uma hierópolis, ou 

cidade-santuário, que reflete crenças e buscas do homem pelo sagrado que é profanado pela produção 

capitalista desse simbólico.  

Nas cidades-santuários, a organização espacial é fruto da comercialização do sagrado, das 

atividades voltadas à religiosidade, como os objetos de devoção e os setores de acolhimento 

(pousadas, hotéis, seminários), que constituem o espaço do profano (ROSENDAHL, 1996).  

De acordo com Rosendahl (1996, p. 75), as hierópolis são classificadas em cinco tipos 

locacionais: “núcleos rurais, pequenas cidades em área rural, cidades-santuário entre centros 

metropolitanos, cidades-santuário nos centros metropolitanos, cidades-santuário nas periferias 

metropolitanas”. A cidade de Aparecida é identificada como uma cidade-santuário entre centros 

metropolitanos, pois está situada no eixo metropolitano Rio-São Paulo. 

Esse espaço religioso é também espaço do conjunto de manifestações simbólicas, uma 

simbiose de ritos, fé e poder, em que a Igreja é a materialização e também um agente ativo de 

produção e reprodução do espaço. 

Em Aparecida, a materialização do sagrado e do profano sempre esteve condicionada à figura 

da Igreja Católica como eixo central e de controle de certos espaços da cidade, definindo uma 

territorialidade em função do receptáculo, a do objeto sacro. É por meio dessa materialização do 

sagrado que o espaço profano (a cidade) se forma, um espaço urbano que usufruiria dessa condição 

para coexistir (ROSENDAHL, 2012).  
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Para Oliveira, C. (2001, p. 63), “não se pode atribuir a organização da mitogênese de 

Aparecida apenas à administração redentorista” ou, em outras palavras, a Igreja Católica como agente 

social do espaço e da criação do culto. O Estado, na figura da República Velha, sempre esteve 

interessado na configuração desse espaço sagrado e, por consequência, no espaço profano, uma vez 

que propiciou a realização de diversas romarias, peregrinações e alterações urbanas para provimento 

desse que viria ser um dos principais centros marianos do mundo (OLIVEIRA, C., 2001).  

Dessa maneira, compreende-se que o surgimento do espaço sagrado é fruto da interação de 

agentes sociais, como a Igreja Católica e o Estado, mas também do convívio de outros agentes para 

com esse espaço, como os proprietários fundiários, os comerciantes (de quinquilharias, donos de 

hotéis e pousadas), os especuladores imobiliários e as camadas de baixa renda.  

Essa condição de ação de diversos agentes sociais no processo de produção do espaço é vista 

em Nardoque (2007), que discorre da atuação de proprietários fundiários e especuladores imobiliários 

em grande parte dos municípios do centro-oeste paulista, no processo de criação e surgimento de 

povoados. Em Nardoque (2007, p. 218), aponta que a fundação de Nova Canaã Paulista41 sucede, 

sobretudo, por meio de doações e vendas de terras rurais, “com a intenção de criar um núcleo de 

povoamento” e “de colonização que envolvia a venda de lotes rurais, a fundação da vila e a venda de 

terrenos no povoado”.  

Este processo é semelhante ao descrito por Barbosa (2007, p. 45) no povoamento de 

Aparecida, quando o povoado ainda pertencia a Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá e, 

posteriormente, no processo emancipatório. O autor descreve o envolvimento de proprietários 

fundiários que doaram terras para edificação da primeira capela. 

Para o caso específico de Aparecida, é necessária ainda a contextualização de outras ações e 

processos que não são encontrados, comumente, nas cidades atuais. Existe, no entanto, semelhança 

com agentes modeladores de Salvador (BA), discutidos em Vasconcelos (2000). Segundo o autor, 

compreender esse espaço torna-se essencial para a discussão das “especificidades” e da complexidade 

das “sociedades pretéritas”, sobretudo, no papel da Igreja Católica e do Estado na estruturação desse 

território. 

O papel da Igreja na produção do espaço e na escolha das melhores áreas demonstra a relação 

de poder desse agente social e de ação conjunta com o Estado, como relata Vasconcelos em seu estudo 

(2000, p. 71):  

 

 

                                                           
41Para maior detalhamento da questão consulte Nardoque, Sendeval (2007). 
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Os estabelecimentos religiosos, importantes nas paisagens de Salvador, refletiam o papel da 
Igreja ao longo do período e a importância que a população dava às questões religiosas, 
inclusive deixando parte da herança para fins religiosos. Mas, a localização dos 
estabelecimentos religiosos dependia também dos terrenos doados pelas autoridades ou pelos 
fiéis. 

 

 Em Aparecida, observa-se que as doações e vendas de terras sempre tiveram a Igreja Católica 

como principal herdeira. Diferentemente de outros locais onde essa pujança foi sendo perdida, nesse 

município esse agente social passou a ser comprador e não apenas recebedor de terras urbanas.  

Para Rosendahl (2008, p. 77), há nessa produção do espaço com função religiosa a ação do 

povo como um agente transformador do espaço, a “piedade popular”. Para a autora, no Brasil isso 

ocorre principalmente nos centros religiosos paulistas. 

A atuação da Igreja Católica sobre o espaço de Aparecida fica evidente quando se analisa, a 

partir das contribuições de Rosendahl (1996), quanto aos quatro elementos espaciais vinculados 

diretamente ou indiretamente ao espaço sagrado, o que pode nos proporcionar uma visão clara da 

produção do espaço urbano e da relação de proximidade do espaço sagrado com o espaço profano 

circunvizinho (Figura 6).  
 

Figura 6 – Espaço Sagrado e Espaço Profano segundo Rosendahl. 

 
Fonte: Rosendahl, (1996, p. 127) 

 

Para a autora, o espaço do sagrado está dividido em: espaço sagrado/ “centro do mundo”; o 

espaço profano, que está diretamente vinculado ao espaço sagrado; o espaço do profano, que está 

indiretamente vinculado ao sagrado, e o espaço profano remotamente vinculado. 

Iniciando pelo espaço profano diretamente vinculado ao espaço sagrado, temos em Aparecida 

a construção da primeira igreja voltada para o rito religioso de devoção à imagem sacra. Em seguida, 
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inicia-se a proliferação do espaço profano no entorno, como as primeiras edificações voltadas ao 

comércio religioso, as primeiras pousadas (futuramente hotéis) e o perímetro urbano (ROSENDAHL, 

1996).  

Com esse primeiro espaço sagrado, o “centro do mundo”, o “ponto fixo”, inicia-se o processo 

de expansão dos espaços sagrados em Aparecida e, por consequência, a própria produção e 

reprodução do espaço urbano, com a criação de outros “centros do mundo” dentro desse urbano: a 

construção da Basílica Nacional, Morro do Cruzeiro e do Porto do Itaguaçu. 

O segundo elemento proposto, o espaço do profano que diretamente está vinculado ao sagrado, 

é marcado pela presença do intenso comércio religioso, das pousadas e hotéis de acolhimento dos 

devotos. Essa condição se propaga por grande parte da cidade com a presença desses serviços, além 

da proximidade dos primeiros “centros do mundo”, do “ponto fixo”, os espaços sagrados.   

O terceiro elemento, ainda segundo a autora, o espaço do profano que indiretamente está 

vinculado ao sagrado é destacado pelos serviços e atividades que não estão estritamente ligados ao 

sagrado, como as atividades que não envolvem o setor do turismo-religioso, como os profissionais 

liberais, o comércio de vestuário, supermercados, os setores terciários. Todavia, o funcionamento 

desse agrupamento ocorre apenas com a condição econômica advinda do turismo-religioso, ou seja, 

a circulação de capitais proveniente da produção capitalista do espaço sagrado.  

No último espaço, o profano remotamente vinculado, destaca-se, toda uma cadeia de comércio 

de outros serviços realizados nas cidades circunvizinhas que fazem interação com o financeiro 

extraído do turismo-religioso, e a própria conurbação Guaratinguetá-Aparecida e a relação 

intraurbana entre os municípios do entorno (ROSENDAHL, 1996). Ou seja, não somente o espaço 

urbano periférico de Aparecida está remotamente vinculado ao espaço sagrado-centro do mundo, mas 

há estreitas vinculações com a contiguidade espacial urbana que se estende ao município de 

Guaratinguetá, pois a cidade aqui é vista em sua totalidade. 

Das contribuições quanto ao espaço sagrado e das conceituações e contextualizações acerca 

dos agentes sociais, seus mecanismos, ações e interações no processo de produção do espaço, 

destacaremos, no capítulo seguinte, a especificidade dos agentes sociais identificados no espaço 

urbano em Aparecida. Esse processo de análise da produção do espaço urbano será realizado a partir 

de uma perspectiva histórica. 
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CAPITULO 3 

 

A PRODUÇÃO HISTÓRICA DA CIDADE DE APARECIDA-SP: A IGREJA CATÓLICA E 

OS MEANDROS DA PRODUÇÃO CAPITALISTA DO ESPAÇO  

 

 O presente capítulo tem como foco analisar a produção do espaço urbano em Aparecida a 

partir da compreensão dos agentes sociais envolvidos historicamente no processo de produção do 

espaço, com destaque para a Igreja Católica, que atua neste processo desde o descobrimento da 

imagem sacra até os dias atuais. Em seguida, a análise será feita através da ação dos agentes sociais 

específicos citados anteriormente, com ênfase na atuação do ramo de hotelaria, os incorporadores 

imobiliários e as camadas de baixa renda. Por último, o Estado (poder público local), por meio da 

análise das políticas públicas e dos discursos identificados dos poderes públicos locais quanto à 

integração e à compreensão do caráter histórico de ligação entre os municípios de Aparecida e 

Guaratinguetá, e as relações governamentais quanto à expansão urbana na frente de conurbação.  
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3.1. A atuação histórica da Igreja Católica na produção do espaço em Aparecida  

 

A Igreja Católica como agente social concretiza sua ocupação e influência sobre a 

localidade com o surgimento do primeiro espaço sagrado, a capela erguida em 26 de julho de 

1745, pelo padre José Alves Vilela, pertencente à eclesiástica de Guaratinguetá (MOURA, 

2013). Todavia, a atuação oficial deste agente social somente ocorre com a presença 

administrativa e política da Congregação do Santíssimo Redentor42, em 1894 (OLIVEIRA, C., 

2001).   

Para Oliveira, C. (2001), anteriormente à Congregação do Santíssimo Redentor, o então 

Distrito de Aparecida e seu povoado passaram por um longo período convivendo com a falta 

de recursos e da benevolência da Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. Com a chegada da 

Congregação Redentorista as relações do povoado e do santuário se tornaram mais dependentes, 

com o Distrito passando a depender do cofre do santuário e da Igreja Católica. 

A relação de dependência do Distrito de Aparecida com a Igreja Católica existiu até 

mesmo no período identificado como de produção máxima cafeeira na região do Vale do 

Paraíba, entre 1836 e 1886, como se observa da descrição de Muller (1969, p. 55) sobre o 

progresso dos centros urbanos: 

 
[...] a situação dos centros urbanos era extremamente variável: alguns davam 
impressão de progresso, como Taubaté, Lorena, Guaratinguetá, Jacareí, 
Pindamonhangaba e Areias; Silveiras e Bananal pareciam estacionários; outros, como 
São José dos Campos, Aparecida e Queluz, não tinham logrado desenvolver-se.  

 

Da análise situacional da região no texto de Muller e da relação de dependência apontada 

por Oliveira, C. (2001), evidencia-se que o surgimento da Congregação do Santíssimo Redentor 

marca no espaço e no tempo a presença da Igreja Católica como agente social na administração 

do espaço sagrado e nas decisões políticas do Distrito. 

                                                           
42O envolvimento dos redentoristas no Brasil na Província de São Paulo tem início “em 1894, [quando] alguns 
missionários da Baviera, na região sul da Alemanha, vieram ao Brasil, atendendo ao pedido desesperado dos bispos 
de São Paulo (Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti) e de Goiás (Dom Eduardo Duarte Silva). A 
Messe era grande, mas poucos os operários capacitados. A Igreja no Brasil lembrava a comparação que Jesus fez 
com o povo sofrido de Israel da sua época: ovelhas sem pastor. Esses pioneiros alemães, coordenados pelo Padre 
Gebardo Wiggermann, 14 homens no total, vieram ao Brasil. Alguns foram para Goiás (08 deles), e uma turma 
ficou na cidade de Aparecida (06 deles). Desde então, os Missionários Redentoristas estão intrinsecamente ligados 
à História de Nossa Senhora Aparecida”. Disponível em: 
<http://www.a12.com/redentoristas/institucional/detalhes/historia-redentoristas-de-sao-paulo.> Acesso em: 28 
jul. 2015. 
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De acordo com Oliveira, C. (2001), esse espaço sagrado alicerçado na figura da Basílica 

Velha na região do Morro dos Coqueiros não dimensiona a mitogênese em Aparecida, nem 

mesmo o processo de produção do espaço urbano. Neste estão envolvidos outros objetos e ações 

em constante interação no espaço e no tempo, como as romarias e as materialidades sociais. 

As primeiras romarias ou peregrinações na região da primeira capela eram apenas 

devocionais, a área do entorno e tão pouco a igreja estabelecida no Morro dos Coqueiros não 

forneciam para os devotos condições adequadas para hospedagem. Como descreve Machado 

(1979, p. 325), os primeiros romeiros subiam as ladeiras da atual rua Monte Carmelo,  

 
onde assistiam à missa e se demoravam rezando; ficavam alguns dias na cidade para 
descanso e passeios na redondezas, hospedando-se na chácara dos Morais, onde havia 
casas para os romeiros (devendo ser a precursora da atual função hoteleira da cidade), 
ou no Chalé da Santa, grupo de chalés construídos para esse fim. 

 

A produção do espaço em Aparecida, do desenvolvimento e da atuação da Igreja 

Católica envolve acima de tudo, compreender essa dinâmica entre as peregrinações, o objeto 

sagrado e as ações que o cercam, como o ato de popularização do rito, a partir das materialidades 

sociais. 

Como aponta Reschilian (2005), um marco importante na urbanização do Vale do 

Paraíba e consequentemente no processo de propagação do rito é o sistema de transporte, ou 

seja, as materialidades sociais. Essa condição de produção do espaço mediante a inserção de 

um sistema de transportes também é apontada por Oliveira, C. (2001, p. 68), para ele o alcance 

e aumento da mitogênese ocorre da inauguração do trecho43 de Aparecida (Figura 7) da Estrada 

de Ferro D. Pedro II (Estrada de Ferro Central do Brasil) em 1877, que permite “as primeiras 

romarias institucionais em 1900 e demarca a importância dos meios de transporte” no sistema 

de comunicação e propagação do sagrado.  

 

                                                           
43De acordo com Moura (2013, p. 247), o trecho construído em Aparecida fazia parte da ligação entre a atual 
cidade de Cachoeira Paulista e São Paulo (província paulista), realizada por “capitais paulistas, a Companhia São 
Paulo-Rio de Janeiro” com uma extensão de 231 quilômetros.  
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Figura 7 – Estação Ferroviária – Romaria (ano incerto 1920-1930) 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida (2015). 

 

Concomitantemente à propagação das romarias, o sistema de transporte proporciona 

uma maior integração da produção e do consumo, ao minimizar as distâncias e difundir as trocas 

inter-regionais, posicionando Aparecida não somente no desenvolvimento do rito religioso, mas 

na sua inserção em uma urbanização regional. O uso dessa materialidade social por romarias, 

como descreve Oliveira, C. (2001, p. 68), era “mediante o agendamento prévio” e forneceu aos 

peregrinos uma outra alternativa aos caminhos irregulares do sertão do Vale.  

A instalação da Estrada de Ferro Central do Brasil facilitou a vinda das romarias, haja 

vista que foi incentivada juntamente com o Estado e a Igreja Católica o abatimento de 50% 

(posteriormente 30%) para um grupo de 50 pessoas (MACHADO, 1979). Desse modo, é 

perceptível a interação dos agentes na solidificação e popularização do culto à Santa, podendo-

se concluir, portanto, que o desenvolvimento desse espaço sagrado é por si só uma ação também 

política.  

A construção desse culto e a produção do espaço em Aparecida se faz então da evolução 

dos sistemas de transportes, mas, principalmente, da presença da Igreja Católica na evolução e 

popularização do culto à Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Essa popularização das 
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romarias44 tem início de forma oficial em 8 de setembro 1900, saindo da capital de São Paulo 

(OLIVEIRA, C., 2001). 

A partir das concepções dos autores até então discutidos, a atuação da Igreja Católica 

no Distrito de Aparecida como agente social sobrevém, sobretudo, da interação dos diversos 

agentes, como o Estado. Como descrito anteriormente por Oliveira, C. (2001), não foi somente 

com a constituição dos Redentoristas que se iniciou a atribuição de proliferação do culto, a 

imagem de Nossa Senhora da Conceição e da construção desse espaço sagrado.  

Analisa-se desse período que a atuação da Igreja Católica nesse território já se constituía 

de uma base solidificada e aliada às políticas do Estado (República Velha), caracterizando-se 

ainda por uma certa proximidade entre os dois poderes, mesmo com a separação administrativa 

entre Igreja e Estado. Isso se deve ao interesse deste último, desde a República Velha, no 

simbólico e na identidade nacional que o rito impulsiona (OLIVEIRA, C., 2001).  

De acordo com o historiador Reis (1998), a Igreja Católica na figura dos Redentoristas 

travou importantes embates com as lideranças locais e com o governo municipal de 

Guaratinguetá pela busca da autonomia do Distrito de Aparecida, deixando evidente o interesse 

do agente social pelo espaço sagrado criado.  

O Livro do Tombo da Paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá descreve essa 

articulação da Igreja Católica e os anseios na desvinculação do espaço sagrado das 

administrações locais, já que, no século XIX, a popularização e o acesso dos devotos à imagem 

e ao espaço da capela já transmitia um relativo desconforto aos Redentoristas com a 

administração local e com os zeladores deste espaço. 

 
algúas pessoas a quem se tem encarregado o cuidado e zello da Capella de N. Snra. 
Apparecida, [...] permittem que os romeiros durmão, e habitem nos corredores da 
mesma Capella, de que resulta muitas vezes entrarem no Camarim em que está a Snra. 
E do trono a tirão e trazem nas mãos com algúas indecências. (ACMA, [18--?]) 

 

Para Oliveira, C. (2001, p. 79), diante desse aumento do culto à Santa, “o santuário 

poderia propor uma parceria com o governo local para desenvolver sua infraestrutura e irradiar 

sua pastoral. Mas não foi exatamente isso que ocorreu” e sim a separação do vínculo com a 

instância municipal. 

                                                           
44Para Santos (2007 p. 61), “fazer uma romaria significava, nos primórdios do Catolicismo, ‘caminhar para Roma’, 
a sede oficial da Igreja, onde está o Papa, legítimo representante de Pedro, um dos primeiros apóstolos e líder da 
Igreja, segundo a tradição católica. As peregrinações a Roma inauguraram no Catolicismo o costume de se pôr em 
marcha para pedir ou agradecer uma graça alcançada. Romeiro pode ser sinônimo de peregrino – aquele que se 
sente estrangeiro, que está de passagem, em busca de um bem maior, superior à sua condição”. 
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Essa separação do vínculo reflete as intencionalidades que a devoção assume para a 

Igreja Católica e para o Estado: a de uma ação ofensiva de demarcação do culto e de sua 

institucionalização. Isso ocorre com a peregrinação da imagem para além das fronteiras desse 

espaço, surgindo "uma peregrinação às avessas: a imagem irá para diversos cantos do Brasil, 

'colonizando o imaginário' dos católicos brasileiros" (SANTOS, 2007, p. 98). 

É no início do século XX que surgem as primeiras romarias oficiais, sendo a mais 

importante a realizada em 1904, na Festa de Coroação de Nossa Senhora Aparecida como 

Rainha do Brasil. Essa ação eclesiástica demonstra a força institucional da Igreja, assim como 

a proposição desse culto mariano e da sua institucionalização em âmbito nacional.  

 
Em 8 de setembro de 1904, Nossa Senhora Aparecida foi coroada rainha do Brasil. 
Observem-se bem a data e o título: um dia após a comemoração da independência 
uma designação monárquica. Não havia como ocultar a competição entre a Igreja e o 
novo regime pela representação da nação (CARVALHO, 1990, p. 95). 

 

Oliveira, C. (2001, p. 61), ressalta que essa separação entre Igreja e Estado e a nomeação 

de Nossa Senhora “resolvia a questão religiosa e criava uma nova problemática para a Igreja: 

enfrentar as políticas laicas de governos republicanos que não tomavam o catolicismo como 

religião oficial”. 

Como agente transformador do espaço em Aparecida, é fundamental compreender as 

realizações dos indivíduos. Diferentemente do discutido na obra de Carvalho (1990), para 

Oliveira, C. (2001, p. 63), a peregrinação e propagação do culto ocorre em 1931, a partir da 

ação conjunta entre Estado e Igreja Católica, e não da relação competitiva pelo espaço sagrado 

abordado, quando a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é proclamada rainha e 

padroeira do Brasil.  

 
As duas forças conjugadas numa mesma política cultural desenvolveram essa 
mitogênese, desde as primeiras romarias organizadas até a peregrinação em 1931 que 
levou a própria imagem ao Rio de Janeiro, num grande ritual de consagração ao 
padroado de Nossa Senhora Aparecida.  

 

Para o autor (2001, p. 111), “dificilmente encontraremos na história de Aparecida outro 

período em que a parceria com o Estado tenha sido tão plena e eficaz como no momento da 

peregrinação nacional [...]”. Essa participação conjunta solidifica a proposição de totalidade de 

agentes que estão circunscritos na produção do espaço, da cidade-santuário e do próprio espaço 

urbano. 
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Assim também descreve Santos (2007, p. 98), sobre a interação dos agentes sociais, a 

Igreja Católica e o Estado no fortalecimento do rito: 

 
Em 1929, no jubileu de prata da coroação solene de 1904, o episcopado brasileiro, 
comandado pelo arcebispo do Rio de Janeiro, d Sebastião Leme, solicitou ao papa Pio 
XI que a Santa fosse oficialmente declarada Padroeira do Brasil. Solicitação atendida, 
em 1931 foi promovida, na capital federal, uma grande comemoração pela sagração 
da Santa, na qual o Estado, representado por Getúlio Vargas e seus ministros, a 
hierarquia da Igreja Católica e o povo, em grande procissão, celebraram a Padroeira, 
cuja imagem fora trazida de trem em meio a uma enorme comoção nacional. 

   

Com a consagração nacional em 1931 no Distrito Federal (Rio de Janeiro), a Igreja 

Católica tem assim oficializado o rito religioso com a política cultural. Pode-se compreender 

dessa ação a federalização da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida como 

patrimônio nacional (OLIVEIRA, C., 2001). 

As vias de circulação nos períodos de pujança econômica foram preponderantes na 

integração regional, no processo de urbanização, na industrialização do Vale do Paraíba e na 

difusão do culto à Santa. Assim como, o multimodal rodoviário em 1945, com a inauguração 

da Rodovia Presidente Dutra, que interligou as duas maiores cidades brasileiras e atravessou a 

cidade-santuário.  

Como descreve Oliveira, C. (2001), essas malhas ferroviária e rodoviária facilitaram a 

propagação do culto a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, contudo, por serem ainda um 

tanto quanto deficitárias não tornaram o culto mais atrativo e propagador. Para o autor, foi 

necessária a atuação da Igreja Católica na criação de mídias de propagação de massas45 para a 

disseminação do rito, consequentemente, do próprio espaço sagrado e, posteriormente, do 

espaço da Igreja. 

Entre os veículos de informação que propagaram o sagrado, destaca-se a mídia impressa 

já em meados de 1960 a 1980. O jornal “O santuário de Aparecida”, de periodicidade mensal e 

posteriormente semanal, tinha como ideal cultivar nas romarias oficiais, o ritual e os 

comportamentos do devoto para com esse espaço sagrado (OLIVEIRA, C., 2001). 

Da contextualização histórica em Aparecida, observou-se a atuação de alguns agentes 

sociais que foram os principais responsáveis pelo processo de surgimento do culto à imagem. 

Todavia, para análise da produção do espaço urbano em Aparecida, é pertinente pontuar as 

alterações na paisagem urbana provenientes das ações desses agentes tanto no passado quanto 

no presente. 

                                                           
45“O grande veículo de irradiação nacional da devoção a Nossa Senhora foi o jornal O Santuário de Aparecida” 
(OLIVEIRA, C., 2001, p. 71)”. 
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O primeiro marco sagrado solidificado no espaço físico do povoado foi a construção da 

primeira capela em 1745, no Morro dos Coqueiros pelo padre Vilella, vigário da Vila de Santo 

Antônio de Guaratinguetá (MOURA, 2013). Segundo relatos históricos, com o aumento 

significativo no número de romeiros e de outros visitantes, tornou-se necessária a reformulação 

e ampliação da capela. Essa reforma inicia-se em 1845, mas só atinge seu ápice com a 

intervenção de Dom Carmelo em 1878, que ficou a cargo da realização do projeto, da parte 

orçamentária e do trabalho como empreiteiro. No entanto, as diversas desavenças com os 

governantes da Vila declinaram as atividades, os recursos e a agilidade na reformulação que só 

seria concluída e inaugurada em 24 de julho de 1888 (Figura 8)46 (MOURA, 2013; ALVAREZ, 

2014).  

 
A igreja nova, que hoje conhecemos como basílica velha, era uma obra relativamente 
simples, mas bonita. Não condizia com as somas impressionantes em dinheiro e joias 
deixadas diariamente pelos fiéis da santinha, não era nenhum palácio de fé, não tinha 
nada de ouro e de prata das igrejas do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, mas era na 
medida que a corrupção permitira: dezenove metros de largura por quarenta de 
profundidade, sólida, com tijolos, pedras, madeira boa e, como dom Carmelo fazia 
questão, muito mármore (ALVAREZ, 2014, p. 153). 

 

 
Figura 8 – Basílica Velha – entre 1900 a 1930 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida (2015) 

 

                                                           
46A foto pertencente ao acervo da Prefeitura Municipal de Aparecida carece de maiores informações quanto à 
datação e autoria.  
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Esse novo espaço sagrado já demonstrava uma relativa transformação urbana no espaço 

do Distrito de Aparecida. A analogia que se pode desprender da imagem é a partir de uma 

primeira percepção não muito precisa e das informações provenientes do historiador Barbosa 

(2000), para o qual, no período em que a imagem foi feita e que aqui se analisa, o espaço ainda 

é pouco urbanizado, com o relevo em processo de antropização formado por terra batida, com 

as primeiras construções do entorno sem rebaixamento. Barbosa afirma que se tratavam das 

primeiras pousadas.  

Para os vigários da Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, em especial o 

administrador Padre José Alves Vilela, responsável pelo zelo para com o espaço sagrado, era 

necessária a escolha de um local aprazível e em uma posição elevada para edificação da capela, 

sendo que ficou definido o Morro do Coqueiros (BARBOSA, 2007). Para efetivação dos 

anseios dos vigários era preciso negociar com as grandes famílias as porções de terras que 

circundavam a área escolhida. 

A doação de porções de terras para a construção da capela pode ser caracterizada como 

a primeira atuação de proprietários fundiários no processo de produção do espaço em 

Aparecida, dos quais destacam-se: Margarida Nunes Rangel, Lourenço de Sá e de sua mulher, 

Dona Maria da Conceição de Jesus e Domingos da Costa Paiva (BARBOSA, 2007). 

De acordo com Barbosa (2007), houve doações de outras famílias, mas após a 

construção da capela, em especial a concedida por Jerônimo de Ornelas Menezes e 

Vasconcelos, cujas terras estavam posicionadas em direção ao bairro das Pitas (Morro das 

Pitas). Essas terras formariam no futuro o grande templo para Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida e, por consequência, destacariam a Igreja Católica como grande proprietária 

fundiária em Aparecida. 

A crescente propagação do rito e das romarias demonstravam uma necessidade latente 

de expansão e construção de um novo espaço para o sagrado. Como explica Braga (1987, apud 

Oliveira, C., 2001, p. 79), “desde 1926, a necessidade de uma nova igreja era sentida pelos 

padres e a antiga basílica já estava pequena para o número de fiéis que a ela se dirigia”.  

Machado (1979, p. 496), também evidencia essa necessidade de construção de um novo 

templo para a imagem, quando relata que “o afluxo de romeiros e o movimento de fiéis tornou 

a atual Basílica muito pequena e acanhada para comportar as grandes multidões. Surgiu a ideia 

da Nova Basílica”.  

Compreender esse processo de construção desse novo espaço da Igreja e as atividades 

nas cidades que surgiram da função religiosa pressupõe discorrer de duas circunstâncias: a 

organização espacial e o papel do agente modelador (ROSENDAHL, 1996). Está última ocorre 
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devido ao fluxo e afluxo das romarias e dos peregrinos para as cidades-santuários, que pode 

variar de local para local, com fluxos o ano todo e dias esporádicos de fluxo mais intenso. Esse 

movimento, por sua vez, condiciona uma organização espacial do entorno que reflete na 

produção do espaço voltada para comportar o fluxo de fiéis. Assim, as cidades-santuários 

precisam se condicionar para o acolhimento dessa demanda, com a disponibilização de 

alojamentos, estacionamentos para veículos e locais para alimentação.   

A organização espacial da cidade-santuário, segundo Rosendahl (2009), é um processo 

de atividade do agente modelador, o peregrino, mas também da atuação dos demais agentes 

sociais, que comercializam e ao mesmo tempo proporcionam para o devoto um espaço sagrado 

para a contemplação de sua fé.  

Essa transformação na organização espacial da cidade-santuário ocorre pelos fluxos 

permanentes e periódicos dos peregrinos (ROSENDAHL, 2006). Em Aparecida, além do fluxo 

permanente47 essa transformação advém, principalmente, da ação da Igreja Católica, desde a 

construção dos primeiros templos.  

A organização espacial na cidade apresentava os primeiros sinais da incongruência da 

capital profana em atender à crescente expansão que o culto à Santa desencadeou, como a 

ausência de infraestrutura no aporte ao agente modelador; ruas desmanteladas; falta de 

transporte; energia elétrica e serviços diversos (OLIVEIRA, C., 2001).  

Essa incongruência do espaço urbano no atendimento, na prestação e adequação de 

serviços ao agente modelador é, então, um elemento chave para o início do processo de 

surgimento da obra monumental, a Basílica Nova. No entanto, essa nova empreitada não 

modificou o “aspecto da capital religiosa versus capital profana [...], apenas deslocou-se para 

um novo espaço. (OLIVEIRA, C., 2001, p. 78) 

A nova casa para a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, dentro do 

espaço urbano, acentuou ainda mais a condição de dependência do município para com a Igreja 

Católica, principalmente por que não houve preparo infraestrutural do poder público em 

adequar a demanda de devotos e de serviços diversos para o contingente.  

Assim, esse espaço que desenvolveu o rito e o ato simbólico, necessitava ser remodelado 

para comportar tal demanda. É sobre esse intenso fluxo de peregrinos, da ação do agente 

                                                           
47De acordo com a Administração do Santuário no ano de 2014 a Basílica Nacional recebeu 12 milhões de 
visitantes, número superior ao ano de 2013, quando se registraram 11,8 milhões de visitantes. Disponível em: 
<http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/santuario-nacional-tem-movimento-recorde.> Acesso 
em: 17 nov. 2015. 
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modelador que tiveram início as primeiras tentativas de se construir um espaço religioso que 

comportasse a devoção, em 1939, na região do Morro das Pitas (OLIVEIRA, C., 2001). 

Brustoloni (1980, p. 3) relata a prioridade dada à urgência48 da construção de uma nova 

basílica é pelo novo bispo, “D. Jóse Gaspar de Afonseca e Silva, logo após a sua posse como 

sucessor de d. Duarte, em 1939, [que] teve como primeira preocupação, entre outras, a urgente 

construção de uma nova basílica, digna da padroeira do Brasil”.  

A primeira tentativa de construção, no entanto, não obteve êxito. De acordo com 

Brustoloni (1980), a causa foi a não cessão de terras pelos proprietários nas imediações da 

primeira igreja, onde, a princípio, estava pré-estabelecida a manutenção e expansão dessa 

basílica. Diante da dificuldade em adquirir novos espaços nas imediações da primeira igreja, os 

redentoristas voltaram-se para a porção oeste ao templo, no Morro das Pitas (Figura 9).  

 
Figura 9 – Morro das Pitas, futura instalação da Basílica Nacional (ano incerto 1940-1960). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida (2015) 

 

Segundo o relato histórico de Brustoloni (1980, p. 6), 

 
O conjunto do Morro das Pitas pertencia a vários proprietários [...] D. José preferiu a 
cadeia de morros mais altos atrás do Morro das Pitas. Toda esta cadeia formava uma 
grande área e por aí ainda não passava a linha de alta tensão da Light. Pertencia a 
Rodrigo Pires do Rio, o qual se prontificou a vender por 300 contos de réis. Tudo fora 
acertado e combinado. (BRUSTOLONI,1980, p. 6). 

 

                                                           
48Em Oliveira, C. (2001, p. 82), é detalhada essa urgência na construção de um novo espaço que comportasse o 
intenso fluxo de romeiros que participavam das festas ou solenidades, “[...] cerca de 15 mil fiéis visitam a igreja, 
com capacidade para 300 pessoas, coagindo para a reforma do templo. No ano de 1939 o santuário recebeu a visita 
de 22.990 peregrinos [...] esta foi uma prova da fraca polaridade de Aparecida até meados do século XX”. 



92 
 

Assim, em 4 de novembro de 1946, aconteceu, de acordo com Brustoloni (1980, p. 8), 

“a última compra de todo o terreno do Morro das Pitas e arredores, perfazendo uma área de 400 

mil metros quadrados. Há na escolha do local onde foi construída a nova basílica um ato e/ou 

valor simbólico e, por assim dizer, carregado de representação com o espaço sagrado primário 

(ROSENDAHL, 2009). O local escolhido, no bairro da Ponte Alta, dista aproximadamente dois 

quilômetros da primeira capela, o que retrata, a princípio, uma preocupação quanto ao 

distanciamento do espaço sagrado primário, mas também o processo de descentralização do 

espaço urbano já saturado no entorno da Igreja Velha. 

Essa condição de expansão do santuário e de aproximação com o espaço sagrado 

primário é visível quando se observa a localização dos novos empreendimentos da Igreja 

Católica no espaço urbano atual, como a Cidade do Romeiro, e o surgimento de novos hotéis 

na Avenida Itaguaçu (BR-488), em uma nova área de expansão turístico-comercial e religiosa, 

assunto que retornaremos mais adiante. 

A expansão do Santuário e, consequentemente, do papel da Igreja Católica no município 

de Aparecida, tem início com o lançamento da pedra fundamental em 10 de setembro de 1946, 

o início das obras ocorre somente em 7 de setembro de 1952.  

O atraso no início das obras tem como causa o longo processo de validação do projeto 

de engenharia, do aporte financeiro, da escolha da planta arquitetônica e da aquisição de terras 

no entorno do Morro das Pitas (OLIVEIRA, C., 2001). Solucionados os primeiros problemas, 

as primeiras etapas realizadas foram os serviços de terraplanagem (Figura 10) e canalização do 

córrego da Ponte Alta (MACHADO, 1969). 

 
Figura 10 – Vista aérea da terraplanagem do Morro das Pitas (1952). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida. (2015) 
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Desse empreendimento monumental é importante analisar a situação específica de que 

as obras de canalização do córrego da Ponte Alta e de saneamento básico foram custeadas pelo 

Governo do Estado de São Paulo em parceria com os Redentoristas (MACHADO, 1969). Este 

fato evidencia o exercício conjunto dos agentes sociais na solidificação do espaço religioso, 

sendo que o mesmo ocorre com na esfera Federal que autoriza no governo de Getúlio Vargas, 

uma doação de 10 milhões de cruzeiros para a construção do novo Santuário (ALVAREZ, 

2014). 

Das bibliografias consultadas, reitera-se o papel do Estado (Federal e Estadual) na 

propagação do rito e no auxílio financeiro na expansão do Santuário. Contudo, uma ressalva é 

necessária, já que a ação do agente modelador (romeiros e devotos) foi fundamental para o 

custeio das obras da Basílica, a partir da Campanhas dos Devotos49 e das vendas de apetrechos 

e artigos religiosos foram fundamentais para o custeio nas obras da Basílica Nacional 

(MACHADO, 1969). 

Essa ação do agente modelador nas cidades-santuário foi descrita por Rosendahl (1996), 

e reafirmada neste trecho em Acma (198-, ? apud Alvarez 2014, p. 210): “Se cada católico der 

um cruzeiro anualmente, em pouco tempo teremos a obra terminada” . É a prática de dízimo 

que fornecerá para o devoto a benção tão desejada, o alcance ao sagrado, “Nossa Senhora espera 

a tua contribuição! Tu darás à Nossa Senhora um pequeno óbulo e [ela] te dará uma grande 

benção”.  

Dessas descrições pode-se concluir que a Igreja Católica, ao mesmo tempo em que tem 

como fundamento a evangelização, exerce também um papel de recolhedora de dividendos para 

construção desse templo. Por consequência, esta atitude garante sua posição frente à 

municipalidade, haja vista que todo o projeto foi estruturado para ser um apêndice do munícipio, 

uma intencionalidade de desagregação à municipalidade, condição que já era descrita a partir 

de 1894, com a Congregação do Santíssimo Redentor (OLIVEIRA, C., 2001).  

As obras de nivelamento do Morro das Pitas e de canalização do córrego tiveram início 

em 1955, com as construções das sapatas das colunas da nave norte (Figura 11). A Basílica foi 

inaugurada em partes para os devotos em 15 de agosto de 1967, porém foi concluída somente 

em 198050.  

                                                           
49Revista Aparecida, Um projeto de Deus..., pág. 30. “[...] Família Campanha dos Devotos. Nasceu para satisfazer 
a necessidade de arrecadar fundos para as obras do Santuário Nacional”. Disponível em: 
<<http://www.campanhadosdevotos.com.br/pub/santuarionacional/?numero=157 >. Acesso em: 23 nov. 2015. 
50O projeto arquitetônico neorromânico da Basílica foi delineado por Dr. Benedito Calixto de Jesus Neto em 
viagem para “[...] os Estados Unidos, Canadá, México e Peru, [em 1947,] a fim de estudar obras de arquitetura 
religiosa moderna e coletar dados para a planta da futura basílica. A 1º de fevereiro de 1949, apresentou ao Sr. 
Cardeal Motta o ante-projeto da obra. Apesar do tempo gasto e das viagens, não foi original, pois o projeto é cópia 
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Figura 11 – Nave norte, meados da década de 60. 

 
. Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida (2015). 

 

A estrutura metálica da Torre Brasília, iniciada em 1961, foi doada pelo presidente 

Juscelino Kubistchek por meio da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) (MACHADO, 

1969; OLIVEIRA, C., 2001). A Passarela da Fé, por sua vez, é mais uma materialidade do 

projeto de expansão do Santuário sobre o espaço urbano e sua função é interligar a Igreja Velha 

à Basílica Nova. Essa obra recebeu investimentos do governo Médici, em 1969, e levou três 

anos para ser concluída, tendo sido inaugurada em 1972 (MACHADO, 1969; OLIVEIRA, C., 

2001).  

 

                                                           
adaptada (grifo autor) do Santuário da Imaculada Conceição de Washington. Em julho do mesmo ano, o Dr. 
Calixto viajou para Roma onde apresentou seu projeto às autoridades em arte sacra, que lhe sugeriram algumas 
modificações” (BRUSTOLONI, 1982, p. 18) 
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Figura 12 – Construção da nova basílica, entre 1965-1972 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida (2015). 

A monumentalidade do Santuário Nacional sinalizava para uma disparidade do 

município e do rito que se desenvolvia em seus limites. A cidade se tornara limitada em sua 

forma urbana, insustentável para tal grandiosidade que se instalava. É essa insustentabilidade 

que fortalece a necessidade de criação de um espaço da Igreja funcional: 

 
No início, o contraste justificava-se no simbolismo espiritual de que a padroeira da 
maior nação católica deveria ser acolhida na maior casa eclesial. Décadas depois, 
percebeu-se que esta casa seria ainda maior se multiplicasse a funcionalidade de suas 
dependências, ficando autônoma do povoado que ocupava seu entorno (OLIVEIRA, 
C., 2001, p. 80).  

 

A construção do templo é, portanto, uma necessidade tanto para Igreja quanto para o 

município, a fim de separar a balburdia que se instalara com o desenvolvimento do rito 

religioso.  Segundo o representante do Santuário Nacional, buscava-se aumentar a qualidade da 

prestação de serviços no entorno51 até então, ineficientes. 

As transformações no templo, a instalação de estações de tratamento de água e os 

cercamentos do entorno eram, como salienta o representante do Santuário, medidas necessárias 

para qualificar o espaço da Igreja. Desse modo, “a Igreja começa a administrar a cidade 

indiretamente, mas não é por que a Igreja quis fazer isto ou por ser um elemento de poder, [mas 

                                                           
51Entrevista realizada no dia 2 de fevereiro de 2016. 



96 
 

é] a partir de uma necessidade”52 de atender as deficiências da municipalidade no trato com o 

agente modelador. 

A Igreja busca com essas obras obter “o pleno comando do ir e vir do romeiro e de tudo 

aquilo que o romeiro precisasse”53, além de limitar a formação e o desenvolvimento do mercado 

ambulante nos seus pátios e áreas internas.  

É a partir dessa preocupação e da necessidade de agregar funcionalidade ao espaço da 

Igreja, portanto, que surge o Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) (Figura 13). Esse espaço de 

consumo, inaugurado em 30 de maio de 1998, insere a igreja no circuito mercadológico, com o 

monopólio do espaço demarcado. Esse espaço, que tem como diretriz principal “acolher com 

muito carinho os romeiros que visitam a Casa da Mãe Aparecida”54, é formado por lojas de 

artigos religiosos, eletrônicos e as mais variadas quinquilharias, além de contar com praça de 

alimentação, posto médico, berçário e farmácia. 

 
Figura 13 – Centro de Apoio ao Romeiro - 2012. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida (2015). Foto tirada por Luiz Nogueira. 

 

O CAR é um espaço que concentra atividades que, em tese, o peregrino não encontra 

no espaço do entorno, ou seja, na própria cidade de Aparecida. Esse local de acolhimento, 

segundo Cavelli (2009), representa uma singularidade das cidades-santuários modernas, uma 

nova forma de religiosidade e de privatização do espaço sagrado, em que o ato de devoção e de 

                                                           
52Entrevista realizada no dia 2 de fevereiro de 2016. 
53Entrevista realizada no dia 2 de fevereiro de 2016. 
54Centro de Apoio ao Romeiro. Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-
nacional/servicos/centro_de_apoio_ao_romeiro>. Acesso em: 28 nov. 2015. 
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exercer a fé na sociedade moderna tem estado em concordância com o ato individualista do 

homem moderno. 

 
A religião não deixou de existir, e sim não atua mais como o fundamento estrutural 
da sociedade. O mundo moderno não é mais estruturado somente pela lógica do 
sagrado. Há predomínio de uma razão antropocêntrica, acarretando o duplo processo 
de pluralização e privatização das crenças religiosas (CARAVELLI, 2009, p. 78). 

 

Nesse novo espaço, então, esse novo romeiro é um turista-religioso que desembarca não 

apenas para a reflexão e busca de bênçãos do sagrado, mas para a contemplação do espaço 

mercadoria e de reprodução do capital. Compreende-se que o “novo Santuário” não é apenas 

um espaço sagrado teofânico, mas um espaço de atrativos diversos, em que a religiosidade 

permeia os artífices do consumo e da sociedade mundana.  

Como descreve Caravelli (2009, p. 78), na sociedade moderna e contemporânea há “uma 

correspondência entre a religião e o consumo” e com isso há o surgimento de “novas 

experiências religiosas”, que aliam ao sagrado centros de consumo e de vivência. 

O Santuário Nacional compartilha esse pensamento de Caravelli (2009), como pode ser 

visto da fala do entrevistado sobre os novos romeiros: 

 
Ele [romeiro] quer ter elementos para construir sua própria religiosidade, não se deixa 
construir sozinho. Isso é uma novidade da pós-modernidade, porque antes você vinha 
e você recebia, a Igreja te dava, fazia a catequese, a Igreja te formava, hoje em dia 
não. Hoje a pessoa recebe, analisa, trabalha aquilo e introjeta aquilo que ela julga 
introjetar. 

 

As ações da Igreja Católica analisadas a partir das bibliografias estavam restritas, até o 

presente momento, à criação do espaço sagrado secundário, a Igreja Velha, ao surgimento da 

Congregação do Santíssimo Redentor, em 1894, e à criação do Santuário Nacional e todo o 

complexo que o circunscreve. Há, no entanto, nas ações restritas ao espaço da Igreja, uma 

reprodução do espaço do entorno, comumente chamado de espaço profano, tais como os hotéis, 

as lojas de comércios diversos e toda a rede que o constitui. Porém, identifica-se uma produção 

do espaço urbano relacionada diretamente ao surgimento do empreendimento “Cidade do 

Romeiro” (Figura 14). 

 



98 
 

Figura 14 – Aparecida-SP. Entrada da Cidade do Romeiro. 

 
Fonte: Cidade do Romeiro (2016). 

 

A Cidade do Romeiro (Figura 15) é uma materialidade no espaço urbano projetada pelo 

Santuário Nacional para acolhimento dos devotos e como um centro turístico-religioso e 

comercial. Esse produto turístico, a aproximadamente 700 metros do Santuário, foi inaugurado 

no dia 15 de dezembro de 2012 e lançado com investimento parcial de 60 milhões de reais 

provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

O empreendimento contará com cinco hotéis, o Hotel Rainha do Brasil, Web Hotel55, e 

outros ainda sem prazo de realização, além de lojas e outros estabelecimentos comerciais. 

O complexo comercial demonstra mais um posicionamento da Igreja Católica em um 

processo de dissociação do espaço do entorno, correspondendo aos anseios desse agente social 

na desvinculação com a cidade que cresceu em volta do Santuário. Essa conclusão pode ser 

entendida na explicação retirada da entrevista dos representantes da Igreja Católica ao jornal 

Estado de São Paulo: 

 

 

 

                                                           
55O Web Hotel situado na Cidade do Romeiro faz parte da Web Hotéis Empreendimentos Hoteleiros Ltda, com 
hotéis em Salvador e Porto Seguro (BA), hoje denominado Condomínio Hotel Aparecida. Ficou conhecido pela 
associação com o nome do Doleiro Alberto Youssef, investigado na Operação Lava Jato da Polícia Federal, que 
possuía 70 quartos que foram entregues à Justiça. Segundo nota oficial do Santuário, não há qualquer vínculo dos 
proprietários com o doleiro Alberto Youssef. Disponível em: < http://www.a12.com/santuario-
nacional/noticias/detalhes/nota-oficial>. Acesso em: 21 jan. 2016. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1473249-doleiro-e-socio-de-hotel-em-aparecida.shtml>. Acesso 
em: 21 jan. 2016. 
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Achamos que seria uma boa oportunidade de melhorar a qualidade do atendimento 
aos romeiros", diz o padre Luiz Cláudio Alves de Macedo, responsável pela 
administração do Santuário. Não é pela falta de leitos: são 31 mil disponíveis em 
Aparecida. "Mas a rede de hotelaria e os serviços da cidade ainda não oferecem 
conforto suficiente para os peregrinos, afirma o padre56. 
 

 
Figura 15 – Aparecida-SP. Projeto Cidade do Romeiro. 

 
Fonte: Divulgação/Santuário Nacional 

 

Há também uma preocupação da Igreja Católica ao criar esses empreendimentos para 

atender um público exigente, de demanda elevada, o que se pode concluir pelo padrão dos 

serviços e pelos preços cobrados nos estabelecimentos da Cidade do Romeiro. 

A Igreja tem, ao longo do surgimento de Aparecida, demarcado sua presença no espaço 

das mais diversas formas, seja na instituição do rito sagrado e nas construções, como no 

presente, seja no estabelecimento de novos espaços comerciais. Dessa ação na historicidade do 

município, observa-se que, a partir do desenvolvimento de outros produtos turísticos ligados à 

exploração do sagrado, a Igreja Católica tem expandido seu alcance e sua inserção direta no 

processo de produção e, de forma indireta, na reprodução do espaço urbano, além de, 

concomitantemente, aumentar a relação de dependência da municipalidade para com esse 

agente social. 

                                                           
56Aparecida investe na Cidade do Romeiro. Disponível em: 
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aparecida-investe-na-cidade-do-romeiro-imp-,580818>. Acesso 
em: 28 nov. 2015. 
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A dependência é também uma condição de correlação do poder público local ou, como 

se pode compreender, de acordos e interesses que visam estritamente a expansão do caráter 

turístico-religioso e comercial. A essa afirmação, correlaciona-se a opinião destacada pelo 

Secretário de Obras e Viação57, para quem as regras edilícias em Aparecida não são respeitadas, 

seja por falta de efetivo fiscalizador e/ou ineficiência regulamentária.  

A Cidade do Romeiro seria um exemplo, nas condições mencionadas pelo Secretário de 

Obras e Viação, por estar fixada no bairro Jardim Paraíba, onde, segundo os parâmetros do 

loteamento só é permitido o padrão residencial, sem qualquer passe para construções de hotéis, 

no entanto, há lotes que são permitidas construções do tipo comerciais58. Assim, como afirmado 

pelo representante do Santuário Nacional59, o empreendimento está dentro dos trâmites legais 

mesmo inserido no bairro Jardim Paraíba, em uma parcela no qual é permitido esse parâmetro 

edilício.  

 A construção de hotéis em uma área em tese não aplicável ou a mudança nos parâmetros 

do uso do solo nessa parcela do solo60, demonstra como descreve Maricato (2013, p. 51), a 

relação entre “o poder econômico” e o “político” influindo “sobre quando e como a lei se 

aplica” e no processo de produção do espaço. Assim, há diversas parcelas do espaço urbano em 

Aparecida, em que via de regra a legislação urbanística é seguida, todavia, existem outras onde 

os padrãoes foram alterados. E a Igreja, nesta relação, é um agente social de poder político e 

econômico com força suficiente para influir nessas decisões.   

Sobre esse ponto, discute-se a função do Estado (poder público local) como regulador 

dos espaços urbanos, das terras vazias e edificadas, através dos mecanismos que, em tese, 

deveriam priorizar a equidade urbana, como o zoneamento e outras práticas de autogoverno 

(GOTTIDIENER, 2011). Contudo, em Aparecida, esses mecanismos visam exclusivamente 

atender a demanda do capital e a expansão do turismo-religioso e comercial.  

Os pontos-turísticos – o Morro do Cruzeiro e o Teleférico – são outros exemplos da 

inserção direta da Igreja Católica na produção e na reprodução do espaço urbano. O Morro do 

Cruzeiro, antes de ser identificado como esse ponto turístico-religioso na cidade de Aparecida, 

                                                           
57Informação obtida de entrevista realizada no dia 2 de junho de 2015 com o Secretário de Obras e Viação em 
exercício. 
58Ver ANEXOS A e B. 
59Informação obtida de entrevista realizada no dia 2 de fevereiro de 2016 com o representante do Santuário 
Nacional. 
60O Cidade do Romeiro está englobado nos lotes que são permitidas áreas comerciais, mas o que discutimos é a 
relação poder econômico e político e a base documental desse parcelamento do uso do solo, um tanto quanto 
defasada na compreensão da produção e reprodução do espaço urbano em Aparecida. Vide memorial descritivo 
de 1975 (ANEXO A e B) que ainda é o parâmetro legislativo construtivo. Devido a essa defasagem, está prevista 
a alteração no parcelamento do uso do solo no bairro Jardim Paraíba, tendo em vista que, há lotes com construções 
comerciais que ultrapassam os parâmetros do loteamento. 
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era almejado pelos redentoristas como um importante ponto para a construção do novo 

Santuário, em meados de 1939 (BRUSTOLONI, 1980). Na tentativa de solidificar essa 

possibilidade e evitar a expansão das habitações ao redor da localidade, dom José autorizou a 

compra de duas fazendas (Vieira e do Nogueira) na área do Morro do Cruzeiro, perfazendo 100 

alqueires (BRUSTOLONI, 1980). Mas a baixa qualidade do terreno para edificações não 

permitiu a continuidade da empreitada e outra área precisou ser escolhida para a construção da 

Basílica Nacional, no caso, o Morro das Pitas (BRUSTOLONI, 1980). 

Compreende-se, assim, que o Morro do Cruzeiro fazia parte das pretensões da Igreja 

Católica para a construção do Santuário e que havia uma preocupação com um distanciamento 

das habitações em constante expansão no município. No entanto, sua incorporação nos moldes 

de ponto-turístico tem início somente em 1948, quando foram inauguradas as capelinhas para 

realização da tradicional caminhada da Via-Sacra (BRUSTOLONI, 1980). Todavia, a 

localização em uma área ainda incipiente de serviços públicos e de baixo desenvolvimento 

infraestrutural relegou o projeto ao abandono e, por consequência, não houve qualquer 

estruturação para a prática do turismo-religioso. Essa condição se altera no ano 2000, com a 

predisposição da Igreja em estruturar o espaço para o funcionamento das práticas religiosas 

(BRUSTOLONI, 1980). 

O Morro do Cruzeiro torna-se, então, mais um elemento físico da Igreja Católica, um 

empreendimento que fomenta em seu entorno no surgimento e a expansão de uma área 

comercial (Figura 16) e na reprodução do espaço urbano.  

 
Figura 16 – Entrada do Morro do Cruzeiro e comércio no entorno. 

 
Foto: Ivo Francisco Barbosa, 28/02/2016. 
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Segundo o representante do Santuário Nacional, existem outros projetos previstos para 

o município. Como identificado na bibliografia, a incorporação de terrenos61, através de doação 

e compra e venda, é parte do procedimento histórico de estruturação da Igreja Católica no 

espaço em Aparecida, sendo que esse agente social recebeu diversas doações de terras para 

confirmar e institucionalizar o sagrado, mesmo assim sua consolidação, reitera-se, só é possível 

com a associação com o Estado. Exemplo desse processo é a lei nº 1.356, de 31 de janeiro de 

1969, em que o Santuário Nacional doa terrenos para a construção de vias públicas, como as 

Avenidas Itaguaçu, Getúlio Vargas e Dr. Júlio Prestes62, que circundam as dependências do 

Santuário Nacional.  

Essas doações estruturam o espaço urbano para o fluxo do agente modelador, os 

romeiros, e, por consequência, para a própria circulação entre o Santuário Nacional e a 

municipalidade, logo da transformação do espaço do entorno. Materialidades sociais, essas vias 

de circulação impulsionam o desenvolvimento do espaço sagrado secundário e de novos 

empreendimentos 

A alteração mais recente no espaço urbano de Aparecida é um exemplo desses novos 

empreendimentos, o teleférico (Figura 17), que interliga o Santuário Nacional ao Morro do 

Cruzeiro no bairro Santa Luzia. Um projeto da empresa Bontur S/A, foi inaugurado 

oficialmente em 25 de junho de 2014 e custou aproximadamente 19 milhões de reais aos cofres 

da Igreja. 

 

                                                           
61A Igreja detém grande parte da área urbana e rural do município, de acordo com o diálogo com o Santuário 
Nacional. São terrenos a oeste do Morro do Cruzeiro, em direção à zona rural no bairro do Bonfim e uma grande 
extensão de terra com início na Cidade do Romeiro até o Porto de Itaguaçu, onde será construído o Caminho do 
Rosário, que fornecerá ao devoto uma narrativa do achado da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida 
nas águas do Rio Paraíba do Sul. 
62As avenidas mencionadas compõem a menor Rodovia Federal do Brasil, com 6 km de extensão, uma ligação 
entre o Santuário Nacional e a BR-116 (Rodovia Presidente Dutra). Disponível em: 
<http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/desapropriacao-e-reassentamento/dup-2014/rodovia-br-488-
sp_50608-000605-2014-43_portaria-no-1-624-de-08-10-14-publicada-d-o-u-em-09-10-14.pdf/view>. Acesso 
em: 14 dez. 2015. 
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Figura 17 – Bondinho Aéreo (2015). 

 
Fonte: http://bondinhoaparecida.com.br/bondinhos-aereos/ (2016) 

 

Para o administrador do Santuário, o padre Macedo,  

 
O Bondinho Aéreo vai ao encontro da demanda do público que visita Aparecida, com 
uma crescente exigência dos serviços oferecidos. O Santuário tem buscado atender 
essas novas exigências e, ao mesmo tempo, estimular iniciativas na cidade63.  

 

De fato, essas materializações no espaço urbano de Aparecida proporcionam uma 

remodelação e, de certo modo, uma valorização do entorno, até então carente de atrativos 

ligados ao turismo-religioso em sua forma mais estruturada. Para o representante da Igreja, esse 

empreendimento trará benefícios à cidade, pois  

 
Temos muito, ainda, aquele turista de um dia, que cumpre suas obrigações religiosas 
e volta, imediatamente, para sua cidade de origem. Acreditamos que o bondinho aéreo 
será mais uma possibilidade para que aqueles que vêm a Aparecida tenham motivos 
para permanecer na cidade64.  

 

 

 

                                                           
63Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/bondinhos-aereos-colorem-o-ceu-
de-aparecida>. Acesso em: 30 nov. 2015. 
64Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/bondinhos-aereos-colorem-o-ceu-
de-aparecida>. Acesso em: 30 nov. 2015. 
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Segundo o representante continua e explica que  

 
A medida que Aparecida for criando possibilidades para fazer com que o turista 
permaneça mais tempo aqui, toda a cidade irá se beneficiar. Então o bondinho também 
é um alerta para a própria cidade, para que a cidade vá criando alternativas de 
permanência para que a pessoa venha e não fique somente naquela, naquele momento 
religioso [...]65. 

 

As declarações da Igreja Católica na construção desse e de outros empreendimentos no 

espaço urbano em Aparecida têm por critério a especialização do turismo-religioso, ao 

adicionar novas demandas para esse novo devoto e uma prerrogativa de fixar esse turista por 

maior tempo na cidade. Para o representante, 

 
Tudo isso que nós fomos ocupando como espaço e tudo aquilo que foi sendo 
aparelhado neste espaço é em vista disto ‘plantar uma semente do evangelho no 
coração daqueles que daqui se aproximam, nunca foi para exercer um poder era para 
responder uma necessidade do romeiro e a uma missão que é nossa evangelizar66. 

 

Não se deve desconsiderar essa função da Igreja, mas, a partir de uma análise mais 

intrínseca, percebemos que esse agente social é muito importante como modelador do espaço 

urbano de Aparecida, principalmente ao atuar em conjunto com o poder público na alteração e 

na aprovação de projeto de lei para fundamentação dos próprios empreendimentos. 

Outro exemplo é o Projeto de Lei nº 3727/2011, de 8 de dezembro de 2011, de autoria 

do Executivo, que autoriza o Santuário Nacional a explorar o serviço do teleférico em todas as 

áreas circunvizinhas. A Ementa da Lei  

 
estabelece as diretrizes para utilização de vias públicas, inclusive do respectivo solo, 
subsolo e do espaço aéreo, para implantação e instalação de equipamento turístico 
com finalidade de expandir o turismo religioso e não religioso, aquecer a economia e 
arrecadação do município, e implantar acessibilidade ao Morro do Cruzeiro, dando 
outras providências. 

 

 A análise desta Lei provoca algumas indagações quanto ao projeto que, como se tem 

discutido, é parte da ação da Igreja Católica no desenvolvimento do turismo-religioso, na 

prestação de serviços e em sua diversificação. Entretanto, o Teleférico e a Cidade do Romeiro 

são elementos visíveis da atuação desse agente social na alteração da paisagem urbana e na 

reprodução do espaço urbano em Aparecida. Esses empreendimentos são responsáveis por essa 

                                                           
65Trecho retirado do áudio da entrevista. Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-
nacional/noticias/detalhes/bondinhos-aereos-colorem-o-ceu-de-aparecida>. Acesso em: 30 nov. 2015. 
66Trecho retirado do áudio da entrevista realizada com o representante do Santuário Nacional no dia 2 de fevereiro 
de 2016. 
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transformação não só do espaço urbano, como também – e principalmente – das relações 

sociais, uma vez que impulsionam uma nova dinâmica nessas áreas, seja comercial ou social, 

ao delimitar as construções ao redor do projeto, a desvalorização ou revalorização dos imóveis 

e o fomento de um novo atrativo turístico, como discutido anteriormente, em uma área ainda 

não distante do eixo turístico-religioso e comercial. 

A ação do Executivo ao criar um Projeto de Lei e dar autorização à Igreja a ter acesso a 

áreas públicas para efetivação do projeto turístico-religioso é outro fator importante a se 

destacar. Como contextualizado, essa interação entre esses dois agentes sociais é e sempre foi 

uma condição harmoniosa no processo de solidificação do papel da Igreja Católica em 

Aparecida. 

Como exemplo dessa relação amistosa, tem-se o próprio projeto que isenta a Igreja 

Católica do pagamento de impostos – que poderiam fornecer tributos para melhorias 

infraestruturais na região – por um longo período:   

 
Art. 4º - Para a implantação do equipamento turístico mencionado no artigo 1º, fica 
concedida uma isenção onerosa de ISSQN e de IPTU, 
 
Parágrafo único - A isenção do ISSQN e do IPTU serão concedidas por 10 (dez) anos, 
sendo que a isenção do ISSQN aplicar-se-á, tão somente, sobre o movimento 
verificado na prestação de serviço do equipamento teleférico bondinho aéreo. 

 

O bondinho aéreo percorre grande parte de seu trajeto no bairro da Santa Rita, uma 

localidade identificada e classificada pelo setor censitário como sendo composta 

predominantemente pela classe média baixa. Segundo o IPVS, nesse bairro encontram-se os 

Grupos 2 e 5 dos sete que resumem o grau de vulnerabilidade social, em que, quanto maior a 

escala, maior o risco. De acordo com os dados censitários do IBGE 2010, no Grupo 2, o 

rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.714, sendo que, em 10,5%, a renda per 

capita não ultrapassa meio salário mínimo; enquanto no Grupo 5, de vulnerabilidade alta, o 

rendimento médio é de R$1.319 e 33,8% não ultrapassam meio salário mínimo per capita. 

É necessária a contextualização dos dados para os Grupos encontrados no bairro Santa 

Rita. Constata-se que as áreas incluídas no Grupo 2 estão situadas na proximidade do espaço 

sagrado secundário, tanto da Igreja Velha quanto do Santuário Nacional. Em contrapartida, no 

caso do Grupo 5, o distanciamento do eixo turístico-religioso pode ser considerado como 

preponderante no desenvolvimento socioeconômico. 

Como pode ser visto na ementa, o empreendimento possui como uma de suas diretrizes 

“aquecer a economia e arrecadação do município”, ou seja, o próprio projeto não nega essa 
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possibilidade advinda do desenvolvimento de outras atividades comerciais e residenciais que 

possam ser fomentas. O empreendimento pode, portanto, conduzir essas possibilidades no 

espaço urbano do entorno, mas é preciso ressaltar que, dessa forma, tanto a Igreja Católica 

quanto o poder público em Aparecida são a favor de uma economia espacial voltada para o 

desenvolvimento do turismo-religioso, não inserindo outras dinâmicas que o empreendimento 

possa fomentar, como novas ocupações em áreas pouco agraciadas com efetivos públicos, por 

exemplo.   

Esse envolvimento entre a iniciativa privada e o Estado ocorre em grande parte das 

cidades brasileiras e diz respeito a ações e diálogos que, como propõem Maricato (2006) e 

Santos (2003), compõem a capacidade de burla e/ou alteração da legislação de uso e ocupação 

do solo para usufruto de uma economia espacial. No caso de Aparecida, para o interesse da 

especificidade econômica de comercialização do sagrado. 

Neste município, a Igreja Católica é um agente social capitalista que é simbolicamente 

ocultado por suas benesses de cunho social e de evangelização. Como agente, busca 

fundamentalmente se posicionar como uma instituição independente da municipalidade e de 

diálogo restrito ao desenvolvimento e expansão do turismo-religioso, sem qualquer apreço para 

com os processos inerentes de suas ações, como as mazelas provindas da privatização do 

sagrado e da produção e reprodução do espaço. 

Por mais que a Igreja atue visando o lucro do espaço sagrado e a já referida 

interdependência do município, para tal objetivo ela necessita dos demais agentes sociais, 

sobretudo do Estado, que, como salientou-se neste trabalho, sempre esteve presente na 

consolidação do rito, por conter os mecanismos de controle e uso dos espaços urbanos. Todavia, 

para o poder público local, nunca houve e não há qualquer diálogo com o Santuário 

Nacional/Igreja Católica na implementação de políticas públicas e nas construções dos projetos 

urbanos e empreendimentos ligados ao turismo-religioso. 

Essa ausência de diálogo é mencionada pelo representante do governo local e também 

pelo do Santuário Nacional, mas este trabalho compreende que tal afirmação é infundada, haja 

vista os empreendimentos salvaguardados pelos projetos de Lei supracitados e a relação 

histórica na gênese do espaço sagrado. A relação amistosa e, ao mesmo tempo, conflituosa 

acarreta o exercício de outros agentes sociais, tratados a seguir, que são atraídos pelo turismo 

religioso e que produzem e reproduzem esse espaço urbano. 
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3.2. O espaço urbano comercial e o espaço sagrado 

  

O surgimento e o processo de produção do espaço do município de Aparecida decorrem 

da sua condição específica: a produção de um espaço sagrado e as relações sociais envoltas 

nesse simbolismo, que fomentou a reprodução desse espaço urbano voltado para a 

comercialização do turismo-religioso.  

Em Aparecida, o papel do agente modelador é o grande responsável pela atuação dos 

demais agentes, Estado, Igreja Católica e os que sobrevivem diretamente e indiretamente do 

sagrado pela organização espacial do espaço profano (ROSENDAHL, 1996). A essa conclusão 

também chega Barbosa (2000, p. 20), quando afirma que 

 
O fluxo de peregrinos comanda esta lógica de funcionamento da sociedade e da 
organização do espaço de Aparecida. A variação do fluxo corresponde a 
intensificação ou contenção da atividade comercial e consequentemente o nível de 
consumo das famílias ligadas a ela. 

 

Tem-se, a partir desse fluxo de peregrinos e da ação dos demais agentes, uma 

organização do espaço voltada para o agente modelador, em que, nas cidades-santuários, 

 
[...] encontra-se, frequentemente, um comércio anexo ao lugar da atividade religiosa, 
aquele de objetos da devoção do peregrino. Encontram-se também restaurantes, 
farmácias e comércios de artigos não religiosos. A presença dessas atividades 
qualifica o espaço profano das cidades santuário. A cada fluxo concentrado de 
peregrinos, seja semanal, mensal ou anual, a vida urbana é ampliada ou re-criada nas 
cidades santuários (ROSENDAHL, 1996, p. 47) 

 

Essa organização e reorganização espacial, diretamente e indiretamente vinculada à 

comercialização do sagrado, é regida pela produção capitalista desse espaço turístico-religioso. 

Essa produção capitalista decorre da atuação dos demais agentes sociais através de práticas e 

acordos diversos, cujo interesse é o aumento da margem de lucro (HARVEY, 2005).  

Na cidade de Aparecida, a mercantilização e privatização do espaço sagrado dá-se a 

partir da condução e dos interesses diversos dos grupos de agentes sociais em obter uma fonte 

de consumo e uma maneira de reproduzir as próprias condições de produção e reprodução, a 

exemplo dos empreendimentos hoteleiros que se propagaram nas últimas décadas. 

 A problemática dessa propagação e reprodução capitalista do espaço voltada ao turismo-

religioso tem refletido em uma alta valorização do tecido urbano central em Aparecida, o que 

se agrava pela não delimitação urbanística clara do uso e ocupação do solo da cidade-santuário. 

Isso deriva da ação do poder público local, que pouco tem atuado para regularizar as condições 
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para o processo de produção do espaço urbano. Essa assertiva foi identificada no diálogo 

realizado com o representante de governo67, segundo o qual as políticas públicas praticadas 

nessa municipalidade têm como intuito apenas a realização de alterações urbanísticas para o 

atendimento ao visitante, o turista-religioso, ou seja, o próprio funcionamento da 

comercialização do espaço sagrado. 

O Estado, então, atua na criação de arranjos institucionais, muitas vezes idealizados, 

para atender a um certo grupo interessado na produção e reprodução capitalista do espaço, mais 

especificamente em Aparecida, nos espaços voltados para o ramo turístico-religioso e 

comercial.  

Assim, considera-se, com base na discussão do capítulo 2, que o Plano Diretor como 

uma importante ferramenta de planejamento, em síntese, condensaria a eficácia e a 

compreensão das ações dos agentes sociais que estão envolvidos na produção e reprodução do 

espaço em Aparecida – desde que as especificidades desses agentes sejam levantadas e 

consideradas na formulação de um planejamento urbano condizente e não apenas ideológico.  

Em Aparecida, o Plano Diretor, em sua parte imbuída da delimitação do uso e ocupação 

do solo, não tem sido eficaz e tampouco está atualizado ao compreender a demanda turístico-

comercial e infraestrutural que esse espaço urbano necessita. Sobretudo, quando se identifica 

que a produção do espaço urbano (espaço profano) está a serviço dessa economia.  

A produção capitalista do espaço em Aparecida se dá pela sua característica específica 

e por uma particularidade da relação predatória do ramo de hotelaria em conjunto com os 

demais agentes do espaço até aqui estudados. Afirma-se que a relação é predatória com a 

finalidade de compreender que, para esse espaço urbano, a ação desse ramo tem impulsionado 

um crescente de empreendimentos e os avanços desses serviços para áreas até então não 

caracterizadas com esse predomínio. Essa produção intensifica um processo de urbanização 

desestruturado, com amplas desigualdades socioespaciais, alta especulação imobiliária e de 

valorização das terras urbanas.  

Destarte, presencia-se em Aparecida que esse processo de especulação e de valorização 

do espaço urbano é particularmente localizado nas áreas centrais e nas proximidades dos demais 

espaços sagrados, além de corresponderem, no Plano Diretor, às áreas de interesse turístico-

comercial. 

                                                           
67Entrevista realizada no dia 9 de junho de 2015, com o Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de 
Aparecida. 



109 
 

A parcela do espaço urbano onde se concentram os empreendimentos voltados ao ramo 

do turismo-religioso está compreendida no Plano Diretor de 2006, capítulo III, no Artº.30, 

inciso III, na Macrozona Urbana Consolidada (MZUC), que 

 
corresponde à área urbanizada ao longo da margem direita do Rio Paraíba do Sul ao 
norte e delimitada ao sul pela Rodovia Presidente Dutra BR-116, e a leste com a divisa 
com o município de Guaratinguetá onde há conurbação e a oeste até o trevo da 
Rodovia Presidente Dutra, que dá acesso ao bairro Itaguaçu.  

 

Esses novos68 empreendimentos hoteleiros e os já consolidados na área central estão 

localizados na MZUC, Artº. 33, cujos objetivos são: 

 
I. controlar e direcionar o adensamento urbano; 
II. garantir a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados 
III. ordenar a ocupação do território compatibilizando a diversidade de usos urbanos 
regulados pelo equilíbrio no interesse público. 

 

Esse zoneamento pretende controlar e direcionar o adensamento urbano, garantir a 

utilização dos imóveis e ordenar a ocupação do território. Todavia, no Plano Diretor, a 

aplicabilidade na lei de uso e ocupação do solo não é operativa, uma vez que muitas das 

construções demandam alto impacto à vizinhança, gerando incompatibilidade no 

dimensionamento da infra e superestrutura urbana locais6970. Exemplo dessa incompatibilidade 

na MZUC pode ser detectado nos dias de alta rotatividade turística, com o estrangulamento da 

malha viária, em que se observa trânsito expressivo para o tamanho do município, o que resulta, 

em alguns casos, em reflexo nos dois sentidos da Rodovia Presidente Dutra.  

Em Aparecida, na MZUC tem-se presenciado uma forte concorrência de 

empreendedores do ramo de hotelaria na busca pelos espaços mais bem localizados, 

principalmente na proximidade com os símbolos sagrados e, acima de tudo, com uma 

infraestrutura necessária para a reprodução das fontes de consumo e do capital. 

A MZUC está dividida em três zonas (Figura 18): Zona Especial de Impacto Turístico 

(ZEIT), Zonas Mistas 1 (ZM1) e Zonas Mistas 2 (ZM2), esta última corresponde à área onde 

surgiram os novos empreendimentos de hotelaria (Quadro 4) e assim é definida no Plano 

                                                           
68Por novos empreendimentos hoteleiros compreendemos os identificados em construção e os já em operação nos 
últimos cinco anos (2010-2015) e usamos a denominação velhos hotéis para os não incluídos na primeira asserção.  
69Plano Diretor 2006. Capítulo II. Do uso, ocupação e parcelamento do solo na Macrozona Urbana Consolidada. 
Seção I. Do uso do solo na Macrozona Urbana Consolidada. 
70De acordo com entrevista realizada com o Secretário de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Aparecida, 
não há uma definição clara na lei de uso e ocupação do solo quanto a empreendimentos hoteleiros, o que, para o 
entrevistado, dificulta qualquer atuação dos órgãos competentes na delimitação das áreas de interesses e resulta 
nesse processo de surgimento de novos hotéis e pousadas no município. 
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Diretor, na Seção II, DA ZONA URBANA CONSOLIDADA: “III. Zonas Mistas 2 -  

corresponde a áreas definidas por sistema viário de ligação (Figura 19) entre bairros e vias com 

uso e ocupação do solo predominantemente comercial e de serviços”.  
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Fonte:Adaptado do Plano Diretor de Aparecida 2006. 

Figura 18 – Aparecida-SP: Delimitação das Zonas para fins de planejamento - Plano Diretor 2006. 
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Figura 19 – Malha urbana de Aparecida-SP (2013) 

 
 Fonte: Adaptado Prefeitura Municipal de Aparecida (2015) 
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O Plano Diretor apenas delimita as zonas de interesses, porém, como enfatizado, não possui 

caráter diretivo na fiscalização das construções como hotéis, pousadas e outras atividades comerciais. 

Essa ação compete às normas71: do Códigos de Postura e às de Obras e Tributários, que apenas 

regulamentam medidas de política administrativa, regras de alvenarias e de cálculo de IPTU, entre o 

poder público e os munícipes.  

A falta de averiguação do gabarito dos prédios é outro problema inferido e informado pelo 

poder público. Há apenas algumas regras quanto às construções na rodovia federal (BR-488) 

circundante ao Santuário Nacional, nas imediações do teleférico e no bairro residencial Jardim 

Paraíba, como o recuo mínimo, na BR, de 15 metros exigido como faixa “non aedificandi”, medidos 

para dentro do terreno, a partir do limite da faixa de domínio da rodovia. 

Compreende-se dessa problemática que as “[...] técnicas e as novas leis de zoneamento urbano 

funcionariam mais para criar uma diferenciação socioespacial do que para a regulação da produção 

do espaço da cidade capitalista” (PEREIRA, 2008, p. 53). Assim, os planos urbanos e os planos 

diretores “têm (ou tiveram) a pretensão de dar rumos à esfera urbanística sem enfrentar as questões 

sociais, transformando apenas o ambiente construído” (MARICATO, 2013, p. 82). 

É neste paradigma que se insere o Plano Diretor e as referidas normas em Aparecida: o de 

pouco alcance na regulação e compreensão das relações sociais no processo de produção do espaço e 

na sustentação de um modelo de alta valorização do solo urbano. Ou seja, os referidos códigos são, 

nesse município, ferramentas conceituais na fiscalização e não uma regulamentação física da 

ocupação e uso do solo. Para o Secretário de Governo de Aparecida, os códigos são obsoletos e não 

refletem o processo de urbanização, enquanto a falta de corpo técnico habilitado torna dificultosa a 

realização das averiguações das construções.  

Essa falta de fiscalização quanto à criação de espaços comercias e residenciais em áreas pré-

determinadas tem refletido na propagação das construções de hospedagem, desde a área central até a 

periférica. Como destacado na Figura 20, onde foram listados os hotéis situados no centro velho e os 

novos hotéis (Quadro 4) construídos na área central entre 2010 e 2015  
 

 

 

 

                                                           
71Segundo o Secretário de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Aparecida, a regularização das construções e dos 
tipos de edificação que surgiram na Zonas Mistas 2 apenas são regidas por essas normas, não há qualquer limite quanto 
ao gabarito das edificações. Código de Postura, Lei nº 2.067 de 29 de dezembro de 1983; Código de Obras, Lei nº 1.445 
de 28 de janeiro de 1971; Código Tributário, Lei nº 1.367 de 23 de julho de 1969. 
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Quadro 4 – Hotéis e Pousadas no Bairro Centro – 2010 a 2015 

Nome Rua Bairro Ano 

Hotel Nossa Senhora do Rosário Barão do Rio Branco Centro 2012 

Hotel Requinte Barão do Rio Branco Centro 2012 

Hotel Seminário Bom Jesus Barão do Rio Branco Centro 2013 

Hotel/Pousada San Lourenzo Barão do Rio Branco Centro 2014 

Hotel Porto Belo Av. Colombano Teixeira Centro 2015 

Hotel/Pousada Capital da Fé Av. Colombano Teixeira Centro 2015 

Hotel Terra da Padroeira Rua Santo Afonso Centro 2015 

Hotel Vila Santa Barão do Rio Branco Centro 2015 

Hotel Nova América Rua Monte Carmelo  Centro 2015 
Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida. 

Organizado por: Ivo Francisco Barbosa 



115 
 

  Figura 20 – Área Central de Aparecida: Novos hotéis e Pontos Sagrados entre 2010-2015 
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Essas novas construções se juntam aos hotéis da área central, totalizando 10772 dos 194 

cadastrados, num total de aproximadamente73, formando um espaço urbano adensado com o 

predomínio de construções verticais. Ao mesmo tempo que tem ocorrido essa produção do espaço 

urbano por hotéis nas diversas áreas do perímetro urbano, nota-se uma consequência dessas práticas 

de aquisição de residências para construções de hotéis, a valorização dos espaços urbanos. 

A pesquisa realizada junto aos agentes imobiliários (Vinicius Imóveis, Laua Imóveis e 

Imobiliária Rony), acerca dessa valorização, constatou que o preço do metro quadrado edificado na 

região central, nas proximidades do centro velho (Igreja Velha), o espaço sagrado, variam de três a 

dez mil reais.  

O metro edificado da porção central, na proximidade do espaço sagrado e dos demais serviços 

públicos, passa a ser, como propõe Ribeiro (1997, p. 49), “[...] um reflexo da disputa entre os diversos 

capitalistas pelo controle das condições que permitem o surgimento dos sobrelucros da localização”, 

mas também do trabalho do homem, das características das edificações, ou seja, o produto social. 

Tem-se dessas condições uma disputa pela comercialização do espaço sagrado em Aparecida, o que 

acarreta uma perpetuação da valorização e especulação imobiliária no espaço urbano. 

A compreensão dessa valorização se faz a partir de uma mudança de “análise da terra como 

meio de produção, para a análise do espaço como força de produção, e [...] [uma mudança na] 

determinação do valor da terra e seu retorno – renda – para a determinação social do valor da 

localização do espaço e seu retorno – lucro” (GOTTDIENER, 2010, p. 179). É sob essa ótica que os 

novos empreendimentos e os bens imóveis localizados na área central e na proximidade com os 

espaços sagrados constituem um produto social em “que seu valor é produzido pelas atividades da 

sociedade [...]”, [não podendo] “ser separado das forças ou instituições econômicas, políticas e 

culturais” (GOTTDIENER, 2010, p. 179). 

Em Aparecida, os bens imóveis possuem uma determinação social, adquirem um valor 

relativo à sua localização e às relações sociais e estruturas do seu entorno (infraestrutura de serviços 

públicos, atrativos econômicos e turístico-religiosos). Essa determinação social atribui ao espaço uma 

condição de interesse de produção e reprodução para os agentes sociais, que obtêm desse espaço o 

lucro provindo do advento turístico-religioso. Dessas condições descritas dos bens imóveis, 

identificam-se os do tipo comercial e residencial no Quadro 5. 

                                                           
72Informação obtida da Prefeitura Municipal de Aparecida – Secretaria de Governo, no dia 9 de junho de 2015. 
73Essa informação do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes de Aparecida e Vale Histórico difere da obtida com a Secretaria 
de Turismo da Prefeitura Municipal de Aparecida, em que constam 186 hotéis cadastrados e 32 mil leitos, essa imprecisão 
nos dados desse importante setor já demonstra a dificuldade cadastral e até mesmo a ausência de diálogo entre as 
categorias (Sindicato e Governo), como confirmado em entrevista realizada com o presidente do sindicato..  
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Os bens imóveis próximos aos espaços sagrados e situados na área central com boa 

infraestrutura constituem um espaço de acumulação de capital, uma mercadoria que possui seu 

próprio mercado. Nesse caso, o interesse no turístico-comercial aportado pelo setor de hotelaria, que 

está disposto a arcar com o alto valor dos imóveis edificados e a reproduzir um espaço urbano para o 

usufruto da especificidade. 

Ainda em Gottdiener (2010, p. 178), temos a compreensão de que a terra urbana e seu valor 

são partes de uma criação social, que “[...] é estruturada e manipulada pela classe capitalista e suas 

relações sociais, para produzir renda absoluta74e renda de monopólio75 [...]”.Essa classe capitalista 

encontra no modelo de planejamento urbano em vigor ou, de certo modo, na sua relativa 

inaplicabilidade em Aparecida, uma condição própria para perpetuação da disparidade do valor do 

espaço urbano no mercado imobiliário e para a produção do espaço urbano segmentário. 

Para Singer (1982, p. 23), “[...] os preços no mercado imobiliário tendem a ser determinados 

pelo que a demanda estiver disposta a pagar”. Em contrapartida, Rodrigues (2009, p. 70), analisa que 

os preços de uma determinada terra “[...] e as edificações sobre ela têm na aparência um preço 

determinado pelo mercado. Na essência, o preço é determinado pela produção social de existência”. 

Dessa compreensão, tem-se que o espaço central e as demais edificações em Aparecida são uma 

produção social que envolve o trabalho individual e coletivo e a essas condições envolvem a própria 

valorização do espaço da cidade. Rodrigues (2009, p. 73) explica que 

 
Tem-se apenas a impressão de que é o Estado – ser acima de tudo – que, com sua atividade 
de produção e gestão dos equipamentos, valoriza a cidade, ou então os loteamentos de alto 
padrão, como saídos do nada. É a terra “valorizando-se” como coisa em si. Ou então mudou 
o preço, acredita-se, porque há ao lado de uma escola, uma favela ou uma mansão ou um 
conjunto habitacional de alto padrão, etc. As diferenças de preço têm contido um trabalho 
individual e social. Individual, pois ao produzir sua casa, reformá-la, se está contribuindo 
para a produção social, sendo esta produção incorporada à produção social da cidade. É 
social, pois é com os recursos advindos da arrecadação de impostos e tributos que o Estado 
produz a infraestrutura e os equipamentos de consumo coletivos, que serão também 
apropriados individual e socialmente. 

  

O alto preço no mercado imobiliário pode ser visto no Quadro 5, em que, de acordo com as 

entrevistas realizadas nas imobiliárias, os espaços destinados à venda de residência e a pontos 

comerciais não são em grande parte incorporados aos negócios dos agentes imobiliários, mas os 

possuem. Essa situação, de acordo com os relatos obtidos, se deve à informalidade do processo de 

vendas e do alto mercado de especulação imobiliária que esses imóveis adquiriram. Acredita-se que 

                                                           
74“A renda absoluta, basicamente, é oriunda da propriedade privada” (GOMES, 2OO9, p. 116). 
75“Sinteticamente, pode-se dizer que a renda de monopólio está relacionada ao poder de propriedade de uma parcela do 
espaço e/ou das edificações” (GOMES, 2OO9, p. 116). 
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essa situação ocorra devido à demanda por hospedagem em Aparecida que transformou esses bens 

imóveis em um excelente produto para obtenção de lucro76.  

 Para compreender essa produção e a valorização do espaço urbano construído em Aparecida, 

foram analisados 69 anúncios, dos quais 22 eram destinados à venda em área comercial e residencial 

e 47 eram de locação na área central e adjacentes, respectivamente77. Assim, para compor esses dados 

foram escolhidos os maiores valores encontrados, que estão circunscritos na área de interesse, sem 

deixar de relatar que há valores menores e alguns desses foram inseridos. No entanto, julgamos que 

sua inserção não apontaria para a proposta almejada; a de valorização do espaço urbano. 

Dos anúncios tabulados com as imobiliárias, apresenta-se a seguinte síntese (Quadro 5 e 6) 

em relação aos maiores valores encontrados de área construída. De posse desses dados, julga-se 

prudente mencionar que há valores menores tanto de locação e quanto de venda na área central de 

Aparecida que foram fornecidos pelas imobiliárias, mas, para efeitos elucidativos e para a análise em 

questão, não serão levados em conta. 

 
Quadro 5 – Imóveis destinados a locação no Centro – 2015.  

Imóveis destinados a venda no Centro 
Localização Tipo Área (m²) Valor Preço/m² 
Rua Anchieta Comercial/Residencial 1.200,00 4.367.152,50 3.639 
Praça N.S. Aparecida Comercial 1.260,00 6.445.200,00 5.115 
Rua Monte Carmelo Comercial/Residencial 125,00 527.500,00 4.220 
Rua João Alves Comercial 104,00 790.600,00 7.601 

Fonte: Vinícius Imóveis e Laua Imovéis. 
Organizado por: Ivo Francisco Barbosa 

 
Quadro 6 – Imóveis destinados a venda no Centro – 2015. 

Imóveis destinados a locação em Aparecida (área central) 
Localização Tipo Área (m²) Valor 
Rua Anchieta Comercial 125,00 2.500,00 
Praça Nossa.Senhora Aparecida Comercial 44,00 3.500,00 
Rua Monte Carmelo Comercial 80,00 4.000,00 
Praça Doutor. Benedito Meireles Comercial 124,00 6.365,00 

Fonte: Vinícius Imóveis e Laua Imovéis. 
Organizado por: Ivo Francisco Barbosa 

                                                           
76As entrevistas realizadas com as imobiliárias Vinicius Imóveis, Laua Imóveis e Imobiliária Rony apresentaram 
informações extraoficiais de uma intensa procura por propriedades na área central de Aparecida para construção de 
estabelecimentos comerciais de quinquilharias, de vestuário, de grandes redes (Lojas Americanas, o Lojão e Lojas Cem) 
e hotéis. Essa mesma procura por propriedades, sejam elas construídas ou terrenos, tem ocorrido nos demais bairros.  
77Os dados foram obtidos das imobiliárias Vinicius Imóveis e Laua Imóveis, ambas situadas em Aparecida, e na 
Imobiliária Rony, localizada em Guaratinguetá. A Imobiliáira Interlex, situada em Aparecida, não colaborou com o 
estudo. 
. 
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Da análise pode-se perceber a padronização das construções e o alto preço dos imóveis (Figura 

21) nas proximidades dos grandes marcos religiosos na área central, o que reafirma o caráter 

capitalista da produção do espaço religioso na cidade.  

 
 Figura 21 – Imóvel na rua Anchieta, alçado em 4.367,152,50 reais. 

 

Foto: Ivo Francisco Barbosa, 17/02/2016. 

 

Outro fenômeno notado, tanto nas construções de cunho comercial, como nas lojas de artigos 

diversos e hotéis, é a prática de arrendamento urbano, que consiste na compra de um imóvel – 

construído ou não – que é submetido a alterações para atender a uma outra atividade. Essa prática tem 

se tornado frequente em Aparecida, como a identificada pelo Hotel Terra da Padroeira (Figura 22), 

localizado no centro, na rua Santo Afonso, que a princípio teria como função a locação e venda de 

apartamentos para moradia e que atualmente exerce o serviço de hoteleira. 
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Figura 22 – Hotel Terra da Padroeira, Rua Santo Afonso – Prática de arrendamento. 

 

Foto: Ivo Francisco Barbosa, 15/01/2016. 

 

Em Aparecida, o atributo do espaço sagrado, a proximidade dos mais variados serviços 

comerciais e públicos e as características das edificações representam fatores na valorização da área 

central, nas relações sociais de valor de uso e de troca do espaço construído. 

Assim, a partir do diálogo realizado com as imobiliárias, buscou-se identificar quais eram as 

demandas e os interesses desses grupos na aquisição desses imóveis, que, como se tem observado, 

são destinados à produção e reprodução do espaço central e adjacências e à valorização dos espaços 

na área central. Constatou-se que há uma especulação imobiliária elevada em grande parte da área 

central, com áreas físicas construídas de 100 m² a 1000 m² sendo vendidas a valores de 300 mil a seis 

milhões de reais (Figura 23).  
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Figura 23 – Imóvel na Praça N.S. Aparecida, alçado em 6.445.200 reais. 

 

Foto: Ivo Francisco Barbosa, 15/01/ 2016. 

 

A proposição encontrada nessa valorização do espaço urbano pela localização, pelo produto 

social e pela proximidade com o espaço sagrado e as vantagens e condições infraestruturais, pode 

condicionar a compreensão desse alto preço dos imóveis na área central de Aparecida. Mas o que 

diferencia o alto preço encontrado em áreas até então distantes dos atrativos turístico-religioso e do 

eixo comercial advindo da privatização do sagrado e a constante produção e reprodução desses 

espaços urbanos? 

É sobre essa emblemática questão que se procuram depreender alguns apontamentos da 

valorização do espaço urbano e da produção e reprodução do ramo de hotelaria para as áreas 

adjacentes em Aparecida. A primeira análise pode ser visualizada no Quadro 7 e 8: 
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Quadro 7 – Imóveis destinados a locação nos Bairros São Geraldo e Vila Mariana – 2015 

Imóveis destinados a locação  
Localização Tipo Área (m²) Valor 
Avenida Itaguaçu Comercial 94,00 2.000,00 
Vila Mariana Residencial 40,00 800,00 
Vila Mariana Residencial 100,00 1.500 

Fonte: Imobiliária Rony. 
Organizado por: Ivo Francisco Barbosa (2015) 

 
Quadro 8 – Imóveis destinados a venda nos Bairros São Geraldo e Vila Mariana – 2015  

Imóveis destinados a venda  
Localização Tipo Área (m²) Valor Preço/m² 
Avenida Itaguaçu Residencial 1.783,00 1.900.000 1.066 
Vila Mariana Residencial 112,70 230.000 2.041 
Vila Mariana Residencial 100,00 170.000 1.700 

 Fonte: Imobiliária Rony. 
Organizado por: Ivo Francisco Barbosa (2015) 

 

Nos Quadros 7 e 8, foram listados apenas seis imóveis destinados a locação e à venda dos 

dados coletados das imobiliárias. A escolha se deve a fatores de localização: como as condições 

socioeconômicas e infraestruturais, já que todos estão situados na MZEU (formadas 

predominantemente por classes de renda que correspondem de 2 a 4 salários mínimos e até 2 salários 

mínimos).  

Devemos salientar que os altos valores encontrados em primeira ordem, se deve às 

características das construções, o trabalho humano e, sobretudo, as infraestruturas básicas e condições 

locacionais que influi na valoração dos imóveis. Contudo, há imóveis nessas localidades com menores 

valorizações – se comparadas ao espaço central – de certo modo, acreditamos que esses imóveis não 

estão ainda inseridos em uma dinâmica de produção e reprodução do espaço urbano, voltado ao 

turismo-religioso.   

Os imóveis no bairro Vila Mariana, no sentido norte, correspondem aos Grupos 2 e 4 do IPVS, 

identificados por vulnerabilidade social muito baixa, com rendimento nominal médio de R$2.714, 

sendo que em 10,5 % dos domicílios a renda não ultrapassa meio salário mínimo per capita; e de 

rendimento nominal médio de R$ 1.664, com 22,7% não ultrapassando meio salário mínimo per 

capita, respectivamente. 

Os imóveis do bairro São Geraldo, na Avenida Itaguaçu, no sentido sul, são formados, na 

grande maioria, pelo Grupo 3, com rendimento nominal médio de R$ 1.951 e 21,1% dos domicílios 

com renda que não ultrapassa meio salário mínimo per capita. Ou seja, identificam-se os maiores 
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preços na porção sul do munícipio, o que aponta para a atribuição do sobrelucro dessa localização, 

como o fácil acesso à rodovia Presidente Dutra, a proximidade com o espaço sagrado secundário 

(Santuário Nacional), a reestruturação do eixo turístico-religioso no espaço sagrado primário (Porto 

Itaguaçu) e a súbita crescente de hotéis na avenida Itaguaçu (BR-488).  

Na Figura 24 estão discriminados todos os hotéis cadastrados fora da área central: 
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Figura 24 – Aparecida-SP: Localização dos hotéis por bairros. 
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Os novos hotéis situados fora da área central, principalmente na BR-488 (Avenida Itaguaçu), 

representam uma nova dinâmica de expansão hoteleira e da produção do espaço em Aparecida. São 

hotéis recentes, com menos de dez anos de operação, bem estruturados e com ampla área de escape, 

diferentemente dos da área central urbanizada. O estudo tem indicado que essa mudança é 

consequência da escassez de terras urbanas na área central e dos altos valores praticados.  

Os bairros da Ponte Alta e Santa Rita também são acometidos com alterações constantes 

advindas da expansão e da demanda do turismo-religioso, com as construções de novos hotéis, 

embora de forma menos relevante que os já mencionados anteriormente.  
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Figura 25 – Aparecida-SP. Renda nominal média por domicílios em 2010 e espaços sagrados e da Igreja. 
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Dos dados econômicos, destaca-se que ambos os bairros possuem setores de vulnerabilidade 

social média, mas, no Quadro 9 e 10, distingue-se o fator de valorização nos preços dos imóveis à 

venda e de locação, principalmente no bairro Santa Rita. 

 
Quadro 9 – Imóveis destinados a locação nos Bairros Ponte Alta e Santa Rita – 2015 

Imóveis destinados a locação nos Bairros Ponte Alta e Santa Rita 

Localização/Bairro Tipo Área 
(m²) Valor 

Rua Santa Rita/ Santa Rita Residencial 31,50 300 
Rua Santa Rita/ Santa Rita Comercial 42,00 500 
Rua Joaquina Prado/ Ponte Alta Residencial 32,00 300 

Fonte: Imobiliária Rony e Vinicius Imóveis. 
Organizado por: Ivo Francisco Barbosa 

 
Quadro 10 – Imóveis destinados a venda nos Bairros Ponte Alta e Santa Rita – 2015 

Imóveis destinados a venda nos Bairros Ponte Alta e Santa Rita 
Localização Tipo Área (m²) Valor Preço/m² 
Rua Santa Rita/ Santa Rita Residencial 430,50 672.275 1561 
Rua Santa Rita/ Santa Rita Comercial 481,50 726.750 1509 
Rua Benedito Macedo/Ponte Alta Residencial 100,00 159.850 1598 

Fonte: Imobiliária Rony e Vinicius Imóveis. 
Organizado por: Ivo Francisco Barbosa 

 

Acredita-se que a diferença em relação aos valores encontrados no bairro Santa Rita provém 

do sobrelucro da localização. Estando nas imediações da Igreja Velha, bem no centro de Aparecida, 

onde destacam-se serviços diversos (bancos, mercados, drogarias, órgãos públicos e lojas de 

comércios) e que é separado do espaço da Igreja (Santuário Nacional) pela BR-488. 

Às características locacionais somam-se os atributos da produção social, do trabalho do 

homem sobre a terra urbana edificada e a renda monopólio que esse espaço urbano construído, “bem 

localizado”, proporciona para os seus detentores (GOTTDIENER, 2010; RODRIGUES, 2009).  

As análises têm apontado para uma reestruturação do eixo turístico-religioso em direção ao 

espaço sagrado primário, ao mesmo tempo, essa nova dinâmica espacial nas imediações do Porto do 

Itaguaçu78 tem desenvolvido uma elevação súbita nos preços dos imóveis que estão interligados ao 

espaço sagrado e da Igreja. 

                                                           
78Segundo o Santuário Nacional, há uma preocupação com a reestruturação do espaço sagrado primário, de reafirmar as 
raízes do rito religioso e do próprio processo de evangelização, no intuito de agregar aos devotos novas percepções e 
transformações educativas neste espaço remodelado e moderno.  
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 Esses novos empreendimentos hoteleiros aproveitam-se da demanda latente de serviços em 

Aparecida por hospedagem e da ausência de regras em relação às construções para solidificarem de 

forma até predatória os espaços vazios e edificados. Ao analisarmos a produção do espaço urbano no 

município, pode-se observar essa nova configuração espacial regida principalmente pelo ramo de 

hotelaria em consonância com o poder público local.  

Há ainda uma outra frente de produção do espaço urbano em Aparecida, identificado no Plano 

Diretor, na Macro Zona de Expansão Urbana onde ocorre a atuação de um agente social que detém 

diversos mecanismos para a produção do espaço e uma relação profícua com o poder público local 

na implementação dos seus projetos. São os incorporadores imobiliários que serão discutidos no 

próximo subitem. 

 

3.3. O espaço urbano periférico ao espaço sagrado e comercial 

 

O município tem presenciado ao longo de sua história uma intensa transformação espacial 

regida pela funcionalidade turístico-religiosa. Esse processo tem provocado o deslocamento da área 

central, com casas sendo revendidas para a construção de empreendimentos hoteleiros. Esse fato tem 

inflacionado o mercado imobiliário em Aparecida, sobretudo na área central, como visto 

anteriormente. As áreas adjacentes, localizadas nas Zonas de Expansão Urbana79, sofrem com 

menores valorizações, mas também têm recebido, nos últimos anos, empreendimentos do ramo 

imobiliário.  

Essa condição de valorização do espaço construído “será determinado por atributos resultantes 

da necessidade de morar ou de se estabelecer” (NARDOQUE, 2007, p. 321). Em Aparecida, a 

necessidade de morar e de se estabelecer é sentida quando analisamos a informação sobre o déficit de 

moradias, que é de aproximadamente 3.500 unidades.  

A demanda habitacional e as terras urbanas verificadas nos espaços periféricos, nas Zonas de 

Expansão Urbana de Aparecida, constituem um espaço, mesmo que vazio (no sentido de construído), 

para a produção capitalista em um valor de uso e um valor de troca.  

Sobre essa relação de valor de uso e valor de troca é importante a compreensão discutida por 

Harvey (1980, p. 133), para o qual “[...] a criação de valor de troca reside no processo social de 

aplicação de trabalho socialmente necessário aos objetos materiais (mercadorias) apropriados para o 

consumo (uso) pelo homem”. A terra urbana vazia fornece um valor de troca, a partir dos trabalhos 

                                                           
79Plano Diretor 2006 – Prefeitura Municipal de Aparecida. 
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realizados (objetos materiais) que construídos e edificados se transformam em um valor de uso para 

essa demanda habitacional. 

É nos espaços periféricos ao espaço sagrado, na Macrozona de Expansão Urbana em 

Aparecida, que estão as terras urbanas que possibilitam a ação de incorporadores imobiliários, como 

os identificados em campo e em entrevista junto à Secretaria de Obras e Viação da Prefeitura 

Municipal de Aparecida. Os empreendimentos imobiliários residenciais identificados em nossa 

análise são os localizados no bairro da Vila Mariana e nos bairros Itaguaçu e Jardim Santo Afonso, 

ambos caracterizados por camadas de baixa renda.  

Esses empreendimentos são pertencentes aos grupos MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S.A., e SERVENG Desenvolvimento Imobiliário, dos quais apenas o do bairro 

Vila Mariana (Parque das Gardênias), do grupo MRV, (Figura 26) está concluído, com 512 

apartamentos80, mas com baixa procura.  

 
Figura 26 – Bairro Vila Mariana – Residencial Parque das Gardênias. 

 

Foto: Ivo Francisco Barbosa, 15/01/2016. 

 

Para os entrevistados, a pouca atratividade dessas localidades é sentida pela dificuldade de 

acesso aos bens públicos, como postos de saúde; escassez de setores de serviços; parco capeamento 

asfáltico; pouca iluminação pública; entre outros investimentos públicos.  No entanto, a ausência 

dessas benesses infraestruturais não é problema para os incorporadores imobiliários, que possuem as 

                                                           
80Parque das Gardênias. Disponível em: < 
http://www.mrv.com.br/imoveis/apartamentos/saopaulo/aparecida/vilamariana/parquegardenias.> Acesso em: 26 ago. 
2015. 
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condições técnicas e financeiras para arcar com as eventuais melhorias necessárias. Sendo assim, os 

incorporadores imobiliários, nesse caso de Aparecida, escolhem as localidades para implementação 

desses projetos residenciais em bairros predominante formados por camadas de baixa renda, onde, na 

grande maioria, a terra urbana é barata. Como são detentores de diversos mecanismos, desde a 

aquisição do terreno até a produção das moradias, esses agentes conseguem maximizar os lucros da 

produção do espaço. 

Essas localidades proporcionam a esses agentes espaços suscetíveis para a realização dos 

projetos por meio de práticas diversas, mas, principalmente, através da relação de cooperação com o 

Estado, por meio de lobbie e da relativa deficiência do governo no provimento dos investimentos 

públicos.  

Outra área desse município incluída na MZEU é o bairro do Itaguaçu, onde há a atuação de 

um grupo de incorporadores imobiliários na produção de residências de 2 a 3 dormitórios. O grupo 

SERVENG Desenvolvimento Imobiliário81 possui ali projetos em fase final de construção e em 

lançamento, “Moradas do Itaguaçu” e “Villas Itaguaçu”82, respectivamente.  

O primeiro empreendimento, já em processo de vendas e pronto para morar, é o residencial 

Moradas do Itaguaçu (Figura 27)83, localizado na rua Itaici, no bairro Itaguaçu. Juntos, os 

empreendimentos terão 112 unidades habitacionais de 2 e 3 dormitórios de 56,50m² a 142,20m², em 

uma área de 7.702,72 m²84, em uma parcela da cidade ainda em processo de expansão e adensamento, 

onde observamos a baixa presença do setor turístico-comercial diretamente vinculado ao espaço 

sagrado.  

 

                                                           
81“O Grupo Serveng possui grande experiência na área de desenvolvimento imobiliário. Ao longo das últimas décadas, 
atuou na construção de condomínios, embaixadas e prédios públicos. Considerando seu histórico de conhecimento técnico 
e a expansão do setor de construção civil e incorporação no Brasil, em 2011, o Grupo investiu na criação da Serveng 
Desenvolvimento Imobiliário, que nasceu para ser uma das principais empresas neste setor”. Disponível em: 
<http://www.serveng.com.br/negocios/desenvolvimento-imobiliario.> Acesso em: 28 ago. 2015. 
82Empreendimentos imobiliários do Grupo Serveng. Disponível em: 
<http://www.servengdi.com.br/imovel//aparecida///1/6/.> Acesso em: 28 ago. 2015. 
83Residencial Moradas do Itaguaçu. Disponível em: 
<http://www.servengdi.com.br/imovel/detalhe/9/Moradas%20do%20Itagua%C3%A7u.> Acesso em: 28 ago. 2015. 
84Informações obtidas dos documentos consultados na Secretaria de Obras e de Viação, documentos de liberação dos 
empreendimentos imobiliários, memorial descritivo e etc. Acesso aos documentos no dia 2 de julho de 2015.  
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Figura 27 – Bairro Itaguaçu – Residencial Moradas do Itaguaçu 

 
Foto: Ivo Francisco Barbosa, 25/05/2015. 

 

No bairro em questão, as ruas em grande parte não dispõem de investimentos públicos básicos, 

com rede de esgoto a céu aberto, capeamento asfáltico e, em alguns casos, vias de terra batida e 

compostas por pedras, como também problemas oriundos da falta de zelo com terrenos públicos e 

privados (serviços de poda, coleta e deposição de lixo), como pode ser visto na Figura 28, uma foto 

da rua Itaú, a mesma localidade do primeiro empreendimento imobiliário do grupo SERVENG. 

 
Figura 28 – Bairro Itaguaçu – presença de lixo urbano na rua Itaú. 

 

Foto: Ivo Francisco Barbosa, 25/05/2015. 
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Os empreendimentos, por mais que estejam identificados em um bairro predominantemente 

formado por camadas de baixa renda e com alguns serviços públicos deficitários, não se destinam aos 

grupos residentes desses bairros. O verdadeiro público alvo pode ser identificado pelo preço pedido 

e as formas necessárias para a sua aquisição.  

Para esses incorporadores imobiliários, essa ausência de investimentos públicos torna-se 

propícia para sua atuação, pois essa configuração do espaço urbano não consolidado na razão de 

investimentos públicos é sempre atrativa para os setores imobiliários, já que a 

 
[...] terra é sempre um investimento atraente, graças ao seu caráter flexível e aos incentivos 
produzidos pelas relações vigentes de produção – é continuamente transferida de dono e 
reestruturada à medida que o circuito secundário retira capital de outras formas de 
investimento que ajudam diretamente a produtividade industrial. Consequentemente, a forma 
que o espaço de assentamento assume não é necessariamente benéfica a qualquer um, com 
exceção dos que lucram no setor imobiliário. (GOTTDIENER, 2010, p. 268), 

 

É sobre essa terra, ainda vazia em seus usos possíveis, de certa forma abandonada pelo Poder 

Público, em uma localização disponível para a produção e reprodução do capitalismo que se encontra 

o incorporador imobiliário SERVENG Desenvolvimento Imobiliário, que surgiu em Aparecida em 

1954, no ramo de mineração. Com o tempo, consolidou-se como fornecedor de agregados e materiais 

usinados de asfalto e concreto para a região leste do Vale do Paraíba, abastecendo cidades como 

Aparecida, Guaratinguetá, Cruzeiro, Pindamonhangaba e Taubaté85.  

O residencial Villas do Itaguaçu (Figura 29), localizado na mesma rua do residencial Moradas 

do Itaguaçu está situado também na frente de expansão urbana do município de Aparecida, do Plano 

Diretor, que constitui essa parcela de terra urbana carente de investimentos públicos locais em uma 

área urbanizada, mas que fornece a esse agente social um investimento atraente, um espaço propício 

para a reprodução capitalista. Esse “novo espaço”, regulamentado sem uma inserção adequada dos 

serviços públicos, como discute Rolnik (2015), reproduz um padrão de cidade segregada, destoante 

de qualquer urbanidade e do próprio desenvolvimento econômico e humano. 

 

                                                           
85Disponível em: <http://www.serveng.com.br/.> Acesso em: 28 ago. 2015. 
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Figura 29 – Aparecida-SP. Placa publicitária do lançamento do Villas Itaguaçu 

 

Foto: Ivo Francisco Barbosa, 25/05/2015. 

 

Ao atuar nesse espaço, como agente social ativo, os incorporadores imobiliários partem de 

uma verdadeira relação de convívio e proximidade com o poder público municipal.  Quanto a essa 

contextualização, descreve Gottdiener (2010, p. 169), que a produção social do espaço “[...] é tanto 

um produto do Estado quanto do setor privado”. 

O empreendimento imobiliário Villas Itaguaçu, de acordo com a consulta ao censo do IBGE 

de 2010, está compreendido no setor censitário em que consta uma população de 1.11186 pessoas 

residentes e com uma renda domiciliar per capita por setor relativamente baixa, de R$ 510,2387. 

Assim, considera-se que esses locais onde estão sendo construídos os empreendimentos imobiliários 

do grupo SERVENG podem ser identificados por agruparem camadas de baixa renda.  

A análise dos dados censitários quanto à localização do empreendimento sobre uma área 

predominantemente de camadas de baixa renda, pode desencadear uma visão sintética quanto à 

dificuldade de vendas dessas moradias e de interesse dos incorporadores imobiliários nesse espaço. 

Todavia, como coloca Ribeiro (1982), os incorporadores imobiliários só investem onde podem 

maximizar o lucro da produção. 

Para que ocorra esse sobrelucro, os incorporadores imobiliários escolhem lotes urbanizados 

em localidades distantes e a preços baratos, potencializando os materiais empregados nas construções, 

                                                           
86Vide Setores Censitários. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st.> Acesso 
em: 30 ago. 2015. 
87Disponível em: <http://indices-ilp.al.sp.gov.br/>. Acesso em: 30 ago. 2015. 
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obtendo toda a matéria-prima, as condições técnicas, a mão-de-obra e a padronização dos projetos 

arquitetônicos (RIBEIRO, 1982).  

Como coloca Ribeiro (1982, p. 35), isso “significa a escolha de um ponto que lhe permita 

maximizar a apropriação do valor de uso complexo. Essa localização ótima se traduz em maior 

capacidade de extrair mais-valia através do uso das utilidades que compra na forma de mercadorias”. 

Essa produção do espaço pelos incorporadores imobiliários proporciona para este grupo um 

valor de troca, de reprodução capitalista do espaço, e, para as camadas interessadas, esse espaço 

construído torna-se um valor de uso e, no futuro, uma possibilidade de valor de troca, ou seja, há 

nessas ações sociais uma relação dialética, um duplo interesse na propriedade, como sinaliza Harvey 

(2005).  

A visitação aos empreendimentos mostrou que o serviço de capeamento asfáltico se limitou à 

proximidade das construções do residencial Morada Itaguaçu (Figura 30). Essa condição nos 

direciona a concluir, a partir da contribuição dos autores até aqui estudados, que esse agente social 

detém as condições técnicas e uma relação de proximidade com o poder público local para adequar a 

materialidade social e organizar o espaço urbano sem ser necessária uma atuação efetiva do Estado 

na implantação de melhorias viárias. Como pode ser observado na Figura 3188, o capeamento asfáltico 

da área abrangente ao projeto imobiliário ficou sob responsabilidade da própria incorporadora.  

 
Figura 30 – Rua Itaú: capeamento asfáltico apenas na localidade do empreendimento imobiliário. 

 

Foto: Ivo Francisco Barbosa, 25/05/2015. 

                                                           
88Disponível em: <http://www.servengdi.com.br/imovel/detalhe/9/Moradas%20do%20Itagua%C3%A7u>. Acesso em: 
24 de fev. 2016. 
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Figura 31 – Rua Itaici recebendo capeamento asfáltico feito pelo Grupo SERVENG. 

 

Fonte: Serveng Desenvolvimento Imobiliário, maio de 2015. 

 

Essa carência de serviços públicos pode tornar tal investimento menos atrativo para uma 

demanda interessada. No entanto, em entrevista realizada em junho de 2015 com o então secretário 

de Governo, nos foi relatado que alguns serviços públicos seriam executados em áreas de terrenos 

cedidos pelo grupo SERVENG, com certas condições.  De fato, obras foram realizadas e entregues, 

como a EMEF Professora Heloisa de Castro Encarnação Pinto Barboza89. 

Essas ações podem ser compreendidas na prática como lobbies, em que o 

empreendedor/incorporador imobiliário visa a valorização dos projetos em construção e/ou 

construídos e influi vigorosamente nos investimentos públicos, que acabam por dar preferência às 

áreas em que estão inseridos esses projetos (MARICATO, 2013).  

Em Aparecida, estão situados na Macrozona de Expansão Urbana e, como explicitado 

anteriormente, há uma relação intrínseca entre os agentes sociais na fundamentação dos projetos em 

vazios urbanos, sobretudo, quando se observa a possibilidade de surgimento do empreendimento 

imobiliário MRV90 no bairro Jardim Santo Afonso, atualmente irregular.  

A produção do espaço urbano em Aparecida ocorre, portanto, a partir da ação de diversos 

agentes sociais, seja nos espaços centrais ou periféricos. Esses agentes, apesar de distintos entre si, 

                                                           
89Disponível em: < http://aparecida.sp.gov.br/nova-escola-do-bairro-do-itaguacu-e-inaugurada/>. Acesso em: 24 fev. 
2016. 
90Segundo representante da Secretária de Governo do munícipio de Aparecida, o projeto de um empreendimento 
imobiliário da MRV no bairro Jardim Santo Afonso já foi aprovado, porém, por estar em processo de regularização, ainda 
não avançou. 
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possuem em comum busca pela produção capitalista desse espaço, tanto através da aquisição da terra 

urbana e construção de empreendimentos imobiliários, quanto pelo usufruto do turismo-religioso. Há 

ainda nesse processo outras particularidades inerentes desse desenvolvimento urbano, como a 

reprodução do espaço urbano ao qual é destinada a parcela da população espoliada pelo sistema 

capitalista, como as ocupações irregulares, assunto do próximo subitem. 

 

3.4. As ocupações irregulares em Aparecida 

 

As ocupações irregulares91 em Aparecida são parte do processo de produção do espaço urbano 

e, como referenciado por alguns autores discutidos neste trabalho, como Muller (1969) e Barbosa 

(2000), é resultado da ocupação espraiada em direção às áreas de várzeas e de morros.  

Dos dados colhidos com o Secretário do Departamento de Obras e Viação, os bairros que se 

encontram nessas condições são: São Roque/Aroeira, Parque São Francisco, Jardim Santo Afonso e 

Santa Edwirges (Figura 32). 

Segundo o Plano Diretor de 2006, essas áreas são Zonas Especiais (ZEs) e são assim definidas: 

 
Art. 41. As Zonas Especiais compreendem áreas do território que exigem tratamento especial 
na definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo, sobrepondo-se ao 
zoneamento, e classificam-se em: 

I. Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; 
II. Zonas Especiais de Proteção Ambiental – ZEPAM; 

III. Zonas Especiais de Patrimônio Cultural – ZEPAC;  
IV. Zona Especial de Impacto Turístico – ZEIT.  

 

Os bairros Parque São Francisco, Jardim Santo Afonso, Santa Edwirges e trechos do São 

Roque/Aroeira são identificados na ZEIS 2 e correspondem às porções do território destinadas à 

regularização fundiária, urbanização e Habitação de Interesse Social (HIS).  

As ZEIS 2 são descritas pelo Art. 44 como: 

  
II. ZEIS 2 – áreas de loteamentos irregulares, ocupadas por moradias de população de baixa 
renda na Macrozona Urbana Consolidada ou Macrozona de Expansão Urbana, devendo o 
Poder Público promover a regularização fundiária e física da área, com implantação de 
equipamento de infraestrutura e serviços públicos. 

                                                           
91Para esse estudo estamos considerando ocupações irregulares como parte do processo desigual da produção do espaço 
urbano em Aparecida, onde essa produção do espaço urbano é observável a deficiente de diversos serviços públicos 
(iluminação pública, rede de esgoto incipiente e a céu aberto, capeamento asfáltico parco e em zonas de risco 
socioambiental), além de estarem ainda em processo de regularização, circunscritas nas Zonas Especiais. 
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Figura 32 – Aparecida-SP. Ocupações Irregulares – Zonas Especiais 
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Como descrito, há em Aparecida algumas localidades irregulares, mas, para a análise deste 

trabalho, o estudo atentará ao bairro Santa Edwirges. A opção se deve a três condições: a primeira 

diz respeito à inserção na área de expansão urbana; a segunda, à ação de um importante agente social, 

o grupo imobiliário MRV, com empreendimento no bairro vizinho (Vila Mariana); e, por último, à 

localização, já que o bairro se encontra nos arredores do eixo de conurbação Guaratinguetá-

Aparecida. Assim, a compreensão desses componentes pode resultar no entendimento da produção 

desse espaço urbano e da própria conurbação, que tem como tendência o prolongamento neste 

sentido. 

As camadas de baixa renda, como parte resultante do processo socioeconômico desigual da 

produção do espaço, historicamente foram relegadas a ocuparem os locais com as piores condições 

para moradia, via de regra, os loteamentos ilegais nas terras vazias, distantes dos serviços públicos, 

desprezadas pelo mercado imobiliário e de frágil equilíbrio socioambiental (CORRÊA, 1989; 

MARICATO, 2013).  

A produção do espaço urbano, em Aparecida, por ser voltada para a comercialização e 

privatização do sagrado, privilegiou alguns setores, como os comerciantes (hoteleiros, varejistas, 

comerciantes de artigos religiosos) e a Igreja Católica. Em contrapartida, ao não delimitar o 

espraiamento urbano, o poder público fomentou a valorização dos imóveis próximos ao espaço 

sagrado, que foram os maiores beneficiados pelas políticas públicas voltadas à especificidade, o que, 

por sua vez, obrigou parte significativa da população a se deslocar para as áreas não atrativas ao 

espaço turístico-religioso.  

Como exemplo da configuração urbana de desigualdades sociais e do espraiamento urbano, 

tem-se o bairro São Francisco, localizado a oeste da cidade, no limite entre o perímetro urbano e o 

rural, desprovido de uma presença ostensiva do poder público, sobretudo, quando se observam as 

condições de infraestrutura da localidade, com ausência de coleta de lixo e, em algumas partes, falta 

de capeamento asfáltico, além da presença de terrenos baldios. 

De acordo com o Secretário de Obras e Viação em exercício, o bairro apresenta diversas 

residências em situação de irregularidade. Para ele, essa problemática tem se arrastado há décadas, 

sem qualquer parecer favorável de regularização e de melhorias estruturais (Figura 33).  
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Figura 33 – Bairro Parque São Francisco, rua sem nome, perpendicular à rua Benedito Garcia dos Santos. 

 

Foto: Ivo Francisco Barbosa, 15/12/2015. 

 

O Secretário afirma que a dificuldade em proporcionar melhorias nesse bairro e na Zona Rural 

circunvizinha deve-se à dificuldade geográfica, já que a condição de relevo acidentado não teria 

possibilitado uma atuação do poder público mais efusiva. No entanto, observamos que essa é uma 

justificativa que obscurece os interesses na aplicação dos investimentos públicos em áreas específicas 

da cidade. 

O bairro Parque São Francisco também é formado por camadas de baixa renda, que 

apresentam de médio a alto grau de vulnerabilidade social, conforme disposto no Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social, em que de 22,7% a 33,8% do rendimento nominal médio dos domicílios não 

ultrapassa meio salário mínimo per capita (Ver Figura 25). 
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Figura 34 – Bairro Parque São Francisco, rua Benedito Garcia dos Santos - Residências irregulares. 

 

Foto: Ivo Francisco Barbosa, 15/12/2015. 

 

Na visitação ao bairro constatou-se que diversas residências têm empreendido melhorias 

consideráveis nas fachadas e nos acabamentos, o que evidencia uma asserção discutida por Maricato 

(2003, p. 83) de que o processo de urbanização engendrado pelo poder público, por meio de 

benfeitorias infraestruturais, como iluminação e capeamento asfáltico, encoraja parte dos moradores 

a realizarem pequenas reformas em suas residências. Para ela, essa ação do Estado, no Brasil, nas 

transformações urbanas é vista como o abandono do discurso de remoção de moradias em áreas 

irregulares para uma solidificação de um processo de urbanização, a cidade ilegal. 

Dessa forma, as melhorias pontuais no bairro São Francisco demonstram esse discurso de 

urbanização das áreas irregulares, mas que não contempla o cerne da problemática, da questão 

socioambiental e da delimitação do processo de reprodução do espaço urbano irregular. Nesse local, 

a prática de urbanização empreendida pelo Estado é vista no melhoramento ou nas medidas paliativas, 

como a construção da primeira escola do bairro, o capeamento asfáltico ainda em retalhos, o serviço 

de iluminação e a obra de contenção de deslizamentos de massas (Ver Figura 34).  

O processo de produção do espaço urbano em Aparecida está, então, compreendido na prática 

de lobbie desenvolvido pelo investimento público e provém da relação entre legislação, mercado 

imobiliário restrito e exclusão social. Como afirma Carlos (1994), o urbano é um produto histórico, 

assim, considera-se aqui que o espaço urbano em Aparecida foi e é centrado no consumo do espaço 

turístico-religioso, que tem sido priorizado tanto pelo poder público local quanto pela Igreja Católica 

e pelo capital na centralização da especialização. 

Essa especialização, como discutido anteriormente, é priorizada nas áreas que contemplam o 

circuito do espaço sagrado, ao mesmo tempo, o privilégio infraestrutural, os altos preços imobiliários 



141 
 

e o próprio capital realocam parte da população nos espaços periféricos que ainda não são atrativos 

para essa dinâmica.  

Outra área desse mesmo bairro em condições irregulares, mas amplamente urbanizada, é o 

entorno da rua Padre Gebardo, identificado no IPVS por uma alta vulnerabilidade social, onde parte 

da população residente, por volta de 33,8%, não possui rendimento nominal médio que ultrapasse 

meio salário mínimo per capita (Ver Figura 25).  

A segregação econômica, para Santos (1981), deriva dos preços de aluguéis e terrenos, em 

que parte da população, sem condições de adquirir posses e moradias, é obrigada a ocupar zonas de 

bairros pobres. Como resultado, há em Aparecida, um déficit habitacional de cerca de 3.500 unidades. 

Para Ribeiro e Pechman (1983, p. 9), se existe um déficit habitacional, “é porque grande parte da 

população urbana brasileira está excluída do mercado da produção de moradias” e, como este estudo 

tem apontado, a exiguidade de moradias é fruto da centralização da produção e reprodução do espaço 

urbano voltada para a privatização do sagrado e de toda dinâmica que este desenvolve. 

Outro bairro em condições similares ao Parque São Francisco é o Jardim Santo Afonso, que 

se enquadra no processo histórico de formação do espaço urbano descrito por Coltrinari (1979) e 

Muller (1969), do espraiamento urbano para as áreas de várzeas do rio Paraíba do Sul. Compreende-

se também que essas ocupações são parte de uma segregação socioeconômica e da falta de áreas para 

expansão urbana em Aparecida. 

O bairro localiza-se na porção oeste da cidade, na divisa com o município de Potim, distando 

aproximadamente três quilômetros do Santuário Nacional, uma área de urbanização recente, como 

destacado pelo representante do poder público local, mas com ocupações irregulares solidificadas. 

Na localidade, foi possível observar que parte dessas ocupações está com estruturas de alvenarias 

bem avançadas e algumas estão regularizadas92 (Figura 35). 

 

                                                           
92Segundo Secretário de Governo em exercício parte das casas estão em processo de regularização, bem como a pousada 
identificada. 
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Figura 35 – Bairro Jardim Santo Afonso, rua São Benedito – Construções “regularizadas” em área irregular, no canto 
direito, uma pousada (verde). 

 

Fonte: Ivo Francisco Barbosa, 22/12/2015 

 

No local, podem-se constatar a presença de residências que apresentam fachadas, sendo que 

algumas casas possuem também pavimento superior e é possível identificar até mesmo pousadas. De 

acordo com o representante da Secretaria de Governo, as construções são parte de um processo de 

ocupação e aquisição de terrenos nas áreas de várzea, em Área de Preservação Permanente, sendo 

que os adquirentes das propriedades não obtiveram registros ou averbação para construir e edificar. 

Em outros casos, segundo ele, há irregularidades devido a atrasos do IPTU. 

As construções estão em área passível de risco socioambiental, como enchentes93 e 

deslizamentos de massas, além da falta de capeamento asfáltico e dos problemas oriundos da rede de 

esgoto incipiente e da iluminação pública escassa.  

Analisa-se dessas observações in loco que a presença do poder público local na restrição de 

novas ocupações e/ou construções (Figura 36) tem sido inexpressiva, haja vista que, ao final da rua 

São Benedito, foram encontradas duas construções recentes que estão nas proximidades da várzea do 

rio Paraíba do Sul, o que representa a incompatibilidade legislativa quanto à restrição de ocupações 

urbanas e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 

 

                                                           
93A Rua São Benedito localiza-se na perpendicular com a Avenida Sólon Pereira, que interliga os municípios de Aparecida 
e Potim e que tem passado por limpezas e pela criação de barreiras para contenção das águas do rio do Paraíba do Sul em 
períodos de cheia, fato observado no dia da visitação. Disponível em: <http://aparecida.sp.gov.br/defesa-civil-e-dsm-
trabalham-na-regiao-onde-houve-enchente/>. Acesso em: 26 dez. 2015. 
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Figura 36 – Bairro Jardim Santo Afonso, obras de limpeza e construção de barreiras para contenção de enchentes na 
rua São Benedito, ao fundo residências irregulares. 

 

Fonte: Ivo Francisco Barbosa, 22/12/2015. 

 

A proibição das construções é reiterada no Ofício. Nº141/2011 – 2ªP.J94., referente ao 

Inquérito Civil nº15/2003, em que a Promotoria de Justiça solicita: 

 
a) a interrupção das atividades de aterramento identificado em vistoria, sobre a qual 

não se pode desmatar, aterrar e nem ocupar com usos urbanos; 
b) impedir a realização de novas construções até que se resolva a regularização do 

referido loteamento; 
c) em especial, que tome conhecimento todas as construções, obras e ocupações em 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-VÁRZEA e, as relacione em rol 
próprio, para fins oportuno TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONTUDA. 

 

Constata-se do documento do Ministério Público do Estado de São Paulo, que a Promotoria 

de Justiça proíbe qualquer atividade no loteamento Jardim Santo Afonso, mormente novas 

construções. No entanto, a visitação ao bairro permite constatar que a medida proibitiva é meramente 

documental, já que o ato de inibir novas ocupações não é praticado. 

Para os entrevistados do poder público local, as conjunturas presentes são de responsabilidade 

dos moradores e de um processo omisso dos outros governos, porém partilham mea-culpa provinda 

de uma falta de efetivo na fiscalização e desatualização do Plano Diretor. 

Ao mesmo tempo que as ocupações irregulares estão compreendidas numa gama de situações 

que as excluem dos espaços mais estruturados em Aparecida, o fator de risco socioambiental é 

também um coeficiente a ser dimensionado no processo de produção do espaço urbano.  

                                                           
94Documento obtido com o Secretário de Obras e Viação em exercício, no dia 2 de junho de 2015. 
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As mais variadas mazelas oriundas do processo de urbanização, como enchentes e 

deslizamentos de massas que são parte dessas adversidades do processo de urbanização das cidades, 

são eventos recorrentes em espaços de ocupação irregular como esses (LEFEBVE, 1999, SANTOS, 

1981). Um exemplo é o evento sucedido em janeiro de 2010, no bairro Jardim Santo Afonso, em que 

uma grande cheia do rio Paraíba do Sul extravasou para as áreas de várzeas e atingiu as moradias 

ocupadas.  

No contexto das discussões sobre os espaços considerados irregulares, o bairro Santa 

Edwirges é, no entender deste trabalho, uma particularidade que pode nos proporcionar uma visão 

mais ampla, por meio da compreensão das ações dos agentes sociais e dos novos meandros do 

processo de urbanização em Aparecida. Acreditamos que, para que essa afirmativa seja concebida, 

três indagações já referidas inicialmente possam contemplar tal proposição: a questão locacional do 

bairro na área de expansão urbana; a ação do agente social, o grupo imobiliário MRV no bairro 

próximo (Vila Mariana); e, por último, a contiguidade da conurbação Guaratinguetá-Aparecida. 

 O bairro localiza-se próximo às divisas com Guaratinguetá ao norte e Potim a noroeste, como 

já descrito anteriormente, e encontra-se irregular há mais de duas décadas95. Contudo, essa 

indisponibilidade no parâmetro legal para os representantes do poder público deve terminar, com a 

tentativa de legalização através do Programa Cidade Legal, parte do Programa Estadual de 

Regularização Fundiária96. Seu objetivo é “implementar, agilizar e desburocratizar as ações e os 

processos de regularizações fundiárias de núcleos habitacionais”97. Consiste no apoio técnico e 

orientação por meio da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo para às prefeituras “na 

regularização de parcelamento de solo e de núcleos habitacionais”98, sejam eles nas áreas urbanas ou 

em áreas de expansão. 

Os pré-requisitos do Programa devem ser “loteamentos e desmembramentos para fins 

residenciais, conjuntos e condomínios habitacionais e a reurbanização de assentamentos precários e 

favelas”, condições que o Santa Edwirges apresenta. Nessa localidade, pode-se observar uma 

infraestrutura básica precária, com rede de esgoto deficitária e iluminação pública incipiente, com 

exceção dos locais próximos ao bairro Vila Mariana. Incluída no Plano Diretor na MZEU, ZEIS 2, 

na área de expansão urbana, até então esse bairro estava incluído no Imposto Sobre a Propriedade 

Territorial Rural, hoje apenas com tarifações de iluminação da concessionária. 

                                                           
95Não há um consenso quanto ao ano de surgimento da comunidade, como não há qualquer registro na Prefeitura 
Municipal de Aparecida, os depoimentos dizem de 10 a 20 anos de existência. Informações obtidas de entrevista realizada 
no dia 2 de junho de 2015 com o Secretário de Obras e Viação. 
96Cidade Legal. Disponível em: <http://www.habitacao.sp.gov.br/secretariahabitacao/graprohab/cidade_legal.aspx>. 
Acesso em: 29 dez. 2015. 
97Vide Cidade Legal.  
98Vide Cidade Legal. 
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Segundo o Departamento de Obras e Viação de Aparecida, o bairro Santa Edwirges recebeu, 

em 2014, os técnicos responsáveis pela viabilização do Programa Cidade Legal, quando ficou 

determinado que algumas exigências seriam de responsabilidade dos moradores para conclusão do 

processo. O mesmo departamento explica, entretanto, que os moradores demonstraram dificuldades 

na compreensão das regras e, por conta disso, a Prefeitura tomou parte dos procedimentos gerais a 

fim de acelerar as etapas de regularização, todavia, o representante confidenciou que a carência de 

corpo técnico tem onerado o prosseguimento do Programa.  

Para legalizar o resgate e o direito à moradia digna, subentende-se que os serviços públicos 

básicos devem, por obrigação, estar estruturados, e assim é descrito no Cap II, na Seção I, Art. 7º, da 

Lei Orgânica do munícipio, para o qual é competência do Poder Público promover os seguintes 

serviços: a) mercados, feiras e matadouros; b) construção e conservação de estradas e caminhos 

municipais; c) transporte coletivo estritamente municipal; d) iluminação pública; e) captação e 

tratamento de água e esgotos sanitários, bem como outras competências. 

No bairro Santa Edwirges, o atendimento ao serviço público é uma questão prioritária. No 

entanto, após visitação e com a realização da entrevista com o Secretário de Governo, o cenário é de 

precariedade, com poucas casas em condições mínimas de urbanidade, mais precisamente, as situadas 

na franja limítrofe com o bairro Vila Mariana.  

Esse processo de produção do espaço através de uma urbanização desestruturada está se 

perpetuando no bairro, no qual identifica-se o surgimento de diversas construções, além de outras em 

andamento (Figura 37).  

 
Figura 37 – Bairro Santa Edwirges, rua José Gonçalves da Silva. 

 

Foto: Ivo Francisco Barbosa, 22/12/2015. 
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Para Maricato (2003), ao não prover a parte da população das áreas ocupadas todas a benesses 

públicas, o Estado incide não apenas na exclusão territorial, mas também na social, econômica, 

ambiental, jurídica e cultural. As análises têm direcionado para a prerrogativa de que todo esse 

processo de ocupação de produção do espaço urbano não diz respeito somente à burla à legislação ou 

às normas urbanísticas, mas, dentro desse movimento, agregam-se outras composições, as ações dos 

agentes sociais, o mercado imobiliário restrito e, fundamentalmente, a omissão do Estado (poder 

público local) em contrabalancear toda a dinâmica espacial.   

Presume-se que, com a regularização fundiária, essa terra urbana oferecerá para determinado 

agente social uma condição de gerar maiores rendas e lucros no mercado imobiliário. Essa premissa 

advém da observação e do interesse de incorporadores imobiliários na Macrozona de Expansão 

Urbana, confirmadas nas entrevistas com as imobiliárias e com o poder público local.  Não somente 

as afirmações acima levantadas levam a crer nesta possibilidade, mas, principalmente, a combinação 

de variáveis.   

Essas variáveis compõe o processo de produção do espaço urbano de Aparecida e, como 

destacado até agora, correspondem a uma dinâmica espacial, como o relativo déficit habitacional, a 

alta súbita nos preços dos imóveis situados nas proximidades do espaço turístico-religioso e de todo 

o desenvolvimento que este fomenta.  

É visando responder aos questionamentos apontados neste subitem que o próximo subitem 

discorrerá. O intuito é dialogar com o posicionamento dos governantes entrevistados e com a relação 

dialética de agentes sociais envolvidos nesse decurso histórico da produção e reprodução do espaço 

urbano. 

 

3.5. O espaço da expansão urbana: considerações sobre o eixo da conurbação 

 

Na compreensão do processo de conurbação Aparecida-Guaratinguetá, consideramos 

relevante o entendimento das relações históricas na região do Vale do Paraíba e, fundamentalmente, 

o povoamento e surgimento de Aparecida e a relação deste povoado com a Vila de Santo Antônio de 

Guaratinguetá, posteriormente, município de Guaratinguetá.  

A princípio, a presente pesquisa atentou-se a discorrer e relacionar esse processo de interação 

histórica que os municípios partilham, cujo foco primordial era conhecer a dinâmica que compõe o 

processo de produção do espaço na região, sobretudo na cidade de Aparecida. De modo que, ao tratar 

do processo de conurbação, a convivência longínqua retratada não fosse descartada e sim inserida na 

totalidade. 
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Assim, para este subitem, não se pretende retroceder totalmente à historicidade, mas, sem 

renunciá-la, o foco principal serão as práticas adotadas por seus governantes quanto à interação e às 

relações vigentes na estruturação dessa conurbação, bem como as práticas delimitadoras na franja de 

expansão urbana, as políticas públicas praticadas no contato entre as partes e a contextualização 

histórica do processo de expansão urbana de Aparecida em direção à conurbação. 

Ao dialogar sobre o processo de conurbação vigente, é prudente trazer algumas condições que 

desencadearam o surgimento de Aparecida. Como transcrito inicialmente, o município apresenta uma 

condição histórica de interação com o município de Guaratinguetá. Sua formação, como 

documentado, advém da descoberta da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nas águas 

do Rio Paraíba do Sul, em 1717 (OLIVEIRA, C., 2001). 

O estudo do processo de produção do espaço de Aparecida estará, então, inerentemente 

introduzindo a relação histórica com Guaratinguetá, com a Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá 

e o ciclo cafeeiro, e com a representatividade da cultura no Distrito de Aparecida, como dissertado 

no primeiro capítulo. 

A importância de reapresentar a questão cafeeira se deve à participação dos primeiros agentes 

sociais do espaço, formados por grandes proprietários fundiários produtores de café que cederam 

terras na região do Morro Coqueiros para os vigários alicerçarem a capela, em 1744. A ação desses 

agentes sociais acarretou uma outra transformação muito mais expressiva que ainda tem reflexos na 

atual Aparecida, o de produzir, por assim dizer, um agente social que dita a produção e a reprodução 

do espaço urbano para outros agentes, a Igreja Católica, detentora de grandes propriedades no 

município.  

No período em questão, do final do século XVIII até o início do XX, diversas ações podem 

ser reescritas como preponderantes no processo de produção do espaço no distrito, tais como a 

crescente de devotos, a expansão urbana impulsionada pelo sagrado, os problemas oriundos da falta 

de destinação de verbas públicas na manutenção da capela, entre outras, darão início às primeiras 

tentativas de emancipação.  

Ao contextualizarmos a emancipação em 1928, que particiona os dois munícipios criando um 

espaço urbano específico para a devoção e para as funções que dela emergem, reenfatizamos que essa 

divisão territorial não separa as relações históricas e socioeconômicas entre as partes. Entendemos o 

processo de emancipação como o ponto de partida para o trato da conurbação, que consiste na 

incorporação ou absorção de núcleos urbanos, uma junção física de territórios, mas que aqui vai muito 

além disso: são relações sociais profundas que não foram separadas (VILLAÇA, 2001).  
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As ligações físicas do eixo de conurbação Aparecida-Guaratinguetá foram descritas por 

Coltrinari (1975) e Muller (1969), as socioculturais, por Barbosa (2000) e Oliveira, C. (2001). No 

entanto, as ligações atuais são mais complexas, pouco compreendidas e integradas nas instâncias 

municipais, sobretudo, nos seus referidos Planos Diretores, os quais acredita-se serem essenciais para 

as políticas públicas.  

A complexidade acerca das dificuldades quanto à expansão urbana, em meados da década de 

1970, e do planejamento urbano já era referenciada por Coltrinari (1974) e ainda existe hoje, 

acentuando-se recentemente. Assim, para tentar entender essa aproximação das malhas urbanas e as 

complicações inerentes de um processo de expansão urbana, façamos uma análise a partir da década 

de 1960, com o intuito de perceber seu direcionamento e apresentar algumas conclusões, mesmo que 

insuficientes para explicar a realidade.  

Primeiramente, para introduzirmos esse processo de expansão urbana, torna-se necessária a 

adoção de um período específico para o estudo, o que foi realizado mediante consulta bibliográfica 

acerca da produção do espaço no Vale do Paraíba e de Aparecida. O estudo revelou uma intensa 

transformação anterior e posterior à década de 1960. Desse modo, ficou decidida a realização de uma 

análise espaço-temporal a partir dessa década por três fatores; primeiro pelo desenvolvimento 

industrial derivado das riquezas do ciclo cafeeiro que, como já relatado, estimularam a urbanização 

da região; segundo, pelo aumento populacional descrito em Muller (1969), um aumento expressivo 

em duas décadas com um salto de 5.016 habitantes, em 1940, para 15.290, em 1960. O terceiro e 

último fator é a falta de conteúdo e tempo hábil para construção de uma análise que remonte às 

décadas anteriores, principalmente por não haver fotografias aéreas e tampouco relatos documentados 

da expansão urbana que possam desenvolver outras análises e questionamentos. 

 Esses fatores trouxeram um parâmetro para este estudo de uma investigação temporal da 

expansão urbana de Aparecida, partindo da premissa de que as mudanças seriam perceptíveis no 

espaço geográfico por meio de técnicas de interpretação visual, de imagens de satélites e/ou de 

fotointerpretação. Esse procedimento contribuiu nas análises acerca da consolidação desse 

movimento a partir do espaço sagrado secundário, a Igreja Velha, e a expansão urbana na direção das 

várzeas do rio Paraíba do Sul.  

A configuração de acrópole e do direcionamento da expansão urbana nas áreas de várzea 

transcritas em Coltrinari (1974) pode ser visualizada nas fotografias do Instituto Geográfico 

Cartográfico (IGC) de 1939 e 1940 (Figura 38). Outro resultado do estudo da expansão urbana e da 

produção do espaço é a intepretação visual das imagens de satélites e a fotointerpretação de 

fotografias áreas do período, na figura 39: 
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Figura 38 – Vista aérea de Aparecida. 

 

Foto: Instituto Geográfico e Cartográfico (1939 - 1940) 
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  Figura 39 – Expansão Urbana do Município de Aparecida (1962-2015) 
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A primeira análise do processo de expansão urbana é a visualização das fotografias aéreas do 

IGC de 1939-1940, nas quais é perceptível que a feição da expansão urbana em duas décadas (1940 

a 1962) manteve a produção do espaço urbano em direção às áreas de várzea e do município de 

Guaratinguetá. 

Como demonstra a figura 39, identificam-se alguns trechos urbanos esparsos em 1962, na área 

do espaço sagrado primário e nos bairros atuais do Itaguaçu e São Geraldo, na proximidade com o 

município de Roseira. Acredita-se, a partir da contextualização da bibliografia consultada, que esses 

resquícios são resultados da mudança oriunda da capela para a região do Morro do Coqueiros, o que 

alterou todo o direcionamento do povoado de Aparecida em 1744 (BARBOSA, 2007). 

Consequentemente, a própria produção do espaço urbano foi também alterada, como destaca Moura 

(2002), para quem esta mudança denota uma certa urbanização facultada pela construção da Igreja 

Velha e dos serviços desenvolvidos a partir do religioso em seu entorno. 

É importante frisar que o manuseio e interpretação de fotografias aéreas por meio visual 

poderá resultar em erros de intepretação das áreas urbanas. Todavia, a bibliografia nos permite 

reafirmar essa disposição da expansão urbana advinda do espaço sagrado (BARBOSA, 2007). 

Reitera-se ainda o espraiamento urbano em direção às áreas de várzea ao norte, em decorrência da 

topografia acidentada, como destacou Coltrinari (1974). A área descrita com essas características é o 

atual bairro da Ponte Alta.  

Ainda analisando a figura 39, no sentido do espraiamento urbano pelas áreas de várzea, 

identificamos o atual bairro Santa Terezinha e, ao sul da Igreja Velha, o bairro Santa Rita. Além de 

pequenas manchas urbanas em direção ao município de Guaratinguetá, no bairro do São Roque e 

Aroeira.  

Uma década depois, em 1973, observa-se que as alterações urbanas são menores se 

comparadas ao período anterior, com o surgimento de pequenas manchas urbanas a leste, próximo ao 

Espaço da Igreja, e nos trechos que beiram a rodovia Presidente Dutra, nos bairros da Aroeira e, no 

sentido sul, do Jardim São Paulo. 

Essa conclusão é descrita em Oliveira, C. (2001, p. 140), que afirma que, 

 
Durante as décadas de 70 e 80, os terrenos localizados entre a estrada velha Rio-São Paulo e 
a Rodovia Presidente Dutra foram ocupados por loteamentos residenciais, áreas comerciais 
e de prestação de serviços. 

 

Na análise espaço-temporal de 1984 (Ver Figura 39), destacamos uma grande mancha urbana 

na direção norte, próximo ao Espaço da Igreja, que se trata do bairro Jardim Paraíba, formado em 

grande parte por camadas de rendas de média à alta (Ver Figura 25). Como destacado anteriormente, 
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esse é o único bairro em Aparecida no qual está expressamente proibida a construção de hotéis com 

mais de dois pavimentos em lotes específicos, porém, como já discutido nos subitens acima, a 

aplicabilidade do uso e ocupação do solo não tem sido efetiva por diversos fatores.  

Em direção ao município de Roseira, localizam-se trechos urbanos no bairro São Geraldo e 

uma grande mancha urbana no atual bairro Itaguaçu, uma área circunscrita na Zona de Expansão 

Urbana do município de Aparecida.  

Ainda analisando o ano 1984, ao lado direito do bairro Jardim Paraíba, cortado pela Avenida 

Sólon Pereira e com limitante do rio Paraíba do Sul, encontra-se o bairro Jardim Santo Afonso, área 

totalmente irregular, incluída na ZEIS 2. Seguindo os meandros do rio Paraíba do Sul, ao norte está 

o bairro da Ponte Alta, predominantemente formado por camadas de baixa renda, onde comumente 

há ocorrências de enchentes, como pode ser visualizado na Figura 40.  

 
Figura 40 – Enchente no bairro da Ponte Alta. 

 

Fonte: Defesa Civil de Aparecida, 18/01/2016. 

  

 Na porção nordeste, margeados pela avenida Padroeira do Brasil e paralelos à Rodovia 

Presidente Dutra, estão os bairros da Vila Mariana e São Roque. Destaca-se ao norte uma mancha 

importante e considerável, o bairro Santa Edwirges, e, na porção oeste, as primeiras ocupações 

irregulares do bairro Parque São Francisco.  

A análise espacial e temporal nos permite considerar e tecer uma aproximação quanto ao 

período de surgimento das ocupações irregulares em Aparecida, entre a década de 1970 e 1980, tendo 

em vista a ausência de documentos oficiais e o pouco tempo disponível para a busca de novas 

informações que pudessem confrontar e legitimar essa pressuposição.  
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Durante a análise espaço-temporal de 1996, constatamos pequenas machas urbanas, na região 

do bairro Aroeira, dividido pela Rodovia Presidente Dutra, e uma mancha urbana na proximidade 

com o Espaço da Igreja, hoje Morro do Cruzeiro, que se acredita oriunda do desenvolvimento do 

turismo-religioso advindo da reestruturação desse atrativo. 

As maiores machas urbanas nesse período estão situadas na direção sul e são margeadas pela 

Avenida Itaguaçu (BR-488) e Rodovia Presidente Dutra. A primeira mancha urbana que destacamos, 

circundada pela macha urbana de 1984 (bairro Jardim Paraíba) e pelo Espaço da Igreja (Santuário 

Nacional), são os bairros São Geraldo e São Sebastião. Em direção ao espaço sagrado primário, na 

região do Porto do Itaguaçu, identificamos as manchas urbanas do bairro São Geraldo e o aumento 

da expansão urbana no bairro Itaguaçu. 

Na análise espaço-temporal de 2005, distinguem-se pequenas machas ao redor de todo o 

perímetro urbano, em que se destacam duas: a maior delas encontra-se no bairro Santa Terezinha e é 

o loteamento residencial de mesmo nome em uma antiga área de cultura de arroz; ao final do 

perímetro urbano, na porção oeste, está a continuação da expansão urbana pelo bairro Parque São 

Francisco. Há também pequenas manchas urbanas em todos os bairros do município. 

Na análise espaço-temporal mais recente, de 2015, observam-se manchas urbanas ocasionadas 

por um processo já discutido, a presença de incorporadores imobiliários na produção do espaço 

urbano em Aparecida. Aqui, as manchas urbanas que destacamos são a localizada na região do bairro 

do Itaguaçu na porção oeste, que compreende o empreendimento do grupo SERVENG, e a que vai 

em direção ao município de Guaratinguetá, do empreendimento imobiliário da MRV, no bairro Vila 

Mariana. 

Outra particularidade presente nas manchas urbanas do período de 2015 é a identificação da 

expansão hoteleira (cor roxa, em formato de filete) em direção ao espaço sagrado primário, na porção 

oeste. As demais manchas encontram-se nos bairros do Jardim Paraíba, predominantemente formado 

por camadas de renda média e alta.  

Identificamos também uma mancha urbana significativa no bairro Jardim Santo Afonso, onde 

hoje se encontra a rede de supermercados Shibata e, futuramente, ao seu lado, haverá o 

empreendimento imobiliário da MRV, ambos situados em área de várzea, que foi e será aterrada para 

estruturação de tais construções. Assim, mais uma vez, nota-se a relação discutida do poder político 

e econômico decidindo como, onde e quando a lei é ou não aplicada. 

A análise espaço-temporal da expansão urbana realizada através da fotointerpretação coincide 

com os relatos e informações obtidas acerca do processo de produção do espaço urbano contidas nas 

bibliografias consultadas. De certo modo, muitos vazios urbanos identificados podem ser explicados 
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e correlacionados pela característica topográfica do município, formado, em grande parte, por mar de 

morros e terrenos acidentados, conforme apresenta Coltrinari (1974, p. 3): 

 
[...] tanto Guaratinguetá como Aparecida foram levantadas sobre terrenos cristalinos, 
terraceados pelo Paraíba, nos quais o crescimento urbano viu-se entravado mais ou menos 
rapidamente, na medida em que o desenvolvimento de ambos os núcleos forçava-os a 
extravasar os limites dos sítios originais. 

 

Essa topografia específica torna-se onerosa e limitante para qualquer expansão urbana e, como 

consequência, as ocupações situadas nessas áreas são, com certa frequência, acometidas por processos 

de intemperismo químico, como erosões e deslizamentos de massas. Exemplo disso são as ocupações 

nos bairros Parque São Francisco (Figura 41). 

 
Figura 41 – Erosão no bairro Parque São Francisco. 

 

Foto: Defesa Civil de Aparecida, 18/01/2016 

 

Acredita-se que a Lei de Zoneamento como instrumento do Plano Diretor poderia sanar ou 

instrumentalizar esse processo de produção do espaço urbano identificado, evitando eventuais 

problemas provindos da urbanização. A função e diretriz dessa lei é exercer um certo controle e 

direcionamento do uso e ocupação do solo na cidade, porém, ao analisar esse instrumento em 

Aparecida, algumas conclusões podem ser apontadas. Utilizando as interpretações de Maricato (2013, 

p. 114) quanto à problemática do zoneamento e reiterando as percepções desse instrumento em 

Aparecida, constata-se que 
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1) ela [zoneamento] está bastante descaracterizada com grande parte das 
edificações e seu uso, fora da lei; 

2) dificulta [a inserção das camadas de baixa renda no mercado de terras urbanas]; 
3) desconsidera a questão ambiental; 
4) é de difícil compreensão e aplicação; 
5) ignora as potencialidades dadas pelos arranjos locais ou informais; e, 

finalmente, 
6) contribui com a segregação e a ilegalidade. 

 

Todas as pontuações de Maricato (2013) podem ser percebidas em Aparecida, como a 

descaracterização de algumas edificações, que são adequadas para atender à finalidade turístico-

religiosa e comercial. Elas estão em áreas, a priori, incompatíveis perante a legislação e a 

aplicabilidade de seu uso, como os empreendimentos hoteleiros no bairro Jardim Paraíba, assim como 

as novas construções irregulares nas Zonas Especiais, ambas “toleradas” pelos órgãos competentes e, 

como registrado nos autos, tal situação não deveria ser permitida.  

As ocupações irregulares e históricas das várzeas refletem o descompasso ambiental e 

legislativo do zoneamento e, principalmente, uma condição do processo de produção do espaço 

urbano de Aparecida. A problemática com enchentes nos bairros Ponte Alta e Jardim Santo Afonso 

e os deslizamentos de massas no Parque São Francisco, na quinzena de janeiro de 2016, são condições 

conhecidas historicamente na região e, mesmo assim, as ocupações são assentidas. 

O agrupamento das críticas vistas em Maricato (2013) seria pertinente e necessário à realidade 

do município de Aparecida, no entanto, foge aos propósitos e limites desta pesquisa. Assim, 

finalizaremos a análise considerando a dificuldade de compreensão e aplicação dos instrumentos 

urbanísticos no controle e uso do solo urbano.  

Quanto a essa afirmação, nos ateremos aos representantes entrevistados99 dos dois municípios, 

já que ambos foram categóricos em afirmar que há uma dificuldade na compreensão dos mecanismos 

e dos critérios para separação das áreas de interesses. Eles afirmaram que, na elaboração dos Planos 

Diretores, a responsabilidade pelo estudo tem sido destinada a terceiros (empresas especializadas) 

que pouco conhecem os aspectos locais e as relações sociais históricas.  

Dessa informação, sublinha-se a incompreensão quanto aos mecanismos reguladores e a 

destinação do planejamento urbano a outrem. Ao analisarmos os referidos planos é nítida a construção 

de estudos técnicos e ideológicos que reforçam a produção e reprodução do espaço urbano 

segmentário e não condizente com as especificidades e as relações intraurbanas. 

Tornar crítica essa premissa incorre em dialogar acerca da inseparabilidade do espaço urbano 

da conurbação, seus aspectos locais, históricos e sociais; é compreender o dinamismo da urbanização 

                                                           
99Entrevistas realizadas com o Secretário de Planejamento do município de Guaratinguetá e com o Secretário de Governo 
do munícipio de Aparecida, nos dias 8 e 9 de junho de 2015, respectivamente. 
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e dos limites definidos nos Planos Diretores (VILLAÇA, 2001). Destarte, considera-se importante 

citar algumas informações obtidas dos diálogos com os representantes quanto à totalidade, ou seja, o 

espaço da conurbação. 

Ambos foram taxativos em descrever a ausência de diálogo entre os municípios e, 

principalmente, de corpo técnico capacitado para explanação e efetivação do planejamento urbano. 

Sobretudo, em considerar os prospectos locais e do entorno nesse processo.  

A compreensão do processo de conurbação é inerente à realização desses diálogos, em que é 

preciso reconhecer as especificidades e as relações sociais que emergem da produção do espaço 

urbano. Todavia, esta é uma faceta pouco diagnosticada em todas as esferas públicas, tornando-se 

explícita na administração municipal. 

 

[...]a conurbação deve ser estudada não somente como um território a ser gerido política e 
institucionalmente, mas também ser abordada como fenômeno espacial complexo, resultante 
de inúmeras decisões locais, de ações não planejadas, de processos de auto-organização, e de 
efeitos cumulativos (UGALDE, 2013, p. 23). 

 

Os diálogos com os representantes demonstraram a não incorporação em suas diretrizes desta 

temática, como o Plano Diretor consultado em Guaratinguetá e o ainda embrionário, em Aparecida. 

No de Guaratinguetá, em suas diretrizes destaca-se a não menção ao dinamismo espacial e ao processo 

de conurbação: 
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Art. 3º As políticas e principais Diretrizes do Plano Diretor estarão assentadas em: 
 

1. Implantar um Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG); 
2. Fortalecer o sistema de planejamento, estruturando um órgão específico para a 

sua condução de modo a garantir um processo permanente e dinâmico de pensar 
a cidade de hoje e do futuro; 

3. Garantir o planejamento participativo; 
4. Promover a integração entre os diversos setores da administração municipal e 

suas relações com os demais níveis estaduais e federais; 
5. Manter articulação permanente com a Agência Estadual de Planejamento, 

aproximando a gestão municipal do planejamento regional permanente; 
6. Priorizar as diretrizes, os programas e os projetos a serem implementados; 
7. Tolher a ocupação desordenada do território municipal; 
8. Promover e incentivar o equilíbrio entre a ocupação vertical e horizontal; 
9. Determinar a melhor ocupação dos Vazios Urbanos, através dos instrumentos 

urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade; 
10. Promover o equilíbrio na distribuição dos equipamentos urbanos; 
11. Melhorar, progressivamente, a mobilidade urbana criando um sistema 

permanente de estruturação viária e de transporte; 
12. Priorizar a aproximação das atividades produtivas das áreas residênciais de 

modo a reduzir deslocamentos; 
13. Promover atenção especial ao Meio Ambiente natural e ao criado, combatendo 

permanentemente a contaminação do solo, do ar e das águas; 
14. Promover a proteção permanente das Áreas de Proteção Ambiental; 
15. Promover a manutenção da qualidade dos mananciais, principalmente hídricos; 
16. Promover o desenvolvimento da saúde; educação; cultura; turismo; esporte e 

lazer. (GUARATINGUETA, 2015, p. 6-7) 
 

As diretrizes do Plano Diretor de Guaratinguetá não pontuam a questão da conurbação, seja 

com o município de Aparecida, Potim ou Lorena. No entender deste trabalho, não considerar qualquer 

relação de interação é um erro crasso de planejamento urbano, haja vista que, por definição, áreas 

conurbadas apresentam uma intensa vinculação socioeconômica que transforma o núcleo urbano 

absorvido e o que exerce a absorção (VILLAÇA, 2001). 

Para o poder público do município de Guaratinguetá, a única solução discutida é a adoção de 

medidas de contenção da expansão urbana advinda dos lados de Aparecida, por delimitação territorial, 

como a criação de um Parque de Proteção Ambiental (Figura 42), além do limitante natural, o rio 

Paraíba do Sul.  

A função do parque será aliar qualidade socioambiental para o município e o seu entorno, 

funcionando principalmente como um limitante natural e com restrição legislativa que 

impossibilitaria o avanço urbano. O parque projetado atuará sob esta condição, a de contenção da 

frente de expansão urbana dos bairros da Vila Mariana e Santa Edwirges, incluídos na Macrozona de 

Expansão Urbana do Plano Diretor de 2006 do município de Aparecida.  
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Entende-se dessa medida que, ao conceber os espaços físicos fixos, os perímetros urbanos 

estáticos e os parques ambientais como áreas de refreamento da urbanização – uma medida utópica –

, o intuito é atender uma área predominantemente de camadas de rendas de média a alta100.  

Preocupa-se também com a limitação da expansão nas franjas urbanas dos municípios de 

Lorena e Potim. Para o Secretário de Governo de Guaratinguetá, esse controle ocorrerá a partir da 

manutenção e expansão da Zona Industrial no bairro Engenheiro Neiva e da criação da Zona Industrial 

(Figura 42), respectivamente. Para ele, essas zonas desenvolverão empregos e melhorias diversas para 

os moradores do bairro Santa Luzia e adjacências. No entanto, consideramos tal proposição não 

efetiva, por não considerar o papel dos agentes sociais na produção do espaço urbano e o caráter 

dinâmico da urbanização em ambas as partes.  

Como discutido na primeira parte deste trabalho, o processo de industrialização fomentou a 

urbanização do território e produziu e ampliou mazelas sociais. Colocar uma Zona Industrial na 

função de limitante da expansão urbana soa equivocado, pois não considera os fatores envolvidos no 

processo de adensamento urbano ocasionado por essa prática, sobretudo nos países em 

desenvolvimento (PEDRÃO, 1989). 

Nessas localidades, surgem loteamentos para atender parte dos trabalhadores que não possuem 

condições de morar nas áreas mais bem equipadas da cidade, além da atuação dos incorporadores 

imobiliários, que aproveitam as facilidades de aquisição das terras urbanas vazias, normalmente 

baratas e desprezadas pelo poder público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100A área onde será implantando o Parque Ambiental, segundo o IPVS para o município de Guaratinguetá, está incluída 
no “Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 45.608 pessoas (40,9% do total). No espaço ocupado por esses setores 
censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.951 e em 10,2% deles a renda não ultrapassava meio 
salário mínimo per capita”.  Disponível em: <http://indicesilp.al.sp.gov.br/view/pdf/ipvs/mun3518404.pdf.> Acesso em: 
4 fev. 2016. 
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Figura 42 – Zona Industrial e Parque Ambiental Projetados no eixo de conurbação 
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Os apontamentos descritos anteriormente foram analisados e contextualizados a partir da 

entrevista realizada com o representante de Guaratinguetá. Em Aparecida, o diálogo e o manuseio do 

Plano Diretor permite concluir a ausência de diretrizes quanto ao processo de conurbação e sua 

influência sobre os processos de produção e reprodução do espaço. 

Outro elemento importante é o deslocamento de pessoas e de cargas que caracterizam os 

espaços intraurbanos (OLIVEIRA, I., 2002). No eixo de conurbação, as relações intraurbanas são: 

Avenida Zezé Valadão, situada nos bairros Aroeira e São Roque em Aparecida, e rua Siqueira 

Campos, em Guaratinguetá.  Paralela a esta, encontram-se as duas mais importantes, a rodovia federal 

Presidente Dutra e a via intermunicipal mais utilizada no espaço intraubrano, a Avenida Padroeira do 

Brasil, via histórica de ligação entre os povoados.  

As materialidades sociais são importantes elementos no processo de produção do espaço, 

porém, no eixo de conurbação101 e, como já mencionado por Coltrinari (1974), são componentes que 

devem ser revisados nos planejamentos urbanos para evitar a saturação dos municípios.  

Em Aparecida, as possibilidades de expansão urbana são limitadas na porção oeste pelo relevo 

acidentado, restando as áreas da MZEU nos bairros Itaguaçu, Vila Mariana e Santa Edwirges – os 

dois últimos no eixo da conurbação. No entanto, além do instrumento de política pública ser defasado 

e não integrar a questão da conurbação, no caso desta cidade, não incluir o agente social, a Igreja 

Católica, em qualquer ato é não reconhecer seu caráter transformador, seu poder político e econômico.  

Análise semelhante se vê em Oliveira, C. (2001, p. 142-143), que afirma que 

 
A cidade-santuário de Aparecida, mesmo próxima de Guaratinguetá, desenvolveu-se 
paisagisticamente como um bairro periférico e mal planejado. Pode ser comparada a um 
bairro-satélite do plano piloto da basílica nova [...]. Seu planejamento fora monopolizado por 
um agente que ergueu um santuário-cidade, mas deixou de criar parcerias urbanas em sua 
expansão. 

 

É necessário, então, repensar o papel atual da Igreja na produção do espaço em Aparecida e 

não apenas associá-la à sua função de evangelização. Assim, a proposição do diálogo com o 

representante do Santuário Nacional buscou a compreensão da responsabilidade desse agente social 

na dinâmica espacial, no âmbito do planejamento urbano e, por consequência, no processo de 

urbanização.  

Sabe-se – e já foi discutido neste trabalho – que a Igreja Católica é detentora de grandes 

parcelas de terras urbanas e de diversos empreendimentos concluídos, em construção e outros em fase 

de elaboração. Para o Santuário Nacional, a investida no espaço urbano visa somente as melhorias no 

                                                           
101Contudo, de entrevista realizada com os secretários dos dois municípios, não está previsto qualquer construção de via 
de interligação no eixo de conurbação, bem como uma melhor readequação da infraestrutura das outras.  
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acolhimento e na tarefa de evangelização, não sendo responsável pela transformação que impulsiona 

no entorno. 

 A prerrogativa do Santuário Nacional é também reafirmada pelo posicionamento desse agente 

nas tratativas quanto ao planejamento urbano. Assim, para este, há uma dificuldade de diálogo com 

os representantes do poder público local, a não ser no estabelecimento e cumprimento de normas 

específicas para operação de seus empreendimentos. “Isso deve-se à falta de seriedade da partição 

pública, formada em grande parte por grupos que só visam o interesse próprio”102. 

 Essa afirmação do Santuário Nacional compatibiliza com a ressaltada pelo poder público, 

quanto à dificuldade nas relações intrapessoais. A análise das opiniões dos entrevistados e a consulta 

aos planos diretores revela que os responsáveis pela gestão do eixo de conurbação não têm 

demonstrado sinais de inserção e compreensão quanto às relações intraurbanas que os municípios 

partilham.  

Há, portanto, individualidades que não corroboram com o tratamento adequado da questão. 

Por conseguinte, o reflexo dessa incompreensão nas relações sociais é a saturação urbanística da 

cidade-santuário, refém da limitação natural do seu relevo, mas, prioritariamente, do descompasso 

dos seus principais agentes no entendimento do espaço como uma totalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102Trecho reproduzido de entrevista realizada com o Santuário Nacional, no dia 2 de fevereiro de 2016. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção do espaço urbano em Aparecida, como contextualizado a partir da bibliografia, 

resulta de um processo histórico de relações sociais com a região do Vale do Paraíba e com o 

município de Guaratinguetá e da atuação de diversos agentes sociais. Assim, a princípio, buscamos 

contextualizar esse processo, que foi orientado pela cultura cafeeira e a industrialização e urbanização 

fomentada por essa cultura. Dessa condição, observamos que, em Aparecida, esse ciclo econômico 

teve pouca influência, ao contrário do fomento da urbanização em Guaratinguetá. Assim, através da 

contextualização bibliográfica acerca dos processos de produção do espaço e das atuações dos agentes 

sociais na historicidade, demonstramos que a condição específica do turismo-religioso é o ponto 

fundamental para a compreensão do espaço urbano em Aparecida, sobretudo, no âmbito de uma 

totalidade.  

Acreditamos que essa configuração urbana vigente nada mais é que resultado de um processo 

histórico de produção do espaço urbano voltada para a especificidade turístico-religiosa e que, ao 

mesmo tempo, essa priorização culminou no aspecto singular do município. A realidade observada é 

reflexo do descompasso das ações, dos interesses e estratégias dos agentes sociais na produção do 

espaço urbano, que, como analisado, reproduzem espaços diferenciados, onde ocorrem altos valores 

de imóveis nas áreas centrais, condições de moradias insalubres, como as ocupações irregulares nas 

áreas periféricas e o espraiamento urbano em zonas de risco, além do surgimento de grandes 

empreendimentos imobiliários.  

O estudo considerou a atuação de alguns agentes sociais específicos, mas acreditamos que há 

outros igualmente significativos na produção e reprodução do espaço.  No entanto, é fundamental 

revermos algumas considerações desses agentes sociais analisados, como os incorporadores 

imobiliários. Em Aparecida, esses agentes aproveitam a flexibilização normativa quanto ao uso do 

solo, a ausência de investimentos públicos nas áreas de interesse e a desvalorização dessas terras 

urbanas vazias desprezadas pelo poder público para solidificarem seus projetos imobiliários através 

de seus diversos conjuntos de instrumentos. Esses agentes, ao realizarem suas intervenções, 

fomentam uma nova organização espacial e um novo conteúdo social nessas áreas, onde se pode 

observar que, além da composição dessas áreas serem predominantemente formadas por camadas de 

baixa renda, há inserção de camadas de média renda, que são atraídas pelos projetos imobiliários.  

Outro agente social identificado e analisado são as camadas de baixa renda.  Essas camadas 

no geral se estabeleceram em áreas insalubres, de morro e várzeas do rio Paraíba do Sul, comumente 

formando ocupações irregulares. Esse processo é parte do “desenvolvimento urbano” que esse 
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município relegou a parte dessa população, distanciando-a das áreas mais estruturadas, próximas ao 

espaço sagrado. Ainda assim, no nosso entender, consideramos dois agentes sociais fundamentais na 

produção do espaço urbano: a Igreja Católica e o Poder Público, que estão distantes quanto a uma 

participação conjunta e que permita o entendimento da complexidade inerente de seus processos e de 

suas ações. Evidentemente, não podemos deixar de creditar ao romeiro o significativo papel na 

produção do espaço urbano, uma vez que toda a estrutura espacial turístico-religiosa existe para 

acolhê-lo. 

A Igreja Católica é compreendida neste estudo como um agente social que está muito além de 

sua função propagada, que, para o entrevistado representante do Santuário Nacional, é a da 

evangelização e do acolhimento do romeiro. Esse agente social é detentor de grandes parcelas de 

terras urbanas em Aparecida e possui, indiscutivelmente, um poder político e econômico – mesmo 

que negado publicamente – e, com isso, consegue “alterar” diretrizes de uso e ocupação do solo em 

função de seus interesses. Mas sua ação só é realizável com o consentimento do Estado (poder público 

local) na criação e manutenção de mecanismos de controle e direcionamento quanto à produção e 

reprodução do espaço urbano. Ao longo do processo de produção do espaço urbano em Aparecida, a 

Igreja Católica sempre esteve presente em uma relação amistosa com o Estado (nas diversas esferas 

administrativas) na estruturação desse projeto de cidade-santuário, símbolo nacional, assim, ambos 

foram e ainda são os agentes sociais proeminentes na formação desse espaço. 

O Estado atua na criação de leis e de ferramentas para a organização do espaço urbano, no 

entanto, o que se constatou foi uma desatualização das regras quanto e uma deficiência de corpo 

técnico. Como exemplo, tem-se o Plano Diretor que, a princípio, teria como diretriz essa organização 

espacial, mas que se encontra aquém desta prerrogativa, principalmente por ser um documento de 

2006. Como salientamos, os espaços não são rígidos, os perímetros urbanos não são estáticos e os 

agentes sociais são dinâmicos, sobretudo o capital, que é um determinante fundamental da produção 

do espaço urbano turístico-religioso. É importante ressaltar que esses agentes sociais (Igreja Católica 

e Estado) apresentaram em comum o fato de atuarem em cooperação na produção e reprodução 

capitalista do espaço, como contextualizado e apresentado dos referidos projetos (Cidade do Romeiro, 

Teleférico e Morro do Cruzeiro).  

Acreditamos que seja necessário, então, que esses mesmos agentes sociais identificados 

cooperem de uma forma mais ampla na formulação e aplicação de políticas públicas que se revertam 

para a sociedade de maneira geral, deixando claro que essas construções ideológicas e tecnicistas 

praticadas nos planos diretores não condizem com os processos e as relações sociais das quais esse 

espaço é formado.  
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No que concerne ao planejamento urbano concebido por ambas as esferas administrativas 

municipais (Aparecida e Guaratinguetá), contextualizamos a não inserção de políticas públicas 

voltadas para essa relação intraurbana. Para nós, esse fato representa o desconhecimento de todo um 

processo histórico de povoamento e de interações partilhadas aqui discutidas e, principalmente, o 

entendimento de que ambas as administrações usufruem desse espaço geográfico (onde o homem 

modifica, realiza e é influenciado por suas intervenções).  

Devemos salientar algumas considerações acerca das municipalidades e seus respectivos 

planos diretores. Em Guaratinguetá, a apresentação deste ocorreu em meados de maio de 2015. Ainda 

que incipientes, apresentaram-se algumas preocupações para com a frente de expansão urbana do 

eixo de conurbação nos sentidos de Aparecida, Potim e Lorena. Ao contrário de Aparecida, cujo 

instrumento máximo da política urbana municipal (Plano Diretor 2006) não é necessariamente 

seguido, uma vez que existem algumas leis e decretos desatualizados que ainda regem as políticas 

urbanas, como observamos na ausência de gabaritos para as edificações. De acordo com os 

representantes entrevistados, um novo plano deverá ser entregue ao final de 2016 e contará com as 

atualizações necessárias quanto ao zoneamento. Apesar disso, ao que tudo indica, será outra vez de 

responsabilidade de alguma empresa especializada a concepção de tal projeto, fato que já indagamos 

e que não reflete as preocupações e as percepções desse espaço, pelo seu caráter estritamente técnico 

e não contemplativo das relações sociais que produzem o espaço urbano, haja vista que não há 

reuniões e nem participações da sociedade civil nos encontros que visam discutir o planejamento e 

tampouco preocupação do poder público para com esse fato. 

Consideramos esse trabalho de fundamental significância por trazer novas interpretações e 

renovar as já discutidas acerca do processo de produção do espaço urbano em Aparecida, sobretudo 

porque tentamos correlacionar as ações de alguns agentes sociais nesse processo e re/introduzir outros 

nesse escopo. Acreditamos que a imersão neste universo da pesquisa e as contribuições provindas 

dos diálogos, interpretações e leituras possam nos ter fornecido reafirmações, redefinições e novos 

entendimentos acerca da dinâmica espacial desse município. 

Devemos considerar e assumir responsabilidade que o trabalho de entender e compreender a 

produção do espaço urbano em Aparecida está longe de ser uma resposta fechada, tendo em vista sua 

complexidade e, principalmente, a ausência de documentos e o tempo relativamente curto para 

apresentarmos outras indagações e deduções.  

Já que nos propusemos a analisar essa produção do espaço urbano no âmbito de uma 

totalidade, sendo essa totalidade um processo mutável e com a participação de diversos tipos de 

agentes, consideramos que não reconhecer essas características inerentes ao espaço é estar em 
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desacordo com o que acreditamos ser o papel do geógrafo, assim, qualquer conclusão está aberta para 

outras compreensões e respostas. 
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