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A NOSSA SENHORA APARECIDA
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Introdução

No início do evento que é Aparecida, 
está a busca dos pescadores pobres. 

Tanta fome e poucos recursos. 
As pessoas sempre precisam de pão. 

Os homens partem sempre  
das suas carências, mesmo hoje. 

Papa Francisco

Quem visita o Santuário de Nossa Senhora Apareci-

da talvez não preste atenção em tudo o que compõe o 

espaço físico que abriga a devoção e o culto a Maria, 

por meio da pequenina imagem encontrada por pesca-

dores no Rio Paraíba há trezentos anos. Todo o conjunto 

arquitetônico da gigantesca basílica e dos seus anexos 

exibe planejamento e tecnologia. Um verdadeiro com-

plexo de edifícios e serviços diversos, de espaços livres 

e de lazer, de tecnologias e de artes, exibe domínios de 

engenharias supermodernas, de administração empre-

sarial e de técnicas de comunicação. O conjunto revela 

no todo e nas partes o tipo de mundo em que vivemos: 

o mundo estruturado pelas tecnociências. A devoção 

mariana, parte das devoções católicas, a basílica, figu-

ra que designa alguns templos especiais, e os serviços 

pastorais ali oferecidos estão edificados e abrigados por 
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esse mundo tecnocientífico. Sem esse mundo, nada do 

que se vê e se utiliza hoje naquele espaço cultual seria 

possível. Os domínios culturais da sociedade atual são 

colocados a serviço da devoção que atrai milhões de pe-

regrinos todos os anos.

É verdade que a devoção a Nossa Senhora Aparecida 

foi reforçando-se cada vez mais, à medida que se torna-

va mais conhecida. Há, de fato, uma força na própria 

devoção mariana no âmbito do universo católico, força 

essa que atrai os fiéis para a proteção da mãe invoca-

da sob os mais diversos títulos espalhados por diversos 

pontos do Planeta. Afinal, a mãe de Deus goza de uma 

postura singular na tradição católica e, a partir daí, se 

eleva com as mais diversas expressões de dignidade, in-

vocações e homenagens. Mas é preciso reconhecer que a 

devoção não se firma nem se expande sem as mediações 

históricas: as técnicas de todos os tipos que permitem a 

um dado cultural, no caso um dado religioso, ir assu-

mindo proporções mais ou menos grandes, à medida 

que passa o tempo. Evidentemente, tecnologia não cai 

do céu nem se ganha como bilhete premiado de loteria; 

custa dinheiro e necessita de planejamento e de sus-

tentação para que possa ser utilizada. Não é diferente 

com tudo o que compõe o grande espaço de Aparecida. 

A dimensão econômica faz parte dos espaços de fé, de 

modo mais exigente naquele grande espaço utilizado 

por milhões de fiéis.



7

Nesse sentido, a devoção a Aparecida em seu estado 

atual foi possível graças a tudo o que a inteligência hu-

mana pôde oferecer de recurso para a sua exibição na-

quele local à margem do Rio e, evidentemente, para a 

sua expansão para o resto da região, do Estado, do país 

e até do mundo. O que hoje se vê é resultado de um tra-

balho de longos anos, de investimento, de planejamen-

to e de decisões por modelos de construção e de gestão 

administrativa e pastoral. As devoções são como semen-

tes que podem fecundar de modo mais ou menos eficaz 

onde elas forem lançadas, a depender da terra em que 

foi semeada e do cuidado que recebeu. E da mesma for-

ma que não existe germinação sem terra e cuidado, não 

há devoção sem contexto e sem ação pastoral. Em ou-

tros termos, as devoções são construídas no tempo e no 

espaço, à medida que os sujeitos diversos vão alimen-

tando suas expressões de várias maneiras: com cultos, 

pregações, interpretações, infraestruturas etc. Sem as 

infraestruturas, as devoções não vingariam do ponto de 

vista histórico. Ao contrário, terminariam muito cedo, 

por certo, com a morte dos seus primeiros promotores. 

Os que levam uma devoção adiante o fazem por meio 

de decisões econômicas e políticas que dão a ela condi-

ções de sobreviver e de se expandir. A devoção a Apare-

cida foi, como todas as outras, construída ao longo da 

história, contando com os recursos humanos e materiais 

de cada época. Muitos sujeitos contribuíram para que 



8

ela chegasse até nós com essa fisionomia e com esse 

aparato que hoje possibilita o afluxo de fiéis à velha cur-

va do rio. O grande centro de peregrinação, a cidade e 

o Santuário de Aparecida, são o resultado de uma longa 

história que começou em 1717. O mundo mudou e a de-

voção adquiriu proporções gigantescas. Nem a curva do 

rio nem a devoção são mais o que eram naquela época 

tão distante e diferente do que é o mundo de hoje.

Por essa razão, é importante conhecer a história das 

devoções: como elas nasceram e como se desenvolveram 

em cada época da história, incorporando em si os ele-

mentos que essas épocas foram oferecendo. A devoção 

a Nossa Senhora Aparecida nasceu no início do século 

XVIII e foi adquirindo novos significados no decorrer 

da história. As narrativas do encontro da imagem nas 

águas atravessaram o tempo e chegaram até nós. Todos 

os devotos as conhecem de cor, quer dizer, de coração. 

E aquilo que se guarda no coração precisa ser também 

conhecido. Amor e conhecimento são dois dinamismos 

da alma humana que se completam. O amor pede co-

nhecimento.

Portanto, é importante pensar no contexto em que 

os fatos se deram. O contexto do ano de 1717 é o chão 

onde as coisas aconteceram e o ponto de partida do que 

chegou até nós. Aquela época era bastante diferente dos 

dias de hoje. Na verdade, muitos não sabem como eram 

as coisas naquele tempo na região do vale do rio Paraí-
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ba, onde a imagem foi encontrada. Há trezentos anos 

o mundo era outro e, dentro dele, existia um Brasil to-

talmente diferente. O povo vivia em condições comple-

tamente rurais, bem parecidas com o mundo medieval. 

E, em muitos aspectos, estava mais próximo do mundo 

selvagem do que das civilizações europeias que já pos-

suíam técnicas avançadas de navegação e de armas de 

guerra. Foi nesse chão que nasceu e se desenvolveu a 

devoção a Nossa Senhora Aparecida, longe das riquezas 

da Coroa portuguesa e das cidades maiores, distante do 

clero e das belas igrejas. A devoção surgiu sem ouro e 

sem padres, sem arquitetos e sem grandes celebrações. 

Nasceu na beira do rio, nas mãos do povo pobre que ali 

habitava em condições muito simples.

A coletânea de ensaios aqui apresentada pretende 

apresentar de modo muito sintético e simples esse mun-

do onde a imagem foi encontrada. É um convite ao de-

voto e ao curioso a voltar no tempo para conhecer um 

pouco das coisas e das pessoas que compunham aquele 

mundo. Não se trata apenas de fazer uma visita na his-

tória passada para satisfazer a curiosidade, o que não 

seria pouco, mas, sim, de descobrir como a fé do povo 

experimentou a presença de Maria por meio das con-

dições da época. A experiência de fé não acontece fora 

da história e das coisas concretas da vida. Ao contrário, 

acontece por dentro delas. Portanto, entender um pouco 

daquela época ajuda a buscar o significado primeiro da 
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devoção a Maria que ali renasce pelas mãos dos pesca-

dores e do povo simples. Naquele mundo há um rio que 

oferece peixes, há pescadores que ali lançam as redes 

para buscar o complemento alimentar para sua mesa e 

para a mesa dos senhores fazendeiros. Existem também 

famílias que habitam pequenas casas nos arredores das 

pequenas cidades, no caso Guaratinguetá. Existem po-

vos indígenas, negros escravos e colonos portugueses. 

Perto dali passam as tropas trazendo o ouro de Minas 

Gerais para ser levado a Portugal. O Brasil é um gran-

de produtor dessa riqueza cobiçada pelos colonizadores 

europeus. Dessa riqueza o povo não sente nem o cheiro. 

Continua com sua vida pobre, vivendo daquilo que pro-

duz e do que a natureza oferece. O rio Paraíba oferece, 

assim como os demais rios brasileiros, água e caminho 

de entrada para o sertão, que tem poucas estradas de 

acesso; fertiliza as várzeas com suas águas e com suas 

enchentes sazonais e dispõe de peixes de várias espé-

cies. O povo simples que habita esses distantes rincões 

vive sua fé por meio da devoção aos santos e, de modo 

particular, a Maria e ao Bom Jesus. É nesse mundo sim-

ples que Maria tornou-se Aparecida.

Este pequeno livro está organizado em duas partes 

precedidas de um capítulo introdutório. Esse capítulo 

apresenta o significado do estudo aos que são devotos 

de Nossa Senhora Aparecida: afirma que, para crer, é 

importante entender. Afirma também que é das origens 
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da devoção que resgatamos o seu significado mais pro-

fundo para os dias de hoje. A primeira parte expõe tópi-

cos sobre o contexto social e político do Vale do Paraíba 

no início do século XVIII. Começa com a apresentação 

do rio Paraíba, onde tudo começa. É em torno desse 

rio que forma uma bacia própria que as povoações vão 

se formando e, através dele, cria-se uma rota natural 

entre Rio de Janeiro, capital da colônia, e São Paulo. 

Na sequência são colocadas outras temáticas do Brasil 

naquele período. O Brasil era uma colônia rica. O povo 

que aqui habitava era na maioria pobre: escravos que 

trabalhavam para os senhores como mercadoria ven-

dida e comprada. Os índios estavam recuando para os 

interiores mais distantes e já se tornavam, no caso do 

Brasil, um estorvo à colonização. Sequer eram consi-

derados gente. Os pescadores eram uma classe traba-

lhadora muito pobre. Viviam do fruto do seu trabalho, 

que servia para completar a mesa dos mais abastados e 

para alimentar a sua própria família, em um ambiente 

em que a agricultura era pouco desenvolvida. Em torno 

do rio, no distante interior, a vida do povo era difícil, 

mantida com os recursos locais que a natureza oferecia, 

uma agricultura incipiente e o trabalho artesanal.

A segunda parte foca nos aspectos culturais e reli-

giosos da época. A cultura é tudo que o povo produz 

como significados e valores de vida. É aquilo que pensa 

da natureza, de si mesmo e do sobrenatural. A cultura 
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se expressa, portanto, nos costumes de um modo geral, 

na linguagem, nas devoções e nas regras que orientam 

a vida. Nesse olhar serão feitas perguntas sobre a vida 

do povo da época: como se alimentava e como morava, 

como trabalhava e como organizava a vida em famí-

lia. Há um modo popular de viver e de dar significados 

à vida. As festas expressam simbolicamente as dores e 

as esperanças do povo. O chamado catolicismo popu-

lar torna-se uma chave de leitura importante para com-

preender as expressões culturais e as expressões de fé 

do povo. Trata-se de um catolicismo conduzido pelos 

leigos. O padre é uma figura escassa e distante da rotina 

diária do povo. A devoção aos santos é central nessas 

práticas religiosas. Eles são os intermediários entre Deus 

e o povo. Estão presentes por meio de suas imagens que 

habitam os oratórios das casas e das capelinhas. Maria, 

invocada por vários títulos, ocupa um lugar central nas 

devoções. O título de Imaculada é um dos principais. 

Está presente em toda a extensão do Império português 

como a protetora principal. O povo vive sua religiosida-

de: conduz os cultos e as festas aos santos, recita terços 

e ladainhas, constrói capelinhas e imagens para serem 

cultuadas.

A fé popular viveu de suas próprias visões e de suas 

práticas por alguns séculos em nosso imenso território. 

As devoções populares a Maria foram se espalhando e 

sendo recriadas a partir das matrizes devocionais her-
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dadas de Portugal. Alguns lugares se tornam famosos 

como presença de um santo milagroso que atende os 

pedidos dos fiéis. São vários santuários edificados sobre 

essas construções populares. Aqueles dedicados ao Bom 

Jesus se destacam em várias localidades do Brasil colo-

nial. Outros são dedicados a Maria: a Virgem do Rocio 

no Paraná, Nazaré no Pará, Penha no Espírito Santo e 

Aparecida em São Paulo.

A devoção a Nossa Senhora Aparecida aparece nesse 

contexto. Ela guarda os resíduos dessa época em suas 

narrativas e em sua própria imagem pequena e escure-

cida, modelada segundo o estilo da época. Os capítulos 

que compõem esse roteiro convidam os leitores, parti-

cularmente os devotos, a conhecerem de perto o mun-

do em que surgiu a grande devoção. Que todos tenham 

uma boa viagem no tempo.

Os organizadores


