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RESUMO: O turismo é considerado, atualmente, como uma importante forma 

de desenvolvimento social e econômico. Este estudo teve como objetivo 

principal estabelecer uma reflexão quanto ao potencial do desenvolvimento do 

turismo religioso em Guaratinguetá, após a canonização de Frei Galvão. 

Fundamentado na formatação do Circuito Turístico Religioso na localidade, e 

buscando a constante qualificação de produtos, serviços e recursos humanos, 

o município estruturou estratégias, parcerias e, através de um planejamento 

participativo, busca desenvolver, ainda mais, o turismo local. 
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ABSTRACT: The tourism is nowadays considered an important way of social 

and economic development. This thesis had as it´s main aim to build up a 

relation about the upgrading of the religious tourism´s development of 

Guaratinguetá after Frei Galvão´s canonization. Grounded on the Touristic 

Religious Circuit formatting and always looking for it´s products, services and 

human sources´ qualification, the city administration built strategies and got 

partnerships in a participative planning, in order to develop more the local 

tourism. 
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1. Introdução 

Segundo Cooper (2001), o planejamento turístico regional e local lida com 

questões específicas que afetam uma determinada área dentro de um país.  

Tal planejamento tende a ser muito mais específico e detalhado do que seu 

equivalente nacional; podendo ainda variar significativamente de região para 

região. 

De acordo com Valls (2006),  

O desenvolvimento do destino turístico requer o envolvimento 

da sociedade em geral. (...) Os habitantes do destino são os 

primeiros interessados em conhecer a nova situação e em 

decidir sobre o desenvolvimento turístico da área, assumindo 

os benefícios e as desvantagens que ele traz. 

Fundamentando o estudo teórico do tema em referências bibliográficas - a 

partir de artigos jornalísticos, científicos e livros acerca desta temática - a 

realização de pesquisas qualitativas com representantes de entidades locais, 

do setor público e privado diretamente ligados ao trade turístico do município 

em questão - e informações e relatórios por eles fornecidos - e observação in 

loco, o presente artigo busca discutir alguns aspectos do precoce 

desenvolvimento turístico do município de Guaratinguetá, tendo como objetivo 

principal analisar as mudanças ocorridas na infra-estrutura e nos atrativos 

turísticos após a canonização de Frei Galvão.  Também objetiva verificar as 

mudanças quanto ao planejamento turístico municipal, considerando o 

aumento da demanda de turistas pós-canonização e, estudar a relação 

existente entre os turistas e a comunidade local. 

2. Segmentação, Políticas Públicas e Planejamento: o turismo 

religioso no Vale do Paraíba Paulista  

Segundo definição da OMT1 (1998), o Turismo compreende “as atividades que 

realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares distintos ao 

seu entorno habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, 

com finalidade de lazer, negócios e outros.” 

                                                 
1 Organização Mundial de Turismo 
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Tamanho é a complexidade dos temas envolvidos na execução de atividades 

turísticas, diversos estudiosos mantêm acesa a discussão quanto à definição 

do termo turismo. Entre as definições que surgiram podemos destacar também 

a de De La Torre (1997), aceita pela OMT quanto ao ponto de vista formal, 

afirmando que “turismo é a soma de relações e de serviços resultantes de uma 

mudança de residência temporária e voluntária motivada por razões alheias a 

negócios ou profissionais.” 

Dentro das definições estudadas e consideradas pela OMT é relevante 

ressaltar algumas particularidades, tais como a de que o turismo compreende 

tanto o deslocamento ao destino como as atividades realizadas no período da 

estada além de que também compreende os serviços e produtos criados para 

satisfazer as necessidades dos turistas, sejam quais forem às motivações para 

a viagem. 

O turismo é uma atividade que integra os povos, pois, ao praticá-lo aprende-se 

a respeitar e admirar as diferenças entre as diversas culturas, ampliando a 

visão de mundo e enriquecendo como ser humano. 

O turismo, como atividade de consumo, vem manifestando um contínuo 

processo de mudanças, que obriga aqueles que se dedicam a sua análise a 

reinterpretá-lo constantemente.  

A segmentação do turismo é uma das formas de organização, com o objetivo 

de otimizar o planejamento, gestão e mercado. Dentre as diversas categorias 

de segmentação turística, existe o turismo religioso, que abordaremos a seguir. 

2.1  Turismo religioso 

Este segmento turístico vem se difundindo cada vez mais no Brasil, através das 

romarias e os deslocamentos, tendo como principal motivação a fé. 

Segundo Beni (2006), define-se como sendo turismo religioso: 

o grande deslocamento de peregrinos, portanto turistas 

potenciais, que se destinam a centros religiosos, motivados 

pela fé em distintas crenças. [...] esses peregrinos assumem 

um comportamento de consumo turístico, pois utilizam 
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equipamentos e serviços com uma estrutura de gastos 

semelhante à dos turistas reais 

Há vários tipos diferentes de viagens com finalidade religiosa. Dentre elas, 

existe a romaria, por exemplo, onde a atividade turística é feita por livre 

disposição do viajante aos destinos sagrados, não havendo nenhum tipo de 

compromisso a ser cumprido, a não ser o de conhecer a região. Há também a 

peregrinação, onde o turista viaja para cumprir promessas ou votos feitos a 

divindades. Neste caso, datas e prazos devem ser seguidos em função dos 

votos feitos. E, existem também as viagens de penitência ou reparação, feitas 

com o intuito de redimir-se de alguma culpa ou pecado, de forma espontânea 

ou aconselhada por algum líder religioso.  

Segundo informações obtidas no site do Ministério do Turismo, todos os anos 

cerca de 1,7 milhões de viagens são realizadas com este objetivo, 

representando quase 2% de todas as viagens dentro do país.  

E, sendo o Brasil um país de pluralidade religiosa, há ainda as manifestações 

dos mais variados credos. A realização de encontros específicos sobre o tema, 

por exemplo, levam centenas de brasileiros a viajar aos locais representativos 

de sua fé. 

Por causa disso, o turismo religioso é uma parte importante da economia pelo 

potencial naturalmente empreendedor; possibilitando maior geração de 

negócios, aumento da oportunidade de empregos e renda, otimização do 

fortalecimento dos destinos, incentivo da valorização da cultura local e ainda, a 

melhoria das condições das comunidades locais.  

2.2  Regionalização 

 

A existência de importantes e diversificados recursos naturais, 

paisagísticos, patrimoniais, culturais, gastronômicos e 

religiosos, constituem o elemento chave para o processo de 

desenvolvimento, de onde se destaca, pela sua abrangência, o 

desenvolvimento do turismo. A valorização dos produtos locais 

de qualidade, diversificados, em face de uma procura 

específica crescente e exigente em matéria de qualidade e 
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segurança, constitui uma das potencialidades de 

desenvolvimento para todos os tipos de turismo. (CAVACO, 

apud RODRIGUES, 2001). 

 

Desde janeiro de 2003, com a instituição do Ministério do Turismo, observa-se 

a preocupação mais ampla do governo federal em orientar suas ações no 

intuito de desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, 

com papel relevante na geração de empregos e divisas, proporcionando a 

inclusão social.  

Uma das alavancas para otimizar a atividade turística no Brasil é ressaltar as 

singularidades do país, em um mundo globalizado, que tende cada vez mais a 

homogeneização. Com este propósito, foi criado o Programa de 

Regionalização do Turismo que, com uma gestão descentralizada, coordenada 

e integrada, com base nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização 

de diversos setores, tem por objetivo iniciar um processo de diversificação da 

oferta turística brasileira, ordenando as regiões em roteiros, a fim de aumentar 

a competitividade dos produtos turísticos em todos os estados. 

No Estado de São Paulo, especificamente, temos assistido ao lançamento de 

uma série de roteiros que estão em consonância com as diretrizes do 

programa, dentre os quais está o Circuito Religioso Turístico, no Vale do 

Paraíba Paulista.  

2.3  Planejamento  

A definição de planejamento, de forma geral, consiste em um conjunto de 

medidas a serem tomadas para criar condições favoráveis para alcançar os 

resultados esperados. No turismo, o planejamento se torna fundamental para 

que a atividade turística seja desenvolvida de maneira harmoniosa e 

abrangente, considerando a sinergia entre os recursos naturais, sócio-culturais, 

econômicos e ambientais, e evitando ou diminuindo consideravelmente seus 

efeitos negativos no processo de desenvolvimento turístico de uma localidade.  

De acordo com a EMBRATUR2 (1992), planejamento turístico é definido como   

                                                 
2 Instituto Brasileiro de Turismo 
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o processo pelo qual se analisa a atividade turística de um país 

ou região, diagnosticando seu desenvolvimento e fixando um 

modelo de atuação, mediante estabelecimento de objetivos, 

metas e instrumento, com os quais se pretende impulsioná-la, 

coordená-la e integrá-la ao conjunto macroeconômico em que 

se encontra inserida. 

Portanto, o planejamento turístico tem por objetivo convergir forças, através de 

implementação de políticas e ações, para a melhoria contínua de serviços e 

produtos turísticos, considerando atender as necessidades dos atores sociais, 

governo, empresários, comunidade local e turista; identificando e valorizando 

peculiaridades, formas, potencialidades e capacidade de atendimento da oferta 

turística.  

Em Guaratinguetá, existem ações e políticas em âmbito regional, através de 

um programa composto conjuntamente com representantes do trade turístico 

das cidades de Aparecida e Cachoeira Paulista, viabilizando o Circuito Turístico 

Religioso e; ações municipais contidas em seu Plano Diretor, condizentes às 

especificidades da cidade; ambos voltados ao fortalecimento do turismo 

religioso. 

2.4  Circuito Turístico Religioso  

O Vale do Paraíba Paulista, em menos de 30 km, abriga três grandes centros 

de peregrinação baseados na fé cristã: o Santuário Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida - considerada a padroeira do Brasil; o Museu do Frei Galvão - 

primeiro santo brasileiro, nascido em Guaratinguetá e a Comunidade Canção 

Nova, em Cachoeira Paulista – berço de um dos maiores movimentos de 

evangelização do país; recebendo anualmente cerca de 10 milhões de 

visitantes e devotos que, por ali passam, movidos pela fé. 

Composto pelas cidades de Aparecida, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista, 

em uma localização considerada privilegiada - entre São Paulo e Rio de 

Janeiro, e ainda, margeado pelas Serras do Mar e da Mantiqueira; este Circuito 

começou a ser delineado em abril de 2001, pautado sob as diretrizes de um 

programa denominado PDTR – Programa de Desenvolvimento do Turismo 

Receptivo; tendo como base a participação e envolvimento da comunidade 
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através do planejamento estratégico participativo, dirigido por um consultor 

especialista, com o objetivo de promover a organização da atividade turística 

local.  

Exercendo atividade em todo território nacional, o SEBRAE3 contribui para o 

sucesso das políticas públicas e empresariais do setor turístico, com mais de 

180 projetos na área. Desta forma, consolida a sua posição como agência de 

desenvolvimento e de geração de conhecimento para a melhoria da gestão dos 

pequenos negócios.  

Atuando nas mais variadas cadeias produtivas existentes no país – e muitas 

delas estão direta ou indiretamente relacionadas ao turismo - o SEBRAE 

incentiva e apóia as ações de pequenos empreendedores, promovendo o 

desenvolvimento sócio-econômico local e, contribuindo de forma expressiva 

para o crescimento do número de postos de trabalho onde atua. Além disso, 

promove ações e estratégias com o objetivo de incentivar a construção de 

redes locais capazes de promover o desenvolvimento sustentável de 

determinada localidade ou região, através de abertura e promoção de diálogo e 

possível parceria com prefeituras, agentes públicos, atores locais e outras 

entidades, a organização das comunidades em torno de oportunidades 

sustentáveis para pequenos negócios. 

A partir da parceria consolidada entre o SEBRAE-SP, representado pelo 

Escritório Regional de Guaratinguetá, os órgãos governamentais, as entidades 

eclesiásticas, empresariais e a comunidade dessas três localidades, estruturou-

se o Circuito Turístico Religioso, concentrando forças para o desenvolvimento 

da atividade turística na região, e promovendo o crescimento sustentável e a 

integração regional.  

Neste Programa, segundo o SEBRAE, voluntários coordenam e realizam as 

ações de acordo com as necessidades de cada um dos municípios, priorizando 

dois ou três temas por etapa, dentro de um planejamento. 

As ações desenvolvidas e aplicadas neste Circuito têm como focos 

estratégicos os seguintes temas: Formatação de Produtos Turísticos Atrativos 

e Complementares; Sensibilização e Envolvimento da Comunidade; 

                                                 
3 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
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Capacitação de Empresários e Profissionais; Estrutura de Recepção ao Turista; 

Comercialização e, a Gestão e Qualidade da Atividade Turística.  

Segundo o SEBRAE, a implantação de Circuitos Turísticos colabora no 

desenvolvimento da atividade turística do Estado de São Paulo e, 

conseqüentemente no desenvolvimento social, além de fortalecer o 

crescimento econômico das regiões com vocação turística. 

3. O turismo religioso em Guaratinguetá 

3.1  A cidade 

O município de Guaratinguetá está situado no vale do Rio Paraíba, às margens 

da Rodovia Presidente Dutra, em localização considerada estratégica - entre o 

litoral de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Sua geografia é composta pelas serras Quebra-Cangalha e Mantiqueira, com 

paisagem exuberante, entrecortada pelo Rio Paraíba.  

Guaratinguetá, em tupi-guarani, significa reunião de garças brancas – aves que 

os índios avistavam nas margens do rio, em grande quantidade. Com 

aproximadamente 110 mil habitantes4, é considerada um pólo comercial da 

micro-região, possuindo indústrias multinacionais e considerável infra-estrutura 

nas áreas de saúde, educação, segurança, comércio, meios de alimentação e 

hospedagem. 

A cidade possui grande vocação festiva, oferecendo um calendário repleto de 

comemorações profanas e religiosas. Existem grupos folclóricos, que se 

apresentam com catira, Folia de Reis, maculelê, capoeira, quadrilha, carnaval e 

congada, valorizando manifestações culturais e folclóricas e perpetuando 

heranças européias, miscigenadas pelas tradições africanas e indígenas.   

O Vale do Paraíba teve fundamental importância do ciclo econômico cafeeiro 

do país, e tal participação resultou em um expressivo conjunto arquitetônico do 

período colonial, com importância histórica e cultural, que também pode ser 

explorado pelo mercado turístico. 

                                                 
4 Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Por oferecer clima de região serrana, e além de possuir cachoeiras de águas 

cristalinas, Guaratinguetá trabalha também roteiros de ecoturismo, 

fundamentados em preceitos de conservação ambiental. 

3.2  O santo 

Frei Antônio de Sant'Anna Galvão nasceu em 1739, em Guaratinguetá. Teve 

uma infância tranqüila e seu convívio familiar era permeado de religiosidade.  

Seus pais possuíam boa influência política e, preocupados em dar uma boa 

formação ao filho, mandaram-no ao encontro de seu irmão José, que estudava 

num colégio de jesuítas, na Bahia.  

Posteriormente, ingressou, aos 21 anos, no Noviciado da Província 

Franciscana da Imaculada Conceição, no Rio de Janeiro.  

Frei Galvão foi ordenado sacerdote em 1762, no Rio de Janeiro e, em seguida, 

foi transferido para o Convento de São Francisco, em São Paulo. 

Em 1774, fundou o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, aonde veio a 

falecer no dia 23 de dezembro de 1822. Conhecido como Mosteiro da Luz, foi 

tombado pelo IPHAN5 em 1938, e ainda hoje, abriga a ossada de Frei Galvão.  

Mas, Frei Galvão era considerado santo antes mesmo de morrer. Sua 

importância era tamanha que, afirma-se, um terço da população de São Paulo 

foi ao seu velório. E, querendo levar uma recordação do frade para casa, quase 

destruiu o hábito franciscano com que ele seria enterrado; e, até hoje sua 

sepultura, na capela do mosteiro, é visitada por multidões que recorrem a 

pedidos de graças e milagres, e também à procura das famosas pílulas. 

Quanto ao surgimento das pílulas afirma-se que, certa vez, Frei Galvão foi 

procurado por um senhor muito aflito, pois sua mulher estava em trabalho de 

parto e em perigo de perder a vida. Na impossibilidade de se deslocar ao 

encontro da parturiente, Frei Galvão escreveu em três papelinhos o versículo 

do Ofício da Santíssima Virgem, deu-os ao homem, que por sua vez levou-os à 

esposa. A mulher ingeriu os papelinhos, que Frei Galvão enrolara como uma 

pílula e, o bebê nasceu normalmente. Caso idêntico deu-se com um jovem que 

sofria de dores provenientes de cálculos renais. Frei Galvão fez outras pílulas 
                                                 
5 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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semelhantes e deu-as ao rapaz que, após ingerir os papelinhos, expeliu os 

cálculos e ficou curado. Fez – se, então, a história da origem das milagrosas 

pílulas, confeccionadas e distribuídas aos devotos até os dias de hoje. 

Em 1998, houve a aprovação do milagre da cura da menina Daniella Cristina 

da Silva, de quatro anos, atribuído a Frei Galvão, onde o médico que a tratava 

afirmou, perante o Tribunal Eclesiástico "eu atribuo à intervenção divina não só 

a cura da doença, mas a recuperação total dela".  

No dia 25 de outubro de 1998, foi beatificado pelo Papa João Paulo II, em 

Roma, dele recebendo os títulos de ‘Homem da Paz e da Caridade’ e, em 

2000, de ‘Patrono da Construção Civil no Brasil’. De seu processo de 

beatificação constam 27.800 graças documentadas. 

No ano de 2006, houve um processo diocesano a fim de promulgar como 

milagre o caso da gravidez de alto risco da Sra Sandra Grossi de Almeida e 

seu filho Enzo de Almeida Gallafassi, da cidade de São Paulo - SP, em 1998, o 

qual dizem só ter sido possível através da intercessão do Beato Frei Antônio de 

Sant'Anna Galvão que, desde o início e durante toda a gravidez foi invocado 

pela família, através de novenas e “Pílulas de Frei Galvão". 

Ao fim de tal processo, os Peritos Médicos da Congregação das Causas dos 

Santos, aprovaram, por unanimidade, o fato como "cientificamente inexplicável 

no seu conjunto, segundo os atuais conhecimentos científicos". 

Em 11 de maio de 2007, Frei Galvão foi canonizado pelo Papa Bento XVI, em 

São Paulo, e tornou-se o primeiro santo brasileiro. 

 

3.3  A cidade e o santo 

Guaratinguetá é o local de nascimento de frei Antônio de Sant`Ana Galvão, o 

primeiro Santo brasileiro.  A cidade ganha destaque por ser um importante 

destino turístico de caráter religioso, movimentando grande fluxo de turistas 

durante todo o ano. Guaratinguetá, juntamente com as cidades vizinhas, 

Aparecida e Cachoeira Paulista, desenvolveu o Circuito da Fé, na tentativa de 

ampliar, ainda mais, seu potencial turístico. 
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Como observado durante a pesquisa, o município de Guaratinguetá possui 

diversos pontos turísticos de vocação religiosa, e diversos deles relacionados 

ao primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Aliando tais atrativos aos de igual 

importância encontrados nas cidades vizinhas, Aparecida e Cachoeira Paulista, 

visualizamos um dos maiores conjuntos de devoção e fé do Brasil, com 

potencial para receber milhões de turistas e peregrinos. 

4.  Guaratinguetá no Circuito Turístico Religioso d o Vale do 

Paraíba  

Guaratinguetá, atualmente, tem no setor de turismo uma de suas principais 

atividades econômicas, a qual se desenvolveu através dos anos. 

O turismo religioso é, talvez, o principal segmento, e o que mais atrai visitantes 

para a cidade; seguido dos turismos histórico e ecológico. 

O município de Guaratinguetá conta com uma bem estruturada Secretaria 

Municipal de Turismo e Lazer, composta de secretário, assistente técnica, 

engenheiro, secretário de administração, assessoras formadas turismólogas e, 

cerca de 20 funcionários de eventos. Atualmente, sua área de atuação está 

focada na melhoria da infraestrutura, estratégias apoiadas no estudo da análise 

do perfil do turista, e ações para promoção e divulgação das atividades e 

eventos ocorridos no município. 

Além disso, a cidade possui também um grupo gestor de turismo atuante, 

composto por diversos atores locais, representando entidades como SEBRAE, 

Associação Comercial, COMTUR, poder público, clero e iniciativa privada, que 

realizam reuniões periódicas para discutir ações pertinentes ao 

desenvolvimento do turismo local. 

4.1 Atrativos 

A cidade de Guaratinguetá e sua população têm seu cotidiano intensamente 

permeado pela religiosidade, vocação observada no grande acervo histórico-

cultural e nos atrativos, especificamente de cunho religioso, encontrados no 

centro e arredores.  
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Dentre eles, está a Catedral de Santo Antônio, considerada marco inicial da 

cidade e tombada como patrimônio histórico municipal, onde Antônio - futuro 

Frei Galvão - foi batizado, fez sua primeira comunhão e rezou sua primeira 

missa. É bem localizada, mas as estreitas ruas do centro da cidade dificultam o 

trânsito de ônibus, chegando a causar transtornos em dias de grande visitação. 

Devido ao aumento do fluxo de turistas, e por perceber-se que este era 

considerado um dos atrativos mais visitados na cidade, viu-se a necessidade 

da construção de um PIT – Posto de Informações Turísticas, na praça em 

frente à catedral. 

Próximo à Catedral, há a Casa de Frei Galvão, local onde nasceu o Santo. Na 

Sala das Relíquias, além de telas com fatos relevantes de sua vida, estão 

fragmentos de seus ossos e batina, e as famosas pílulas de Frei Galvão para 

distribuição gratuita. A casa foi reconstruída, por iniciativa particular, em 1989, 

e foi tombada pelo município, por seu valor histórico e por sua arquitetura que 

conserva o estilo colonial da época. E, ainda, foi eleita por voto popular uma 

das Sete Maravilhas de Guaratinguetá, em concurso promovido pelo poder 

público local. Este atrativo possui uma boa infraestrutura e encontra-se em 

excelente estado de conservação, devido às constantes reformas. 

Recentemente, foi inaugurado um anexo, melhorando as instalações da loja – 

que oferece artigos alusivos à Frei Galvão – e um café, agregando ainda mais 

hospitalidade ao local. 

E, próximo a Casa de Frei Galvão há um complexo, também administrado por 

seus descendentes, onde se localiza a fonte de água abençoada, a sala dos 

milagres, o oratório de Frei Galvão Construtor e o Memorial Frei Galvão. Todos 

esses atrativos são muito bem apresentados aos turistas em razão de seu rico 

acervo, ótimo estado de conservação e manutenção das dependências. Deve-

se ressaltar a hospitalidade e simpatia de seus funcionários, sempre dispostos 

a repassar meras curiosidades ou informações pertinentes a Frei Galvão. 

O Seminário Frei Galvão, considerado uma instituição para formação 

franciscana, está localizado em uma chácara a um quilômetro da rodovia 

Presidente Dutra. Este atrativo abriga, além de uma capela construída em 

1942, um amplo acervo de objetos pessoais do santo. Sua infraestrutura para a 
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recepção dos turistas é bem elaborada e seu acesso é fácil. O seminário 

recebe visita de devotos e excursionistas oriundos dos mais diversos locais do 

Brasil. 

No orfanato Casa Puríssimo Coração de Maria, construído por Monsenhor 

Filippo em 1924, situa-se a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, local de 

romarias, que vêm em busca de sua água.  

Outro atrativo importante é a Igreja Nossa Senhora das Graças, do Convento 

Franciscano. Construída em 1936, foi tombada como monumento histórico 

municipal, e possui grande acervo de bens culturais e religiosos.  

Também bastante visitado em Guaratinguetá é a Igreja de Frei Galvão, 

inaugurada em 1999. Foi construída para ser a paróquia da região, no mesmo 

local onde antes existia a Capela de São José. Lá, os devotos encontram as 

pílulas do Frei. 

A Fazenda Esperança, na área rural do município, é uma associação de fiéis 

reconhecida pela Igreja católica, que acolhe jovens do Brasil e de outros países 

que vêm em busca de recuperação dos mais variados tipos de vícios, por meio 

de programa baseado na convivência, trabalho e espiritualidade. Em 2007, a 

fazenda recebeu o Papa Bento XVI, que rezou lá uma missa. Embora afastado 

da zona urbana da cidade, o atrativo é acessível por vias em estado de 

conservação razoável. Com sinalização suficiente, que poderia ser melhorada, 

o turista não enfrenta, assim, problemas para visitar a fazenda. A Fazenda 

Esperança também conta com um complexo chamado Esquina da Esperança, 

onde funciona o museu histórico da instituição, um posto de atendimento, um 

restaurante e uma lanchonete que comercializam produtos produzidos na 

fazenda pelos recuperandos lá internos. Oferece boa infraestrutura e produtos 

típicos que agradam a qualquer turista. 

É importante salientar que na fase de implementação do Circuito Turístico 

Religioso, o SEBRAE disponibilizou técnicos que fizeram visitas aos atrativos a 

fim de promover melhorias nos mesmos. E, ainda hoje, há monitoramento 

constante para que a qualidade dos serviços e atrativos seja mantida ou 

aprimorada. 
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Segundo pesquisas realizadas pela Secretaria de Turismo do município, o 

número de turistas que passam pela cidade aumentou consideravelmente após 

a canonização do Frei, em 2007. Hoje, Guaratinguetá recebe, em média, 520 

mil visitantes por ano. O Sr. Nelson Baracho, secretário de turismo, afirmou que 

antes da canonização a cidade recebia cerca de trinta ônibus por semana e, 

atualmente, por várias vezes esse número chega a mais de mil por mês.  

Anteriormente à canonização, a Secretaria de Turismo disponibilizava 

aproximadamente 10 monitores, que fornecem informações turísticas e 

auxiliam os guias das excursões durante sua permanência na cidade. Após a 

canonização, ocorreu um relevante aumento no fluxo de visitantes, 

aumentando para cem o número de monitores, não sendo ainda suficiente para 

atender a atual demanda. 

Mediante tal realidade, verificou-se a necessidade de fazer um levantamento 

estatístico para traçar o perfil do turista a fim de estabelecer ações e 

estratégias que suprissem suas necessidades e estimulassem o aumento do 

tempo de sua permanência. 

4.1  Perfil do turista 

Segundo o Relatório de Pesquisa de Demanda Turística, executado pelo 

NPPTUR – Núcleo de Pesquisa e Planejamento em Turismo do Município de 

Guaratinguetá – sob supervisão do Centro Universitário Salesiano de São 

Paulo - Unidade Educacional Lorena, em 2008, com amostragem de 1620 

questionários de demanda real, 70% dos turistas que visitam a cidade 

pertencem à faixa de renda entre R$401,00 e R$2.000,00, 32% encerraram 

seus estudos ao completar o ensino fundamental e 41% não o completaram. 

As mulheres representam 52% dos turistas e, 50% deles têm entre 21 e 40 

anos.  

As agências de viagens são responsáveis por 48% do envio de turistas ao 

município, e 26% viajam através de romarias organizadas nas igrejas.  

Quanto à origem dos turistas que visitaram a cidade de Guaratinguetá, as 

pesquisas mostram que a maioria vem do próprio estado de São Paulo. A 

região sudeste é responsável pelo envio de 74,4% dos turistas que visitam 

Guaratinguetá, sendo 47,5% originários da cidade de São Paulo. 
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Pode-se afirmar que esta demanda é, genericamente, constituída por um 

mercado consumidor predominantemente local e regional, com nível de renda 

considerado abaixo da média nacional, que se utiliza, na grande maioria, de 

transporte rodoviário.  

Com o objetivo de melhorar esse perfil atual, e com análise no mercado atual e 

seu potencial de otimização, o poder público investe em ações que 

potencializem, principalmente, o aumento do gasto médio e o tempo de 

permanência per capita. 

4.2  Conquista do título de Estância Religiosa 

Depois da canonização de Frei Galvão, Guaratinguetá galgou mais um passo 

e, agora é considerada uma estância religiosa. O governador de São Paulo, 

José Serra, sancionou a Lei nº 13.574, de 03 de julho de 2009, que declara o 

município de Guaratinguetá como sendo uma Estância Religiosa, conforme o 

projeto de lei aprovado pela Assembléia Legislativa em 24 de junho de 2009.  

Para isso, foi de fundamental importância a capacidade de articulação e 

mobilização dos representantes locais. A declaração da cidade como estância 

religiosa é o reconhecimento da importância de Guaratinguetá como centro de 

peregrinação dos devotos de Frei Galvão. Apesar do título não significar o 

repasse de verbas estaduais, nem do DADE6, e não se aplicar para os fins de 

concessão de auxílio, subvenções ou benefícios específicos às estâncias, o 

município espera receber melhorias na infra-estrutura voltada ao turismo e 

obter maior abertura de caminhos para a negociação de novos investimentos. 

Inclusive, segundo afirmação da prefeitura, os interessados em investir neste 

ramo terão linhas de créditos com taxas reduzidas.  

Após receber o título de estância religiosa, segundo o secretário de Turismo do 

município, Guaratinguetá almeja conquistar novos horizontes, pois apesar de 

não receber recursos especificamente destinados às cidades que detêm tal 

título, o município passou a ser visto com maior atenção pelos governos 

estadual e federal.  

A idéia, a partir de agora, é avaliar as principais necessidades para a execução 

de projetos vinculados ao turismo religioso e as principais necessidades da 

                                                 
6 Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 



15 
 

cidade e firmar parcerias com o Estado, driblando as dificuldades de dotação 

orçamentária para execução de melhoria de infraestrutura para melhor atender 

o crescente fluxo de turistas.  

4.3  Infraestrutura e investimentos  

Atualmente, a cidade possui mais de 70 hotéis, contando com 2.500 leitos. Por 

ter um amplo setor de comércio, e pela qualidade dos serviços básicos 

oferecidos no município, Guaratinguetá é procurada, não só por turistas, mas 

também por moradores de cidades vizinhas, como Aparecida e Potim. 

Há um diálogo da prefeitura de Guaratinguetá com o DER, Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, para a liberação de verbas 

para finalizar o sistema viário em torno da Igreja de Frei Galvão, com o objetivo 

de pavimentar o acesso a diversos bairros do entorno, inclusive.  A obra vai 

beneficiar não só a comunidade local como também facilitará o acesso dos 

turistas, cujo fluxo vem aumentando consideravelmente nos últimos meses. É 

interessante salientar que, já prevendo o aumento de fluxo de turistas após a 

canonização de Frei Galvão, o governo estadual e a prefeitura de 

Guaratinguetá reformaram a malha viária das estradas de acesso ao município. 

O custo total destas obras foi de cerca de R$1,4milhão. 

De acordo com o consultor do SEBRAE, Marco Aurélio Rosas, é importante 

estimular as parcerias institucionais e privadas, valorizando sempre as 

governanças regionais, pois o incentivo e fomento aos circuitos conduzem, 

quase que naturalmente, para a estruturação dos atrativos dentro do território, 

os quais são depois estruturados em roteiros, facilitando assim, sua 

comercialização no mercado. 

A Secretaria de Turismo visa também à melhor estruturação e o aumento de 

investimentos nos meios de hospedagem, porque tem como um dos principais 

objetivos aumentar a permanência do turista na cidade e, com isso, estimular a 

criação de novos serviços e valores agregados aos produtos principais. Tal 

decisão foi tomada ao observar, através do Relatório de Pesquisa de Demanda 

Turística que, além de 71% dos turistas permanecerem apenas algumas horas 

no município, o gasto médio dos mesmos ficava entre R$21,00 e R$40,00 e 

entre R$81,00 e R$100,00, sendo considerado então que estes números 
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podem ser potencializados. Segundo o Sr. Baracho, já existe um estudo de um 

grupo de empresários do trade hoteleiro em amplo diálogo com o poder 

público, com o objetivo de investir no município. 

O aumento do fluxo de visitantes pode ter também impactos negativos à 

comunidade local e, Guaratinguetá já foi vítima desta faceta do turismo.  Os 

bens culturais e o patrimônio são visados por uma série de motivos, e acabam 

por despertar interesses ilícitos. A Casa de Frei Galvão teve uma de suas 

obras furtada, uma imagem do santo, constando atualmente entre as obras 

procuradas pela Interpol.  

De acordo com informações da Interpol7, está em andamento uma ampla 

campanha para combater o comércio ilícito de objetos culturais e, 

consequentemente, inibir o roubo de obras no mundo todo.   

Com o aumento do fluxo de visitantes, a própria segurança da comunidade 

local também é afetada, pois o maior movimento atrai a presença de meliantes. 

Mediante tal situação, alguns atrativos recorreram à contratação de segurança 

privada para minorizar os incidentes. 

5.  Conclusão 

Guaratinguetá era considerada uma cidade pacata, onde o turismo religioso se 

desenvolvia por mero reflexo do fluxo oriundo das cidades vizinhas, Aparecida 

e Cachoeira Paulista. 

Após o processo de canonização de Frei Galvão, o município viu-se obrigado a 

desenvolver uma dinâmica sócio-econômica mais autônoma, tornando-se o 

maior centro de peregrinação dos devotos de Frei Galvão. 

Muito já vinha sendo feito para melhor estruturar o trade turístico e potencializar 

as possibilidades do turismo na região, mas um dos principais objetivos 

atualmente é o redimensionamento da economia local, por meio de adaptações 

e melhorias de equipamentos de hospedagens, serviços de comércio, 

gastronomia, lazer e outros, proporcionando novos postos de trabalho. Esta 

demanda, assim como a oferta turística, nasce também da iniciativa privada, 

porém, o empresariado local não possui condições de, sozinho, produzir o 

equilíbrio dinâmico que o turismo exige. Corresponde ao Estado intervir no 
                                                 
7  Polícia Internacional 
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planejamento local, atuando efetivamente para o desenvolvimento econômico e 

social do município, e auxiliando na construção do planejamento participativo.  

E, é possível enxergar a busca por esse equilíbrio em Guaratinguetá.  

Mas, como este é um processo contínuo, entre as melhorias a serem 

sugeridas, está à necessidade de instalação de lojas de artesanatos e 

lembranças tendo como temática o Frei Galvão, nos perímetros dos atrativos. 

Também, verificou-se a importância de melhorias ou construção de sanitários 

públicos nos atrativos, para oferecer maior conforto aos visitantes. 

Quando em trânsito pelo município, observou-se a necessidade de melhorar e 

ampliar os estacionamentos para acesso aos atrativos, bem como a 

sinalização. Além disso, implantar sistema de segurança interno nos atrativos, 

a fim de proteger os valores culturais e intensificar a segurança no entorno dos 

atrativos, principalmente em dias de maior visitação. 

Interessante salientar que, a fim de obedecer à legislação específica, vê-se 

necessário a adaptação dos atrativos para facilitar o acesso por portadores de 

necessidades especiais. 

Dar continuidade ao trabalho de sensibilização e envolvimento da comunidade, 

sobre a história de Frei Galvão, e a importância da disponibilidade de 

informações sobre a história e a cultural local, podendo assim repassá-las ao 

turista. 

O entendimento quanto à valorização do patrimônio pela comunidade é de 

fundamental relevância. Deve-se, então, envolver a comunidade local na 

promoção do turismo, transformando os habitantes em multiplicadores de 

informação, através de constantes campanhas de mobilização e 

conscientização. 

Outra importante ação a ser tomada é a organização de todas as informações 

turísticas em sites bem estruturados, com textos em português e em outros 

idiomas, visto que é notório o crescimento do fluxo de turistas estrangeiros no 

município. 

Verificou-se a necessidade de implementação de sistema de transporte coletivo 

que passe em todos os pontos turísticos. E, adequação dos horários dos 

atrativos, de acordo com a necessidade da demanda. 
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Não podemos entender o aumento da demanda impactando unicamente de 

forma positiva no desenvolvimento turístico de um município. Tal 

desenvolvimento também acarreta algumas facetas negativas junto à 

sociedade local, como por exemplo, a influência externa na cultura local, 

levando à absorção dos costumes dos turistas pelos habitantes nativos. 

Por fim, reforçamos a importância do planejamento turístico, o qual deve 

envolver todos os segmentos que compõem o trade, buscando assim suprir as 

necessidades de cada um dos envolvidos nesse mercado, de maneira 

sustentável. 
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