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De santa à Padroeira:  

A reinterpretação do imaginário popular na biografia Aparecida1 

Felipe Adam2 

Guilherme de Paula Pires3 

 
RESUMO: O presente artigo propõe analisar a biografia jornalística Aparecida (ALVAREZ, 
2014) a partir da concepção da sociologia do imaginário defendida por Legros et al (2007) e 
Wunenburger (2007). Paralelo, o trabalho busca explicações culturais nas vertentes teóricas 
de Adorno e Horkheimer (1995), Thompson (1999) e Canclini (1999). Por fim, percebe-se 
que a obra biográfica reforça a manutenção de um imaginário social - religioso, patrimonial e 
político - em relação à Virgem de Aparecida. 
 

INTRODUÇÃO 

Desde 2014, a editora Globolivros oferece aos leitores uma série de biografias com 

personagens da cultura católica. O lançamento foi Aparecida (2014), seguida por Maria 

(2015) e Milagres (2017), todas escritas pelo jornalista Rodrigo Alvarez. Em seguida, Jesus 

(2017), do teólogo norte-americano, Marcus Borg. A quinta obra, Francisco (2018), do 

também jornalista Guilherme Samora, faz alusão ao santo italiano de Assis que fundou a 

congregação franciscana. Em abril de 2019, a Globo trouxe ao mercado o livro Fátima, escrita 

pelo casal de ordem mendicante que com o tempo deu origem a três famílias religiosas 

conhecidas genericamente como “franciscanos” devotos Berthaldo Soares e Kenya Camerotte 

Soares, a respeito da história da aparição de Nossa Senhora aos três pastorzinhos portugueses 

em 1917. Para o objetivo deste artigo, nos pautaremos somente na análise da primeira obra, 

texto que faz alusão à imagem de Nossa Senhora Aparecida, oficialmente a Padroeira do 

Brasil (ALVAREZ, 2014). 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 - Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Jornalista e doutorando em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS). Bolsista com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes). E-mail: felipeadam91@gmail.com. 
3 Jornalista. Doutorando em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Bolsista com 
financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). E-mail: 
guilhermedepaulapires@gmail.com. 
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O fenômeno cultural que ocorreu em Aparecida se equivale às aparições de Nossa Senhora 

em outras cidades; porém, com outras denominações: Caravaggio (1432, na Itália), Guadalupe 

(1531, no México), Lourdes (1858, na França), Fátima (1917, em Portugal), entre outros. 

Esses acontecimentos ajudam a reforçar a imagem de Maria enquanto mediadora entre Deus e 

o homem, como afirma SALES (2008, p. 128) “Ela é considerada responsável pelas relações 

entre os homens e a hierarquia celeste, por isso lhe pedem clemência, pois ela se encarregará 

de estabelecer o contato com o mundo divino”, contribuindo para a construção do imaginário 

em torno da santa.   

 

METODOLOGIA 

O problema que norteia a discussão deste artigo é se a publicação da biografia Aparecida 

contribui para a manutenção de um imaginário social em relação à Virgem de Aparecida. Para 

tanto, o objeto será avaliado pela perspectiva da sociologia do imaginário, segundo Legros et 

al (2007) e Wunenburger (2007). Neste trabalho, para fins didáticos, Aparecida será analisada 

a partir de três tópicos observados pelos autores: 1) Imaginário religioso: A cultura de 

consumo; 2) Imaginário patrimonial: O resgate da memória pelos monumentos, 3) Imaginário 

político: Discurso de unidade nacional. 

Para a leitura deste artigo é necessário compreender onde está inserido o campo de estudos da 

sociologia do imaginário. Diferente de outras áreas das ciências sociais, os estudos do 

imaginário se interessam pelas várias dimensões que circunscrevem a práxis humana. “[O] 

imaginário é o produto do pensamento mítico. O pensamento mítico é um pensamento 

concreto que, funcionando sobre o princípio da analogia, se exprime por imagens simbólicas 

organizadas de maneira dinâmica” (LEGROS et al, 2007, p. 10). 

Na pesquisa a respeito do imaginário, Wunenburger (2007) menciona que esses estudos 

abarcam dimensões tanto linguísticas quanto expressões visuais. Aspectos envoltos no 

contexto religioso, patrimonial e político, como serão apesentados neste artigo, são intrínsecos 

ao imaginário coletivo, desde narrativas míticas, ícones sagrados e mapas geográficos. Essa 

relação é perceptível na obra de Benjamin (1994), quando esclarece que as produções 

artísticas mais arcaicas possuem vínculo originado num ritual; a princípio mágico, depois 

religioso.  
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RESULTADOS 

Aparecida possui 35 capítulos e é dividido em quatro partes: Atentado e Mistérios: O 

Renascimento; Identidade: Aparecida; Trevas e Redenção; A Rainha, Os Papas e Os 

Presidentes. Vale ressaltar que o livro não corresponde a um devocionário ou a uma 

hagiografia. Este tipo de texto, como explica Dosse (2015, p. 137), “[...] privilegia as 

encarnações humanas do sagrado e ambiciona torná-las exemplares para o resto da 

humanidade”, fato não observado na obra de Alvarez (2014); pelo contrário, aponta uma 

alternativa para se reportar fenômenos religiosos, como poderá ser visto abaixo. 

 

IMAGINÁRIO RELIGIOSO: A CULTURA DE CONSUMO 

Ao criarem a expressão “indústria cultural”, referindo-se a todo o processo de produção e 

comercialização em larga escala da cultura, os filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer 

(1995) tocaram em assuntos específicos quanto a recepção por parte do público. A própria 

aquisição de um bem cultural, aqui nomeado como livro, se encaixa nessa categoria. Para os 

estudiosos frankfurtianos, a sociedade compraria um livro não para refletir sobre o conteúdo 

nele inserido, mas para se entreter. “Divertir-se significa estar de acordo. [...] Divertir 

significa sempre: não ter que pensar nisso, esquecer o sofrimento até mesmo onde ele é 

mostrado” (ADORNO; HORKHEIMER, 1995, p. 118) 

Aparecida foi publicado em 2014; porém, Milagres foi lançado em 2017, na ocasião alusiva 

aos 300 anos do aparecimento da imagem da santa. Atrelado a essa obra, outras atividades 

foram incentivadas por essa comemoração como a história em quadrinhos da Turma da 

Mônica assinada pelo cartunista Mauricio de Sousa e o desenho do artista pernambucano 

Romero Britto. Antes dessa efeméride, o contexto da cultura católica sempre favoreceu o 

processo midiático. Dois exemplos de como esse tipo de indústria age diretamente na massa 

foram a novela A padroeira4 e o filme Aparecida: O milagre5, ambos baseados na história de 

Nossa Senhora Aparecida. 

                                                 
4 Escrita por Walcyr Carrasco, a novela com 215 capítulos foi exibida na Rede Globo na faixa das 18h entre os 
dias 18 de junho de 2001 e 23 de fevereiro de 2002. Disponível em: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/a-padroeira.htm. Acesso em 15 jun. 2019.   
5 Dirigido por Tizuka Yamasaki, o longa estreou em 17 de dezembro de 2010 e foi protagonizado pelo ator 
Murilo Rosa no papel do empresário Marcos, cuja história é atravessada por um milagre alcançado pela 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/a-padroeira.htm
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Adorno e Horkheimer (1995) definiram a cultura como uma mercadoria paradoxal. Uma via 

de mão dupla, já que os valores atribuídos ao produto se confundem com a sua própria 

necessidade. Em outras palavras, a sociedade não compra a mercadoria, mas o capital 

simbólico. Quanto ao processo de valorização das formas, Thompson (1999, p. 203) 

diferencia em dois tipos principais. O primeiro diz respeito à valorização simbólica, ou seja, 

“[...] é o processo através do qual é atribuído às formas simbólicas um determinado ‘valor 

simbólico’ pelos indivíduos que as produzem e recebem”. Já a valorização econômica pode 

ser definida como a relação “[...] através do qual é atribuído às formas simbólicas um 

determinado ‘valor econômico’, isto é, um valor pelo qual elas poderiam ser trocadas em um 

mercado” (THOMPSON, 1999, p. 203). 

Na obra biográfica, Alvarez (2014) sugere uma reflexão. “Será que contribuiu o fato de a 

imagem ter ficado escura, a ponto de ser chamada por alguns padres de santinha negra? Será 

que isso deu a Aparecida a coloração mestiça que nos separava de Portugal e, afinal, acabaria 

se tornando parte da identidade do povo brasileiro?” (ALVAREZ, 2014, p. 10). Para vender é 

preciso agregar valor e Canclini (1999, p. 78) esclarece que “[...] consumir é participar de um 

cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo”. Fruto dessa 

pesquisa, a representação de Aparecida é uma imagem do contexto social, presente no 

cotidiano e imaginário popular, não restrito à cultura católica. Assim, “[...] o consumo é visto 

não como a mera possessão individual de objetos isolados mas como a apropriação coletiva, 

[...] de bens que proporcionam satisfações biológicas e simbólicas” (CANCLINI, 1999, p. 90). 

A cidade de Aparecida do Norte, a 165 quilômetros da capital São Paulo, vive do turismo 

religioso. O universo mariano contempla utensílios que reforçam a fé católica como o 

escapulário da Nossa Senhora de Carmo, a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças 

ou ainda o manto azul de Nossa Senhora Aparecida. Junto aos objetos relacionados aos 

santos, o turismo religioso faz alusão ao ritual de peregrinação, como também lembra Dosse 

(2015, p. 140). “A narrativa da vida do santo ganha amplitude e aumenta o prestígio dos 

lugares de culto, bem como das ordens religiosas. O santo reúne a comunidade numa mesma 

prece e invocação”. É o que será observado a seguir. 

 

                                                                                                                                                         
intercessão a Nossa Senhora Aparecida. Disponível em: https://globofilmes.globo.com/filme/aparecidaomilagre/. 
Acesso em 15 jun. 2019.  

https://globofilmes.globo.com/filme/aparecidaomilagre/
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IMAGINÁRIO PATRIMONIAL: O RESGATE DA MEMÓRIA PELOS 

MONUMENTOS 

Segundo maior templo católico no mundo, depois da basílica de São Pedro, situada no 

Vaticano, e a maior igreja dedicada à Virgem Maria, a basílica de Nossa Senhora Aparecida 

impressiona por sua grandiosidade6. 

Todavia, as homenagens e louvares a Aparecida começaram de forma tímida e bem modesta. 

A primeira peregrinação de fé após o aparecimento da imagem ocorreu na casa de um dos 

pescadores que a encontraram: Felipe Pedroso. “Foi ele quem pegou os dois pedaços de barro 

que João Alves talvez tivesse jogado fora e começou a transformá-los no maior símbolo da fé 

católica brasileira” (ALVAREZ, 2014, p. 111). De forma doméstica, Felipe cultuou a imagem 

durante 15 anos, quando entregou a santinha para o filho Atanásio. Este improvisou um altar 

de madeira e um oratório artesanal. “Ali ela ficou exposta, na beira da estrada, começou a 

atrair visitantes e ganhou o apelido que lhe faria famosa. A imagem que tinha aparecido nas 

águas do rio era...aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida” (ALVAREZ, 2014, p. 

112). Mais tarde, Atanásio construiria uma capelinha, um abrigo maior para recepcionar a 

quantidade de fieis que visitavam a imagem.  

O padre Vilela seria o responsável por liderar a construção de uma capela maior. Erguida 

pelos escravos do capitão Antônio Raposo Leme, a igreja ficou pronta em 1745; porém, era 

singela, sem ouro ou prata. “Os maiores luxos da capela eram ornamentos de madeira talhada, 

os chamados retábulos, em parte pintados de dourado, servindo de fundo para o altar 

principal. Ali, a futura rainha do Brasil ficaria num nicho que seria sugestivamente chamado 

de trono” (ALVAREZ, 2014, p. 118).  

No andamento dessa história, percebe-se a evolução dos monumentos em homenagem a 

Virgem Maria. A partir dos estudos sobre patrimônio e memória (HUYSSEN, 2000), infere-se 

que a basílica de Aparecida se assemelha a um museu, assim como ocorre com o santuário de 

Fátima (SOUZA; MORAES, 2019), uma vez que espaços religiosos se impõem no espaço 

geográfico de maneira natural e reforçam aspectos de afeto, ao mesmo tempo que ocupam 

lacunas deixadas ao longo do percurso de vida. 

                                                 
6 Para saber mais: programa Globo Repórter, veiculado pela Rede Globo no dia 06 de outubro de 2017. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aV-bpeNu4qg&t=2113s. Acesso em 16 nov. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=aV-bpeNu4qg&t=2113s
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A história de construção do atual templo foi cercada de doações tanto de fieis, quanto do 

governo da época, pois tal obra era considerada “[...] como sendo de interesse nacional e 

concedia à arquidiocese de Aparecida isenção de impostos e outros favores legais, como o 

direito de desapropriar terras quando fosse necessário” (ALVAREZ, 2014, p. 210). Na obra, 

Alvarez deixa claro que diversos políticos utilizaram a imagem da Virgem como uma forma 

de também se aproximar do povo – fato observado na próxima seção. Entretanto, o autor 

indica que foi durante o período da ditadura militar que a obra da basílica ficaria pronta. 

“Naquele tempo estranho, viveu-se, ali muito mais preocupado com a obra e com os romeiros 

que chegavam em números cada vez maiores do que com as atrocidades dos generais” 

(ALVAREZ, 2014, p. 206). 

 

IMAGINÁRIO POLÍTICO: DISCURSO DE UNIDADE NACIONAL 

Durante a leitura de Aparecida, Alvarez (2014) menciona que o príncipe regente dom Pedro I 

teria ido até a capela visitar a imagem de barro a caminho de São Paulo. “A informação sobre 

essa visita a Aparecida está em diversos textos sobre a época, mas não há nenhuma fonte que 

nos permita afirmar categoricamente que dom Pedro esteve frente a frente com a santinha. 

Não é possível confirmar essa informação” (ALVAREZ, 2014, p. 137).  

Porém, a relação com a família imperial continuaria; desta vez, com a neta, a futura princesa 

Isabel. Pelo que se conta na biografia, Isabel era muito católica e em 1868, no dia do feriado 

dedicado à Aparecida, ela e o marido conde d’Eu participaram de uma missa na cidade. Lá, a 

então princesa agiu de forma tão curiosa quanto simbólica quando “entregou uma coroa com 

trezentos gramas de ouro e quarenta diamantes para a santinha que, só por coincidência, era 

feia, cheinha e brasileiríssima. Era como se a princesa Isabel dissesse: “Dou-lhe aquilo que 

jamais usarei” (ALVAREZ, 2014, p. 178). Após um período com dificuldades para ter filhos, 

o casal Gastão de Orleans e Isabel estavam grávidos. Dessa maneira, a Virgem teria retribuído 

o presente da princesa.  

A coroação ocorreria apenas em 1904, quando a coroa fora recolocada sobre a cabeça da 

santinha. “Deixou de ser um ornamento luxuoso [...] para se transformar num símbolo de 

poder. [...] Era um passo decisivo para a consolidação de uma imagem nacional que e 
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completaria algumas décadas depois com sua proclamação como padroeira do Brasil” 

(ALVAREZ, 2014, p. 182). Aliás, essa história merece uma explicação. 

Antes de inaugurar a estátua do Cristo Redentor, no dia 12 de outubro de 1931, no alto do 

Corcovado, o então presidente Getúlio Vargas. Alertado por um bispo, Vargas beijaria a 

imagem da Virgem “senhor presidente, é para beijar” (ALVAREZ, 2014, p.193). Gesto esse 

que seria reproduzido pelos demais presidentes. Seria a primeira vez que a santa se afastara do 

interior de São Paulo. 

Em outro período ditatorial brasileiro, desta vez durante o regime militar, a imagem da 

Aparecida seria utilizada para fins de unidade nacional. O marechal Castello Branco havia 

solicitado aos padres da basílica que a imagem peregrinasse as capitais do país, com todas as 

despesas pagas pelo governo. Contudo, a ordem foi interpretada de maneira dicotômica: de 

um lado, poderia percorrer a nação ao saudar o novo governo; do outro, poderia prejudicar o 

comércio da cidade com sua ausência temporária. “Entre idas e vindas, de 1966 a 1968, a 

imagem de barro percorreria 45 mil quilômetros e passaria 508 dias em viagem. No ano 

seguinte, 1969, viajou ainda mais alguns dias e, no fim, percorreu mais de 1.300 localidades 

pelas cinco regiões do Brasil” (ALVAREZ, 2014, p. 205). Afinal de contas, se a França tinha 

Lourdes e o México a de Guadalupe, o maior país católico do mundo também necessitava de 

uma padroeira. Dessa forma, a Virgem peregrina funcionou como um equipamento do 

nacionalismo. Essa estratégia converge com os valores e atitudes promovidos pelo projeto de 

militarização do Estado, focados no entretenimento; porém, mascarados por um controle 

social da informação. “O aumento de programas esportivos na televisão, jogos e novelas 

produzidos localmente e importados de outros países da América Latina [...] é um índice em 

que a necessidade de responder ao desafio foi sentida” (MATTELART, 2017, p. 729)7. Nesse 

caso, em especial, o Estado militar soube se aproveitar de uma questão religiosa para 

promover uma identidade brasileira em prol de um discurso de coesão nacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho propomos avaliar se publicação da biografia Aparecida (ALVAREZ, 2014) 

contribui para a manutenção de um imaginário social - religioso, patrimonial e político - em 

                                                 
7 Versão original: “El aumento de los programas deportivos en la televisión, de los de juegos y telenovelas 
producidas localmente e importadas de otros paises latinoamericanos (...) es un indice de que se ha sentido la 
necesidad de responder al reto”. 
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relação à Virgem de Aparecida. Para isso, analisou-se o objeto através dos teóricos da 

sociologia do imaginário (LEGROS et al, 2007; WUNENBURGER; 2007). 

A indústria cultural se apodera do produto livro e o reifica em outras plataformas, como a 

pintura, o cinema, a televisão. Thompson (1999) apresenta os processos de valorização, fato 

esse relacionado aos personagens biografados, o que faz suscitar o pensamento de que eles 

são vendáveis por reunirem tanto valores simbólicos quanto econômicos. Isso reflete no 

pensamento de Canclini (1999), que aborda o consumo como sendo uma apropriação coletiva, 

fato observado no turismo religioso. Além disso, reconstituiu-se o percurso histórico dos 

espaços em que a santinha de Aparecida foi adorada pelos fiéis, desde o momento em que foi 

resgatada das águas do rio Paraíba do Sul. Concluiu-se que os lugares também fornecem 

lembranças associadas a acolhimento, fato ainda registrado em outros santuários, como o caso 

de Fátima, em Portugal. Ainda se pode traçar uma retrospectiva das relações de Aparecida 

com a identidade brasileira e de como representantes da nação em diferentes períodos da 

história se aproveitaram da imagem materna de Maria. 

Por fim, infere-se que, embora seja um trabalho de cunho científico, os autores não buscaram 

questionar a fé ou a veracidade das aparições marianas. Pela tradição católica, a figura de 

Maria possui uma simbologia muito forte, associada a ternura e gratidão. A fé em Nossa 

Senhora se torna inquestionável pelos fiéis à medida que ocorrem diversos fenômenos em 

lugares variados. Porém, não se pode negar que as instituições e a própria indústria cultural se 

apoderam da fé alheia como um propulsor da cultura, do turismo e do consumo, ao expandir 

ainda mais o poder através do imaginário religioso. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. A indústria cultural: o esclarecimento como 
mistificação das massas. In: ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do 
esclarecimento: Fragmentos filosóficos. Trad. Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 1995. 

ALVAREZ, Rodrigo. Aparecida: a biografia da santa que perdeu a cabeça, ficou negra, foi 
roubada, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil. Rio de Janeiro: Globo, 2014. 

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: BENJAMIN, 
Walter. Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura história da cultura. 7ª ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1994. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1264 

CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da 
globalização, Rio de Janeiro: UFRJ, 1999. 

DOSSE, François. O desafio biográfico: escrever uma vida. 2ª edição. São Paulo: Edusp, 
2015.  

HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: Arquitetura, monumentos, mídia. Rio de 
Janeiro: Aeroplano, 2000. 

LEGROS, Patrick et al. Sociologia do imaginário. Porto Alegre: Sulina, 2007. 

MATTELART, Armand. Ideología, infomación y Estado militar. In: MATTELART, Armand; 
SIEGELAUB, Seth. Comunicacion y lucha de clases. Vol. 1. Capitalismo. Imperialismo. 
Quito: Ediciones Ciespal, 2017, p. 700-736. 

SALES, Lilian. As aparições de Nossa Senhora na Contemporaneidade: mensagens e 
peregrinações, 2009. 232 f. Tese (Doutorado em Ciência Social/Antropologia Social) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

SOUZA, Carolina de Moraes; MORAES, Francilaine Munhoz de. Memória no Santuário de 
Fátima: um estudo discursivo sobre a narrativa das aparições. Intexto, Porto Alegre, n. 45, p. 
227-245, mai-ago, 2019. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/intexto/article/view/80228. 
Acesso em 24 nov. 2019. 

THOMPSON, John. O conceito de cultura. In THOMPSON, John. Ideologia e cultura 
moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massas. 3.ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999. 

WUNENBURGER, Jean-Jacques. O imaginário. São Paulo: Edições Loyola, 2007. 

https://seer.ufrgs.br/intexto/article/view/80228

	De santa à Padroeira:  A reinterpretação do imaginário popular na biografia Aparecida0F

