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RESUMO 

 

A presente tese insere-se no subcampo da geografia da religião, onde analisada a construção 

do conceito de memória hierofânica, tomando por base o sistema religioso do catolicismo 

popular sertanejo e suas formas de espacialização na cidade de Juazeiro do Norte – CE. 

Entender a constituição da memória hierofânica perpassa pela análise de três pontos 

fundamentais que estruturam o grupo religioso, produzindo uma forma narrativa em que os 

sujeitos se reconhecem. O primeiro ponto parte da análise histórica dos processos que 

estruturam o grupo estudado; as contribuições teóricas existentes e o exame de documentos 

históricos sob o grupo são de fundamental importância para entender as relações que 

permitem que os sujeitos se reconheçam pertencentes a um mesmo sistema cultural simbólico. 

O segundo ponto deste estudo dá-se pela compreensão das formas de espacialização das 

práticas devocionais do catolicismo popular sertanejo, tomando estes espaços como sendo 

espacializantes das práticas simbólicas religiosas, constituindo-se de documentos a serem 

analisados. Deve-se buscar a compreensão de materialidade e imaterialidade presente nos 

sistemas religiosos, realizar um mapeamento dos lugares sagrados que assumam um caráter de 

cosmo diferenciando-se do espaço profano em seu entorno e como sua ressignificação produz 

uma memória do lugar. O terceiro ponto é composto pela memória coletiva do grupo religioso 

do catolicismo popular sertanejo; é realizado um mapeamento dos sujeitos que pertencem ao 

sistema simbólico, atestando o seu pertencimento a esse sistema de crenças através de 

entrevistas, no sentido de compreender a forma intersubjetiva de reconhecimento dos sujeitos 

e a produção da narrativa do grupo. Com base nesses aspectos teórico-metodológicos, foi 

possível construir um quadro sob a memória hierofânica do catolicismo popular sertanejo pela 

sua espacialização na cidade de Juazeiro do Norte, as formas como as narrativas foram 

produzidas, quais os intuitos que perpassam por essa produção e como os diferentes sujeitos 

se reconhecem pertencentes a um mesmo sistema simbólico de crenças religiosas, aqui 

denominado de catolicismo popular sertanejo. O espaço torna-se um espaço do ser, 

apropriado pelo sistema cultural simbólico, expressando tanto o contexto cultural, como os 

anseios sociais. A memória hierofânica constitui-se como base de análise para a compreensão 

de diferentes sistemas simbólicos religiosos e uma contribuição s discussões teóricas no 

subcampo da geografia da religião. 

 

Palavras-chave: Memória Hierofânica. Catolicismo Popular Sertanejo. Juazeiro do Norte. 

Geografia da Religião. Sistema Simbólico. 



 
  

ABSTRACT 

 

This thesis is included in the subfield of the geography of religion, in which one the concept 

construction of hierophant memory, based on the religious system of “sertanejo” popular 

Catholicism and its forms of spatialization in the city of Juazeiro do Norte – Ceará. 

Understanding the constitution of the hierophant memory runs through the analysis of three 

fundamental points that structure the religious group, producing a narrative form in which one 

the subjects recognize each other. The first point goes from the historical analysis of the 

processes that structure the studied group, the existing theoretical contributions and the 

examination of historical documents under the group are of fundamental relevance to 

understand the relations that allow the subjects to recognize themselves belonging to the same 

symbolic cultural system. This study’s second point is the understanding of the forms of 

spatialization of devotional practices of “sertanejo” popular Catholicism, taking these spaces 

as spatializing spaces of religious symbolic practices, constituting themselves of documents 

that are going to be analyzed. We should seek to understand the materiality and immateriality 

present in the religious systems, to map the sacred places that assume a character of cosmos, 

differentiated from the profane space in its surroundings and how the resignification of these 

places produces a memory of the place. The third point is composed of the collective memory 

of the religious group of “sertanejo” popular Catholicism, making a mapping of the subjects 

belonging to the symbolic system, attesting their belonging to this belief system, trying to 

conduct interviews in order to understand the intersubjective form of subjects’ recognition 

and the production of the group’s narrative. Based on these theoretical-methodological 

aspects, it was possible to construct a picture under the hierophant memory of the “sertanejo” 

popular Catholicism for its spatialization in Juazeiro do Norte, the ways that the narratives 

were produced, the intentions that permeate this production and how the different subjects 

recognize themselves as belonging to the same symbolic system of religious beliefs, here 

called the “sertanejo” popular Catholicism. Space becomes a space of being, appropriated by 

the symbolic cultural system, expressing both cultural context and social yearnings. The 

hierophant memory constitutes the analysis’ basis for the understanding of different religious 

symbolic systems and a contribution to theoretical discussions in the subfield of the 

geography of religion. 

 

Keywords: Hierophant memory. “Sertanejo” popular Catholicism. Juazeiro do Norte. 

Geography of religion. Symbolic system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A geografia da religião é um subcampo de estudos da ciência geográfica que se detém 

a investigar as diferentes manifestações espaciais do sagrado e do profano, sejam elas por 

objetos, símbolos, ritos, templos e/ou festividades ligadas a diversas manifestações religiosas 

do polo do teísmo ou do politeísmo. 

A trajetória da geografia da religião se confunde, em partes, com a própria história do 

pensamento geográfico, refletindo as bases teóricas que influenciaram cada período, fazendo 

com que os fenômenos religiosos fossem analisados à luz do conjunto teórico-metodológico 

que fundamentava cada corrente. 

No atual período em que se evidencia a ciência geográfica, encontramos um ecletismo 

nas abordagens de temáticas distintas ligados aos estudos geográficos, o que também ocorre 

com relação à geografia da religião. Na perspectiva de análise das hierópolis, tema este que 

tem sido frequentemente abordado por diferentes pesquisadores do país, permitindo variadas 

formas de interpretação sobre a formação dos espaços sagrados e de cidades ligadas aos 

fenômenos religiosos, as representações que os sujeitos realizam nesses espaços, os símbolos 

e ritos e os significados ligados a estes, convergindo em um amplo campo de investigação, o 

que justifica o grande interesse pela constituição de espaços sagrados, principalmente no caso 

brasileiro que apresenta uma pluralidade de formas de vivências do sagrado. 

Neste estudo, busca-se analisar a hierópolis de Juazeiro do Norte cuja produção 

espacial esteve vinculada diretamente a atos hierofânicos ligados a figuras como a do Padre 

Cícero e a da Beata Maria de Araújo e, posteriormente, surgiram outros espaços sagrados 

ligados à localidade, como é o caso da Serra do Horto, um lugar existente na cidade que foi 

ressignificado dadas as características geoambientais que compõem a sua paisagem, levando a 

alegoria aos espaços sagrados descritos nas escrituras bíblicas cristãs. O contexto de vivência 

do sagrado pelo catolicismo popular sertanejo apresenta-se de forma peculiar, não 

obedecendo necessariamente aos ritos que são postos pelo catolicismo romanizado, criando, 

assim, uma forma singular de significar e viver o sagrado e os espaços ligados ao sagrado. 

São pensados métodos diversificados de abordagem nas pesquisas geográficas a 

questões vinculadas a essas manifestações do sagrado e os sujeitos que estão ligados a esses 

espaços. Contudo, decidiu-se pensar a realização desta pesquisa pautada em uma análise da 

memória e do espaço, no sentido de interpretar a memória hierofânica vinculada à cidade-

santuário de Juazeiro do Norte. Tal aporte encontramos nas bases teórico-metodológicas da 

geografia humanista. 
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Nessa perspectiva, é posta a seguinte problemática à pesquisa: como a memória 

hierofânica pode evidenciar uma interpretação sobre a espacialização do catolicismo popular 

sertanejo em Juazeiro do Norte, contribuindo para sua produção espacial enquanto uma 

cidade-santuário, embasando-se na constituição dos espaços sagrados pela estruturação, 

representações e tensões entre o catolicismo popular sertanejo e o catolicismo romanizado? 

Posto isso, são apresentadas outras perguntas à pesquisa: como se apresentaram e se 

apresentam as tensões espaciais existentes entre o catolicismo popular sertanejo e o 

catolicismo romanizado? De que maneira tais conflitos podem indicar outra forma de 

organização da hierópolis? É possível construir uma análise espacial da hierópolis a partir da 

cartografia dos sujeitos que criam, recriam e ressignificam os espaços sagrados e profanos? 

De que forma a modernização capitalista tem impactado a memória hierofânica presente na 

cidade e no catolicismo popular sertanejo? 

Como Halbwachs (2003) bem expôs: as memórias dos grupos religiosos realizam a 

separação entre o sagrado e o profano pela materialidade do espaço. Assim, o catolicismo 

popular sertanejo teve sua memória coletiva forjada em diferentes contextos econômicos, 

políticos e sociais ligados a movimentos messiânicos que ressignificaram a forma de viver o 

sagrado, produzindo uma hierópolis no espaço urbano de Juazeiro do Norte, uma que se 

constitui através do catolicismo romanizado e outra constituída pela vivência do catolicismo 

popular sertanejo. 

Destarte, apresenta-se como objetivo principal da tese: analisar a espacialização do 

catolicismo popular sertanejo em Juazeiro do Norte a partir da produção e da organização 

espacial da cidade enquanto hierópolis, tendo como mote a memória hierofânica para, assim, 

produzir uma compreensão da constituição dos espaços sagrados a partir das vivências do 

catolicismo popular sertanejo e do catolicismo romanizado. 

Portanto, a pesquisa é norteada dentro de uma perspectiva de análise que busca estudar 

uma hierópolis que tem sua produção espacial vinculada diretamente às tradições do 

catolicismo popular sertanejo que produziram ou ressignificaram lugares sagrados em 

Juazeiro do Norte, fato este que está ligado ao processo das tensões espaciais que ocorreram 

junto ao catolicismo romanizado. 

A vivência dos espaços sagrados no catolicismo popular sertanejo não busca somente 

seguir os ritos impostos pela Igreja Católica; sua forma de vivência assume dimensões dada a 

construção coletiva de uma memória sobre um fenômeno hierofânico, ressignificando lugares 

segundo seus ritos, mitos e símbolos, apropriados do próprio catolicismo romano e, é por 
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meio destes que o sagrado exerce a função de mediação entre o sujeito e a divindade para o 

crente do catolicismo popular sertanejo. 

Eliade (1992), ao refletir sobre a vivência do sagrado, argumenta que este não ocorre 

somente em um espaço consagrado, mas também em um tempo sagrado, o tempo da festa que 

é de natureza reversível, recuperável e repetível, guardado na memória coletiva dos crentes 

que os fazem reviver e recriar o momento hierofânico; o desejo que se expressa de modo a 

organizar o tempo em que passado, presente e futuro não mais sejam compreendidos em sua 

sucessão, mas podendo ser vivenciados no presente de um ritual. 

Assim apresenta-se o catolicismo popular sertanejo, que regressa as formas de 

peregrinação de suas gerações passadas, recordando o modo de devoção ao sagrado. A 

constituição do ritual ocorre não apenas no lugar consagrado, mas durante todo o percurso 

realizado pelos sujeitos ligados a essas crenças. À vista disso, Halbwachs (2003) aponta que a 

memória religiosa é feita de tradições que remontam a eventos no passado. 

Como nas diferentes formas de crenças religiosas, aí também se encontra a força do 

catolicismo popular sertanejo, não apenas na vivência dos lugares consagrados e no ato 

hierofânico em si, mas na forma de realizar sua devoção, remontando as tradições que foram 

construídas ao longo de muitos anos, passadas de geração a geração por meio da oralidade dos 

sujeitos. Essas tradições, os rituais utilizados, os símbolos, por vezes apresentam-se de forma 

antagônica ao que é pregado nos ritos da Igreja Católica Romana, o que é confirmado nas 

diversas tentativas de romanização do catolicismo popular sertanejo e pelo fato de representar 

esses sujeitos como fanáticos religiosos – tal conceito não consegue dar conta da realidade na 

qual se estruturou o catolicismo popular sertanejo, entendendo-se o contexto de sua própria 

produção sociocultural. 

Neste contexto, o “santo” é posto como uma figura primordial para o crente do 

catolicismo popular sertanejo e o ato de pagar promessas como um dos rituais religiosos que 

compreende-se em uma forma de agradecimento por uma graça alcançada, ou seja, um 

“milagre” que se realizou na vida do sujeito e/ou de um ente querido (a cura de uma 

enfermidade, a vinda de uma boa safra, o pagamento de uma dívida, a aquisição de um bem 

como uma residência, ascensão profissional, etc.); na tradição desses sujeitos, busca-se uma 

materialização da graça alcançada, de modo que muitos romeiros deixam, no espaço 

consagrado, ex-votos
1
 como uma forma material da graça alcançada, uma das formas de 

espacialização do catolicismo popular sertanejo. 

                                                           
1
O ex-voto é como um presente deixado no local consagrado, pelo fiel, ao santo de sua devoção, como forma 

simbólica material da graça que foi alcançada, podendo ser a representação de uma parte do corpo que foi curada 
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Existem os santos que são canonizados pela Igreja e aqueles que são reconhecidos por 

seus feitos terrenos pelos fiéis que os consideram como “santos populares”. É neste cenário 

que se insere o Padre Cícero, onde, até pouco tempo, teve suas ordens religiosas suspensas 

pela Igreja. A própria imagem do “santo popular” (esculturas de gesso, medalhas, pinturas, 

etc.) não era permitida nos templos religiosos católicos de Juazeiro do Norte, contudo, tal 

panorama foi alterado com a reconciliação ocorrida no ano de 2015, tendo hoje na procissão 

de finados um momento celebrativo à memória do Padre Cícero onde um quadro 

representativo de sua imagem segue à frente da procissão de encerramento da romaria de 

Finados. 

Pelo não reconhecimento oficial da Igreja católica do “santo popular” que motiva as 

peregrinações à Juazeiro do Norte, os romeiros ressignificaram e ressignificam lugares 

ligados ao Padre Cícero e vivenciam o sagrado pela crença que os motivam a se deslocar até a 

cidade. Vinculado às festas oficiais da Igreja, como a romaria de Nossa Senhora das Candeias, 

Nossa Senhora das Dores (padroeira da cidade) e a romaria de Finados (podendo acrescentar 

ainda a romarias do ciclo natalino e de Reis – de 24 de dezembro a 06 de janeiro, e a romaria 

de nascimento do Padre Cícero, de 20 a 24 de março) para celebrarem, dentro dos seus ritos e 

símbolos, a memória ligada ao Padre Cícero e à fé popular sertaneja. 

O que motivou este trabalho deve-se a questionamentos que surgiram no decorrer do 

estudo e da construção da dissertação de mestrado, em que foi feita uma pesquisa em Juazeiro 

do Norte a partir do seu núcleo de formação histórica, tendo como foco a memória da cidade, 

no qual fora realizada uma análise da materialidade transformada ou que permanece, 

dialogando com narrativas coletadas junto a memorialistas da cidade. No decorrer do estudo, 

verificou-se que a produção espacial da localidade, enquanto cidade, está eminentemente 

vinculada à sua formação como hierópolis, tendo em vista que todos os processos de 

desenvolvimento da urbe estão direta ou indiretamente ligados à produção da cidade enquanto 

hierópolis e aos seus agentes simbólicos, modeladores do espaço. No entanto, tal tema não foi 

explorado na pesquisa anteriormente citada, sendo, assim, foco de análise do presente. 

O fenômeno religioso em Juazeiro do Norte tem sido estudado por diferentes cientistas 

de diversas áreas do conhecimento, porém, entende-se que uma pesquisa geográfica, que visa 

entender a constituição da cidade, tendo como cerne a memória hierofânica e o catolicismo 

popular sertanejo, permitirá outra interpretação sobre a espacialização das formas simbólicas 

religiosas do grupo no processo de produção histórico-espacial da cidade, desenvolvendo esta 

                                                                                                                                                                                     
de uma enfermidade, um objeto adquirido (casa, carro, diploma de formatura, etc.), a fotografia do ente querido, 

dentre outras coisas de valor para o sujeito que é consagrado junto ao rito realizado. 
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interpretação a partir da visão intersubjetiva dos sujeitos que participaram de forma direta do 

processo, na organização do lugar enquanto cidade-santuário e uma possibilidade de análise 

que vá além do material, no entendimento da espacialidade do sagrado presente no espaço. A 

ideia aqui trabalhada é a de apresentar a possibilidade de interpretar a hierópolis a partir da 

vivência do catolicismo popular sertanejo e do catolicismo romanizado. 

 

Metodologia 

 

A proposta aqui apresentada pauta-se na leitura desenvolvida a partir da geografia da 

religião, um subcampo da geografia. O intuito é analisar a produção espacial da hierópolis de 

Juazeiro do Norte com base na atuação de dois grupos: os incluídos no catolicismo 

romanizado e no catolicismo popular sertanejo. Como estes grupos religiosos imprimem suas 

marcas no urbano a partir dos seus ritos, símbolos e formas de vivenciar o sagrado? Para 

tanto, o estudo desenvolvido tem seu suporte na memória hierofânica, entendendo que, por 

esta análise, é possível compreender quais seus aspectos presentes na hierópolis de Juazeiro 

do Norte. 

A realização da pesquisa deu-se por meio de levantamento e revisão de fontes teóricas 

que serviram como suporte, buscando-se dialogar com outros campos do saber que 

permitiram fortalecer o arcabouço conceitual da tese. 

Ademais, foram feitos mapeamentos de estudos (artigos, livros, dissertações e teses) 

que abordassem o campo da geografia da religião pensando em relacionar como os diferentes 

trabalhos têm apresentado questões vinculadas às diferentes formas de interpretar a vivência 

do sagrado, quais os temas que estão sendo alvos de pesquisa e onde têm sido desenvolvidos 

os principais estudos neste campo. A busca por tais fontes vem ao encontro da necessidade de 

traçar uma reflexão de como se desenvolveram os estudos do campo da religião no próprio 

desenvolvimento da ciência geográfica, tendo em vista que tais estudos já se fizeram 

presentes no arcabouço inicial das leituras geográficas de tempos pretéritos. 

Tendo em vista que a ciência geográfica passou e tem passado por diferentes debates, 

das distintas correntes teóricas que dão fundamento aos seus estudos, compreende-se a 

necessidade de entender como as grandes teorias, ligadas aos estudos à geografia da religião, 

contribuíram e contribuem para compreender o fenômeno por nós estudado, quais análises 

têm sido realizadas e em que campo teórico se inserem tais trabalhos. Posteriormente à 

construção da base teórica da pesquisa, foi realizada a segunda etapa do estudo composta pela 

interpretação da memória hierofânica. 
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Entende-se por memória hierofânica todo um conjunto de documentos, sejam oficiais 

ou não, a materialização das práticas devocionais e a memória coletiva, presentes em 

diferentes grupos sociais religiosos que participaram e participam do processo de produção 

espacial das cidades-santuários e dos espaços sagrados, tendo como objeto de pesquisa os 

romeiros, além dos lugares com representatividade deste processo histórico. 

Apresenta-se, desta forma, uma análise da produção espacial de uma cidade-santuário 

– neste caso específico, Juazeiro do Norte, interior do Ceará, com base na memória 

hierofânica, identificando a constituição dos lugares sagrados e profanos no desenho 

cartográfico que é concebido na cidade, pela vivência dos romeiros e ex-romeiros e de suas 

crenças espacializadas no município com base na narrativa que constituiu o grupo religioso 

(FIGURA 1). 
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Figura 1: Organograma metodológico da pesquisa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Dessa forma, entendendo a memória hierofânica como sendo composta por 

documentos (oficiais e não oficiais), pela própria materialização do sagrado em símbolos, 

ritos, momentos devocionais e nos próprios lugares, buscou-se, a partir dos grupos sociais que 

vivenciaram e vivenciam o espaço (ex-romeiros), a compreensão da espacialização das 

práticas devocionais no processo socioespacial da organização da cidade. 

A primeira parte visa compreender a produção do grupo religioso e sua estrutura, dada 

a forma narrativa em que se reconhecem pertencentes ao mesmo grupo na perspectiva da 

memória hierofânica. Apresenta-se, assim, uma análise da produção espacial da cidade e dos 

grupos religiosos através de documentos que reportem a momentos da produção histórica, 

vinculados a acontecimentos que ajudem a entender a construção da cidade de Juazeiro do 

Norte enquanto uma cidade-santuário e as formas de espacialização do catolicismo popular 

sertanejo. Para tanto, desenvolvemos pesquisas em instituições de memória (NORA, 1993), 

bem como tentativa de acesso a acervos particulares e públicos. Por conseguinte, os 

documentos (fotografias, revistas, jornais, documentos oficiais, cartas, etc.) podem trazer 

dados que remontem a este processo de constituição da hierofania do grupo religioso que leva 

a um revestimento do lugar em sagrado e seu posterior desenvolvimento em cidade-santuário. 

Além disso, foram realizadas pesquisas de campo que permitiram analisar os locais de 

peregrinação existentes na cidade e que se constituem de sacralidade, entendendo qual o 

processo que levou esses determinados lugares a deixarem de possuir um caráter profano, 

passando a exercer uma sacralidade para os romeiros. 

Afirma-se, de antemão, que tais espaços na cidade de Juazeiro do Norte vão além dos 

templos consagrados, pois muitos foram ressignificados pelos romeiros, assim, vale também 

tentar identificar quais os fatores que estão por trás deste processo de ressignificação dos 

lugares sagrados – ao passo que a cidade vai buscando novos vetores de expansão, estes 

espaços são ressignificados e passam a obter determinada sacralidade. Essa análise permitiu 

realizar um mapeamento da constituição da hierópolis a partir dos espaços sagrados e 

profanos existentes na localidade. 

Ainda foram feitas entrevistas com os diferentes grupos vinculados ao catolicismo 

romanizado e ao catolicismo popular sertanejo. Diante disso, foi necessária a identificação 

dos grupos sociais relevantes para esta etapa da análise sobre a memória hierofânica, sendo 

ligadas ao catolicismo romanizado as entidades públicas e religiosas (Secretária de Turismo e 

Romaria – SETUR, Basílica de Juazeiro do Norte, Paróquia do Horto). 

Desenvolveu-se um estudo que permitiu produzir uma interpretação sobre a memória 

coletiva ligada aos sujeitos que pertencem ao catolicismo popular sertanejo e que se fazem 
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presentes neste processo de constituição da cidade enquanto uma hierópolis em seu 

desenvolvimento de produção espacial. Após a identificação dos grupos sociais, foi 

desenvolvida a aplicação de questionários temáticos
2
 para a coleta de informações relevantes 

e das oralidades dos sujeitos selecionados
3
, sendo estes ex-romeiros

4
, pessoas que possuam 60 

anos ou mais pois carregam em suas lembranças uma vivência maior de diferentes períodos e, 

assim, produzimos um quadro sobre a memória hierofânica. 

Afirma-se, de antemão, que as informações que foram colhidas com base nas 

entrevistas realizadas são de caráter pessoal, logo, os resultados debatidos são do âmbito das 

essências de percepção e consciência de cada sujeito que relatou sua história vinculada à 

história da cidade, pela sua história de vida, de maneira que se afloraram emoções. O que 

valeu nessa etapa da pesquisa foi realizar a descrição da experiência total relatada pelo sujeito, 

não a objetividade do conhecimento como outros métodos se propõe a fazer. 

Portanto, apresentou-se como necessário desenvolver uma metodologia participativa 

junto aos sujeitos, fazendo com que estes se sentissem à vontade para narrar seus relatos, tanto 

individuais, quanto coletivos. Dessa forma, foram identificados locais com potencialidades de 

lugares sagrados e realizadas as entrevistas nestes espaços, observando a condição do 

deslocar-se de cada sujeito – vale ressaltar que a realização das entrevistas em lugares que 

remetem à história de vida dos sujeitos e os sentimentos no contexto estudado são de 

fundamental importância, tendo em vista que tais espaços podem aguçar a sensibilidade da 

memória permitindo um maior número de lembranças (SEEMANN, 2002; HALBWACHS, 

2003; BOSI, 1994). 

Para melhor compreensão das entrevistas, utilizamos um gravador na busca por captar 

o maior número de informações, bem como a emotividade dos relatos, que pudessem vir a 

contribuir na interpretação e produção da escrita ao serem analisadas as lembranças, visando 

uma melhor compreensão das entrevistas, dialogando-as com a análise das paisagens 

simbólicas e dos documentos. 

                                                           
2
O roteiro de entrevistas com entidades públicas e religiosas e ex-romeiros encontra-se no Apêndice A: “Roteiro 

temático E1 (Entidades públicas e religiosas) e E2 (ex-romeiros)”. 
3
A princípio, era pretendido entrevistar de cinco a seis romeiros, podendo ser estes os que visitam a localidade 

em períodos de romaria ou mesmo aqueles que fixaram residência na cidade. No entanto, foi possível realizar 

entrevistas apenas com o segundo grupo. 
4
O pensamento de se trabalhar com ex-romeiros (sujeitos que passaram a habitar a cidade de Juazeiro do Norte e 

que não realizam mais o percurso de peregrinação, sendo este entendido aqui como o deslocamento da cidade 

onde se reside até os locais sagrados existentes na hierópolis de Juazeiro do Norte - CE.) deve-se pelo período 

curto em que os romeiros passam na cidade, não sendo possível realizar uma aproximação com os romeiros para 

que possam relatar suas histórias de vida ligadas às romarias e ao catolicismo popular. 
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Portanto, com base nos relatos orais dos grupos, pôde-se produzir uma análise que 

buscou valorizar os sujeitos pela visão intersubjetiva do processo que estruturou o grupo 

religioso e se materializou na espacialização simbólica a partir da produção histórico-espacial 

da cidade de Juazeiro do Norte. Isto é possível graças à identificação que este grupo social 

desenvolve com os espaços sagrados presentes na hierópolis, isto é, guardam em suas 

memórias as lembranças de momentos pretéritos de vivência diretamente vinculados aos 

espaços sagrados em Juazeiro do Norte diretamente ligados à produção espacial da cidade. 

Nossa pretensão é apresentar uma análise da memória coletiva vinculada à 

constituição dos lugares sagrados, dialogando com as tensões existentes entre o catolicismo 

popular sertanejo e o catolicismo romanizado e de que forma tais questões se refletem na 

produção espacial da cidade de Juazeiro do Norte dadas as formas de espacialização do 

catolicismo popular sertanejo, ou seja, uma memória sobre a constituição dos espaços 

sagrados, uma memória do grupo religioso, uma memória hierofânica. 

 

Esmiuçando a história através dos documentos 

 

Um dos grandes desafios que qualquer pesquisador enfrenta ao buscar ter acesso a 

documentos é sua conservação, acessibilidade e meios de chegar a tais documentos, tanto em 

busca nas instituições públicas, quanto privadas. Alguns desses documentos não estão mais 

acessíveis ao público e a pesquisadores dado o seu estado de conservação, assim ocorreu 

quando buscamos por alguns jornais históricos de Crato e de Juazeiro do Norte no Instituto 

Cultural do Crato (ICC) e no Instituto de Cultura do Vale do Cariri (ICVC), como também 

imagens antigas das localidades de peregrinação que não estavam disponíveis ao acesso por 

falta de catalogação, dentre tantos outros contratempos enfrentados. 

No entanto, a pesquisa segue e o pesquisador tem o desafio de procurar outros meios 

para contemplar as informações necessárias para realizar apontamentos sobre determinados 

processos históricos ocorridos na região, no nosso caso, o município de Juazeiro do Norte e 

toda a questão religiosa que se liga ao catolicismo popular sertanejo. Outros destes 

documentos encontram-se em instituições localizadas em outras cidades. 

Um dos ambientes que deu suporte ao acesso a documentos históricos (jornais) por 

nós pesquisados foi o Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico), que guarda 

um acervo material rico da história do Ceará e do processo de apropriação e povoamento das 

várias localidades distribuídas em seu território. Além do amplo acervo material presente no 

próprio instituto, nos foi possível acessar outros documentos através da revista eletrônica do 
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instituto, disponibilizada em formato digital no site www.institutodoceara.org.br, possuindo 

um acervo extenso que vem sendo editado ininterruptamente desde o ano 1887. Neste 

ambiente tem-se conseguindo informações relevantes do contexto social de diferentes 

períodos que se mostraram relevantes para entender a produção cultural da sociedade 

sertaneja de modo geral e da sociedade do Cariri de forma mais específica. 

As bibliotecas da Universidade Regional do Cariri (URCA) e da Universidade Federal 

do Cariri (UFCA) também foram um importante ponto de apoio, tendo em vista que no acervo 

encontram-se publicações raras sobre o Cariri cearense e o processo de produção espacial do 

Nordeste brasileiro, suas formas de apropriação e a constituição de povoados e de uma cultura 

própria, como já apontado anteriormente, além de outras áreas da instituição que possuem 

documentos históricos, mapas e outros achados que são conservados por diferentes 

laboratórios existentes nessas instituições de ensino. 

A biblioteca do Memorial Padre Cícero também foi um espaço oportuno, 

principalmente no que diz respeito ao acervo fotográfico; todavia, tivemos dificuldades no 

acesso ao material, tendo em vista a mudança de gestão municipal e a substituição da 

coordenação do espaço. 

Foram utilizados materiais disponíveis em formato digital em blogs e páginas editadas 

por memorialistas locais que têm resguardado as diversas memórias de Juazeiro do Norte, de 

diferentes lugares, famílias, personagens ilustres, festividades, etc. Com base nessas 

informações fornecidas em modelo digital, conversamos com esses memorialistas para a 

coleta de outros materiais possíveis. 

Essa base documental serviu de suporte para entender determinados contextos 

históricos, econômicos, sociais e culturais, citados, inclusive, em algumas outras publicações, 

mas que não citavam a fonte primeira, gerando a necessidade de buscar tais confirmações para 

apresentar como dados em nosso trabalho, além de permitir uma contextualização de questões 

históricas e sociais por nós abordadas neste estudo. 

 

Nos itinerários do catolicismo popular sertanejo em Juazeiro do Norte 

 

A pesquisa de campo permitiu analisar os locais de peregrinação existentes na cidade 

de Juazeiro do Norte que se constituem de sacralidade, entendendo qual o processo que levou 

a esses determinados lugares a deixarem de possuir um caráter profano para o grupo social do 

catolicismo popular sertanejo, que vivencia esses espaços em Juazeiro do Norte, passando a 

exercer uma sacralidade para esses sujeitos. Cabe aqui apontar que os lugares foram sendo 
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sacralizados em diferentes períodos, a grande maioria ligada à memória do Padre Cícero, 

outros vinculados à vivência do catolicismo popular sertanejo e de um conjunto de 

justaposição de sistemas religiosos, também havendo aqueles espaços sagrados ligados ao 

catolicismo romanizado dentro de suas práticas devocionais, doutrinas, dogmas e ritos. 

Nessa perspectiva, o intuito é identificar os espaços sacralizados com base na 

visualização das vivências dos romeiros nos períodos de romarias, que lugares são eleitos para 

visitação, quais os espaços que buscam para pagar suas promessas, abençoar suas “relíquias”, 

entrar em contato com a divindade, realizar seus ritos e materializar seus símbolos e 

significados, ou seja, o ato de espacializar suas práticas religiosas. Outros espaços sagrados 

foram identificados através das oralidades dos entrevistados, sujeitos estes inseridos no 

universo do catolicismo popular sertanejo que, mesmo habitando a cidade de Juazeiro, 

conservam suas práticas devocionais de romeiros, não deixando de possuir aderência ao grupo 

religioso e à memória religiosa deste grupo. 

Os mapeamentos realizados com base nas entrevistas com os ex-romeiros permitiram 

produzir uma cartografia a partir de uma visão baseada na percepção subjetiva e intersubjetiva 

desses sujeitos que constituem o grupo religioso do catolicismo popular sertanejo e que 

(re)produzem uma memória coletiva das formas de vivenciar e espacializar o sagrado, 

reafirmando, assim, o próprio grupo religioso ao qual pertencem. 

Pelo mapeamento produzido, buscou-se fazer uma distinção entre o espaço sagrado e o 

espaço profano para esses sujeitos, quais os limites e fronteiras existentes (se é que essas, de 

fato, existem), quando eles se realizam e de que forma acontece a construção desse 

significado para dada localidade. O espaço é transmutado em sagrado a partir da visão de um 

espaço que passa a adquirir um caráter excepcional de “centro”, permitindo retornar o 

passado, reconstituir o ato fundador da crença, rememorando determinado contexto, e 

simbolicamente constituindo-se de transcendental. 

 

“Interior”, “fonte”, “centro”, ou core [...] todos transmitem a ideia de 

começo e de tempo passado. Remontar o rio até a sua fonte é retornar, 

simbolicamente, ao começo de nossa própria vida e, no caso do Nilo, para o 

lugar de nascimento da humanidade. “Centro” significa também “origem” e 

conota um sentido de ponto inicial e começo. (TUAN, 2013, p. 156). 

  

A ideia inicial dos locais de visitação, dada pela observação dos lugares visitados 

pelos romeiros, permitiu a produção de um mapa com a visualização inicial dos principais 

pontos de visitação dos romeiros (MAPA 1). O levantamento foi feito entre os dias 29 de 

janeiro e 05 de fevereiro do ano de 2017, período correspondente à romaria de Nossa Senhora 
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das Candeias, na qual convergem fiéis de lugares diversificados para festejar a santa e devotar 

a memória do “Padim Ciço”, além de pagar promessas que se inscrevem num ritual de 

sacrifício físico como forma de agradecimento por uma graça alcançada, ao passo que 

reafirmam o contexto simbólico-religioso do grupo do catolicismo popular sertanejo e suas 

formas de devoção. 

Posto isso, afirma-se, de antemão, que tais espaços na cidade de Juazeiro do Norte vão 

além dos templos consagrados pela Igreja Católica, pois muitos lugares sagrados foram 

ressignificados pelos romeiros, assim, também buscou-se identificar quais os fatores que estão 

por trás desse processo de ressignificação dos lugares sagrados e das formas de espacialização 

simbólico-religiosa. No sentido em que a cidade vai buscando novos vetores de expansão, 

estes espaços são ressignificados e passam a obter determinada sacralidade. Destarte, esta 

análise permitiu realizar um mapeamento preliminar da constituição da hierópolis a partir dos 

espaços sagrados e profanos existentes no município. 
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Mapa 1 – Lugares de Peregrinação em Juazeiro do Norte – CE 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Uma prosa com cafezinho 

 

O ato de analisar a memória com base na oralidade dos sujeitos que relatam suas 

histórias de vida nos impõe diferentes desafios. O primeiro é detectar o grupo que possua 

ligações com o fenômeno em estudo – no nosso caso, o catolicismo popular sertanejo. Essa 

aproximação decorreu da construção de uma rede de pessoas que possuem ligação direta com 

os sujeitos entrevistados, desde seminaristas, irmãs (freiras) relacionadas ao projeto Semear, 

padres, amigos que têm conhecimento com sujeitos vinculados ao catolicismo popular 

sertanejo, dentre outros que permitiram o estabelecimento dessa rede de comunicação. 

Ao apontarmos que o interesse se deu na história de vida dos próprios sujeitos, gerou-

se um estranhamento por parte deles. O que se ouviu inicialmente foi o seguinte 

questionamento: “mas por que eu sou importante? Eu não sei de muita coisa não!”. Relatar 

sobre a experiência de vida, a própria história, sua visão de determinados processos históricos, 

pode até parecer algo simples dentro de um primeiro ponto de vista. Os velhos, sempre que se 

encontram com outros e, até mesmo, com sujeitos de uma outra geração, buscam relatar suas 

experiências de vida. No entanto, quando é abordado para a realização de um estudo científico 

há, por parte do sujeito a ser entrevistado, um estranhamento, um certo receio. Narrar sua 

história de vida para um desconhecido que pretende apresentar aquele relato como resultado 

de uma pesquisa gera, de certa maneira, um incômodo para o entrevistado. 

Nesse sentido, estabelecer essa rede de comunicação com pessoas próximas que já 

tenham um maior tempo de convivência com o grupo a ser trabalhado permite uma redução 

desse estranhamento inicial. Contudo, os desafios não são superados. Uma única visita não é 

suficiente para estabelecer uma relação de confiança entre sujeito e pesquisador. Nota-se que 

as primeiras falas são escassas de muitas informações e detalhes, os relatos são breves e muito 

pouco ou até mesmo nada é dito sobre a história de vida do entrevistado. 

Notou-se ainda que seria necessária mais de uma visita, estabelecer um elo de 

confiança entre pesquisador e entrevistado, afinal, falar sobre a própria história de vida, o que 

de início parecia tão simples, surge como um desafio a ser superado pelo pesquisador. O 

próprio fato de se apresentar como um pesquisador produziu diferentes reações nos 

entrevistados: espanto, receio, surpresa, dúvida e felicidade. 

Como superar este receio? Não existe uma fórmula pronta para criar um laço de 

confiança com o entrevistado. Para cada sujeito, utilizamos de uma estratégia diferente na 

abordagem, porém, podemos apontar alguns caminhos que seguimos para conseguir o contato 

com a história de vida de alguns deles. 
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Primeiramente, a visita à casa do entrevistado não deve restringir-se a uma única 

visita, depois havendo o rompimento de diálogo de forma abrupta. O que se percebe, inclusive 

por fala dos próprios entrevistados e das pessoas que estabeleceram as redes de diálogo, é que 

muitos pesquisadores vão ao encontro dos seus sujeitos da pesquisa, fazem uma visita, 

realizam uma entrevista e depois nunca mais contatam ou voltam a falar com o entrevistado, 

gerando um sentimento de “uso”, como uma amostra de pesquisa que, após servir ao seu 

propósito, é descartada. 

Retornar várias vezes ao encontro do sujeito a ser entrevistado, manter uma ligação 

com a pessoa, realizar conversas informais, são passos importantes para adquirir sua 

confiança e seu interesse. Nota-se que há uma alegria ao receber o entrevistador em sua 

residência, alguém que tem interesse em sua história. Isso gerou vários convites importantes 

de serem aceitos; momentos como estes permitem ao pesquisador inserir-se no universo de 

vida dos sujeitos da pesquisa, vivenciar momentos significativos, inclusive ouvir relatos fora 

do ambiente de entrevista que permitem trabalhar melhor as perguntas a serem registradas no 

ato da gravação, aceitar o “cafezinho” é sempre um bom passo para estabelecer a relação com 

os sujeitos da pesquisa. 

As entrevistas que não foram realizadas no primeiro encontro, mas após alguns 

retornos, tiveram um maior número de relatos de histórias de vida ligadas ao processo de 

vivência no catolicismo popular sertanejo, tema da presente pesquisa, do que quando se 

incorreu com o erro de fazer a gravação da entrevista na primeira abordagem, até mesmo com 

aqueles sujeitos que já possuíamos algum contato. 

Outro ponto negativo no processo do relato oral é o medo, o receio por parte do 

entrevistado em saber que está sendo gravado naquele momento. Quando se olha para o 

objeto que capta o áudio, percebe-se que as falas são mais tímidas, abreviadas muitas das 

vezes e, posteriormente, complementadas quando não se está mais gravando, momento que o 

sujeito apresenta um maior conforto para relatar suas vivências. Quando foi informado que 

seria iniciada a gravação, o local em que o sujeito, em sua grande maioria, convida o 

entrevistador para dar seu relato foi a sala da casa, algo que trouxe momentos relevantes para 

a realização da pesquisa, tendo em vista que existe uma tradição por parte dos sujeitos do 

catolicismo popular sertanejo de revestir sua sala em um pequeno altar, um espaço de 

oração/devoção no qual muitas das imagens que compõem a paisagem remetem às crenças, ao 

simbolismo que estão diretamente ligados à sua história de vida, assim, essa perspectiva da 

paisagem permitiu aflorar determinadas lembranças de vida vinculadas às imagens que 

compõem o cenário da entrevista. 
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Ao mesmo passo que o ambiente estabelece vantagens para a narrativa de vida do 

entrevistado, também é criado um espaço de formalidade que, muitas vezes, acaba por reduzir 

algumas falas dos sujeitos. É comum, ao final da entrevista, sempre surgir um convite para 

um “cafezinho”, um suco, um lanche, deslocar-se para outros cômodos da casa como a 

cozinha, a própria calçada da residência, lugares estes característicos do falar do sujeito 

quando relata sua história de vida para outras pessoas no seu cotidiano. Quando é realizado 

esse deslocamento espacial, quando é encerrada a gravação, lacunas e informações que antes 

não foram relatadas surgem, apresentando um universo mais amplo da vida do sujeito da 

pesquisa. 

Além das problemáticas já citadas, outros foram os gargalos que tiveram de ser 

superados nesta produção. Dentre eles, surgiu a necessidade da assinatura do termo 

concedendo a permissão para a utilização da entrevista. Um documento com muitas 

informações que causou mais uma preocupação aos sujeitos da pesquisa – alguns até se 

recusaram a assinar ou a relatar sua história de vida por causa do formulário de permissão. 

Mesmo após várias explicações da importância para ambas as partes, muitos entrevistados não 

se sentiram à vontade para assinar o termo. Quando comentamos a respeito do termo, o relato 

do sujeito deu-se de forma diferente do que já tinha sido relatado em momentos informais, 

anteriores à gravação da entrevista. 

O próprio contexto histórico vivido no momento atual, o que podemos atestar como 

momentos de ruptura que alteram a percepção dos sujeitos, também apresentou-se como um 

complicador para a realização das entrevistas; os medos gerados pelas crises e instabilidades 

vividas no país traziam receios nas falas dos entrevistados sendo que, muitas vezes, a história 

de vida relatada se entrelaçava com situações vividas no presente e a narrativa tomava outros 

rumos, o que colocou-se como desafio para retomar ao andamento inicial da entrevista, sem, 

no entanto, ser algo que constrangesse o sujeito entrevistado. 

O tempo para desenvolver a pesquisa e realizar as entrevistas foi outro limitador, dado 

tudo que abordamos e defendemos anteriormente, onde a entrevista não deve ser resumida a 

uma única visita, uma abordagem abrupta aos sujeitos, mas que necessita estabelecer uma 

convivência para se construir uma intimidade com quem vai narrar sua história de vida e, 

assim, a memória exercer sua função, isto é, o relato dos fatos de grande riqueza para a 

análise do objeto pesquisado. 

Dentro do universo de sujeitos a serem entrevistados, concluímos quatro entrevistas de 

forma satisfatória, dentro do que foi possível de ser realizado no cronograma previsto para o 

seu desenvolvimento. 
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Entendendo que o catolicismo popular sertanejo surge como forma de resistência 

cultural e histórica de grupos marginalizados existentes desde o processo de colonização 

brasileiro, os grupos que antecederam aos sertanejos, como indígenas, negros escravizados e 

indivíduos que viviam à margem do capitalismo mercantil da época, passaram por processos 

de etnocídios, tendo suas matrizes religiosas quase que destruídas por completo (algumas 

chegaram a desaparecer). Foram forjadas, no contexto da apropriação territorial da 

colonização, formas de resistência, dentre estas a ressignificação do catolicismo europeu com 

base nas expressões religiosas das matrizes dos grupos marginalizados, produzindo um novo 

universo de símbolos, signos e ritos tratados aqui como catolicismo popular sertanejo. 

Diante disso, defendemos a seguinte tese: a compreensão do sistema simbólico 

religioso de um dado grupo perpassa pela compreensão de sua estrutura, ou seja, de que forma 

e em que contexto histórico foi se constituindo a matriz cultural do grupo. Ao pontuarmos o 

catolicismo popular sertanejo, sua estruturação deve-se ao colonialismo e ao empreendimento, 

por Portugal, de estratégias e lógicas de apropriação territorial do sistema capitalista mercantil 

na colônia brasileira. 

Há uma clara distinção de como se desenvolveram as lógicas de produção econômica: 

no litoral, pautadas em uma economia da exploração da monocultural açucareira e na 

economia dos sertões, voltando-se para uma cultura de subsistência em pequenas produções e 

na pecuária (atividade de suporte a economia açucareira). 

Esse processo histórico constituiu uma forma religiosa do grupo sertanejo que se 

apropriou do sistema religioso do catolicismo europeu e produziu uma ressignificação do 

sistema religioso pela justaposição a outros sistemas simbólicos religiosos que tiveram por 

intuito servir de base de resistência deste grupo aos processos de exploração aos quais foram 

submetidos. 

A compreensão da memória hierofânica deve ser tomada, não como forma de elencar 

elementos de um dado grupo religioso, mas tem como força principal entender a constituição 

das narrativas que produzem o sentido de pertencimento e de aderência dos sujeitos a um 

mesmo grupo de crenças religiosas e como este sistema se espacializa dando coerência a esse 

grupo e aos seus sujeitos. A hierofania, neste aspecto, só produz sentido para os sujeitos 

porque há um reconhecimento da narrativa que legitima a atuação do grupo. 

Para desenvolver tal compreensão, utilizou-se como método a fenomenologia 

cassireriana, dialogando com as proposições de Merleau-Ponty sobre o conceito de espaço e 

as bases de topofilia propostas por Tuan, permitindo, assim, a construção da base teórico-

metodológica que se desenvolve ao longo de todo o trabalho. Nesse sentido, buscou-se não se 
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delimitar a um estudo da morfologia do sagrado, dado o ato hierofânico, mas avançar e 

compreender a estrutura estruturante do grupo religioso do catolicismo popular sertanejo e 

suas formas de espacialização do sagrado, tomando como recorte espacial de estudo a 

localidade de Juazeiro do Norte, tendo em vista que sua constituição está diretamente 

vinculada às formas de espacialização do universo cultural-religioso do grupo e ao processo 

de produção espacial da localidade. 

A luta que se efetuou e segue se efetuando em Juazeiro do Norte enquanto uma 

cidade-santuário, reconhecida através do sistema de crenças do catolicismo popular sertanejo, 

deu-se, antes de mais nada, por essa aderência criada pelo grupo. Não se atestava apenas pelo 

reconhecimento dos feitos extraordinários ligados à figura do Padre Cícero. Sua função de 

líder carismático explica-se, principalmente, pelo contexto simbólico no qual esteve inserido, 

inclusive dando apontamentos do por que o menor interesse na Beata Maria de Araújo. A 

defesa da “Nova Jerusalém” e dos contextos religiosos que a transfiguram para o catolicismo 

popular sertanejo é também e, sobretudo, uma luta pela defesa de melhores condições de vida. 

 

Apresentação dos capítulos 

 

Estruturamos nosso estudo em quatro capítulos em busca de desenvolver ideias para 

apresentar quais os interesses da análise dialogando com as reflexões teóricas, chegando ao 

ponto de compor um quadro analítico sobre o qual nos debruçamos ao longo do doutorado em 

Geografia. 

No primeiro capítulo, temos por intuito situar o leitor do recorte espacial escolhido por 

nós, a cidade de Juazeiro do Norte, que possui uma singularidade do ponto de vista da questão 

religiosa e do processo de espacialização das práticas religiosas do catolicismo popular 

sertanejo. Assim, apresenta-se uma síntese da gênese e do processo de desenvolvimento 

territorial da localidade, iniciando esses apontamentos pelo processo de apropriação territorial 

das terras dos Cariris Novos, não sendo, para nós, uma mera contextualização histórica, mas 

um ponto de partida crucial pensando nosso objeto de estudo, a saber, a compreensão da 

estrutura do catolicismo popular sertanejo e de que forma este sistema religioso se espacializa 

em Juazeiro do Norte, tendo por princípio seu sistema de crenças que busca simbolicamente a 

figura de um messias que se erradia em alguns sujeitos ao longo da história do Nordeste 

brasileiro, sendo materializada no citado município através do Padre Cícero. 

Dessa maneira, entende-se que o desenvolvimento que foi se tomando com o processo 

de apropriação territorial dos Cariris Novos fez surgir diversos núcleos de povoação que se 
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estruturaram e se desenvolveram ao longo de diferentes períodos. Nesse contexto, chegamos 

aos processos que se consolidaram e serviram de bases de fixação para a realização do 

povoamento da localidade que hoje é Juazeiro do Norte, fazendo uma análise breve do início 

do seu processo de desenvolvimento urbano e como se estruturou e ocorreu a hierofania que a 

transformou de forma definitiva. 

No segundo capítulo desenvolvemos uma base conceitual e teórica que dá suporte ao 

estudo aqui proposto. Apresentamos o contexto da geografia da religião e as possibilidades de 

diálogo entre espaço, memória e hierofania no intuito de expor o que aqui tratamos como 

memória hierofânica. Destarte, desenvolve-se um raciocínio elencando o contexto no qual 

ocorreram os primeiros encontros de ideias, ligando questões espaciais às questões religiosas, 

constituindo o suporte no qual se desenvolveu o subcampo da geografia da religião que se 

consolidou nos estudos geográficos e que passou (e passa) a chamar atenção dos geógrafos 

brasileiros, existindo núcleos consolidados na investigação da temática no âmbito nacional. 

Busca-se, então, pontuar as diferentes perspectivas e realizar uma aproximação de algumas 

ideias teóricas que estruturam as análises de geografia da religião no Brasil. 

Desse modo, primeiro é desenvolvida uma reflexão teórica sobre os conceitos de 

espaço e memória pensando no âmbito de desenvolvimento de uma leitura geográfica sobre o 

fenômeno religioso; nesse caminho, avançamos analisando alguns teóricos que discutem 

espaço, hierofania e o sagrado para, por fim, elaborar um quadro referencial do que aqui 

defendemos por memória hierofânica, tomando como bases os autores elencados durante o 

capítulo. 

No terceiro capítulo estrutura-se uma contextualização histórica sobre o processo de 

constituição de uma cultura popular sertaneja, cujo palco foram os contextos político, 

religioso e socioeconômico que se percorreu desde o período colonial até o período imperial 

do país. Para entender tal processo, deve-se partir da noção de que, para compreendermos a 

cultura de determinado grupo humano, é preciso uma leitura sobre suas formas simbólicas 

(CASSIRER, 2004; 2012) e, neste intuito, compreender que a estruturação da cultura popular 

sertaneja perpassa, necessariamente, por uma contextualização dos fatos históricos que dão 

corpo ao modelo simbólico de determinada cultura. Nosso estudo pauta-se na análise do 

fenômeno religioso, assim, a forma simbólica da religião e como foi sendo constituída ao 

longo de mais de cinco séculos no corpo social do grupo religioso do catolicismo popular 

sertanejo, ponto este de fundamental interesse aqui. 

Portanto, intenta-se desenvolver uma análise inicial do contexto de formação do 

catolicismo popular sertanejo remontando ao processo de apropriação territorial do Brasil e os 
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principais grupos étnicos que estiveram ligados a este processo, ocasionando o encontro de 

diferentes culturas e sistemas simbólicos religiosos, justapondo-se e constituindo, o que aqui 

tratamos por catolicismo popular sertanejo. Com base na produção de uma nova visão 

cultural, de base popular e ligado a um espaço geográfico, o sertão nordestino, todo um 

sistema de simbolismo foi construído para interpretar a própria cultura pertencente a esse 

sistema simbólico religioso, sobressaindo-se a crença nos messianismos que, por sua vez, dão 

sustentação a vários movimentos messiânicos que ocorreram em áreas distintas no Brasil, 

tendo maior destaque Canudos, Contestado e Juazeiro do Norte. 

A figura da vinda de um messias é algo muito presente no sistema simbólico do 

catolicismo popular sertanejo, este fundado por um ritmo cíclico no qual, de tempos em 

tempos, um sujeito com capacidades extraordinárias transfigurar-se-á em um messias que irá 

libertar seu povo, levando-os à “Terra Prometida”. É por este sistema simbólico religioso, 

bastante difundido nas crenças do catolicismo popular sertanejo, que se permitiu a 

espacialização de um fenômeno sagrado em Juazeiro, que “cosmicizou” o então sítio 

(COSTA, 2011). A hierofania que se apresentou no lugar, transmutando o caos em cosmo, dá-

se pelo “milagre da hóstia” que se transformara em sangue na boca da Beata. O sangue do 

próprio Cristo denota a sacralidade do lugar, na crença e nas narrativas reproduzidas pelos 

romeiros. O Padre, a Beata e Juazeiro estiveram, nesse período, no centro das tensões de 

poder entre Igreja e Estado, em que a atuação da Igreja se deu por deslegitimar todo e 

qualquer ato que viesse a fortalecer as crenças religiosas populares por um processo de 

romanização (DELLA CAVA, 1976). A forma simbólica que molda o grupo religioso do 

catolicismo popular sertanejo espacializou-se em Juazeiro do Norte pelo ato hierofânico 

extraordinário ocorrido na localidade.  

Em continuidade e para finalizar, em nosso quarto capítulo construímos a percepção 

da memória hierofânica do catolicismo popular sertanejo e de sua espacialização na cidade de 

Juazeiro do Norte. No tocante à memória hierofânica, defendemos que esta deve ser 

compreendida pela forma cultural do grupo, ou seja, o contexto de produção do sistema 

simbólico o qual os sujeitos de uma dada coletividade se reconhecem. Adotamos, dessa 

forma, pautados em Cassirer (2012), a concepção do homem como um animal symbolicum. 

Os indivíduos interpretam o mundo a partir do seu sistema simbólico e é sob esse aspecto que 

Cassirer diferencia o ser humano dos demais animais, atestando que o homem não se encontra 

mais em universo meramente físico, mas em um universo simbólico: “[...] A linguagem, o 

mito, a arte e a religião são partes desse universo” (CASSIRER, 2012, p. 48). 
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Sendo a religião um dos componentes deste supramencionado universo simbólico, 

podemos compreender o homo faber sapiens como homo religiosus, tendo em vista que, pela 

necessidade de interpretar o meio ambiente em que se vive, utiliza-se do seu sistema 

simbólico para compreendê-lo. As explicações mitológicas se estruturam em um sistema de 

crenças desenvolvidas, tornando-se um sistema religioso, fazendo com que os sujeitos, ao 

trabalharem sobre o espaço, espacializem seu sistema simbólico e, por conseguinte, 

espacializem suas concepções religiosas, seu sistema simbólico religioso pelas suas crenças, 

ritos e signos. 

Ao nos dedicarmos ao estudo do catolicismo popular sertanejo, temos em vista a 

complexidade e a dimensão para compreender esse grupo religioso. Posto isso, nos pautamos 

em leituras a respeito da geografia da religião, um espaço sagrado, no qual suas práticas 

religiosas são especializadas. É neste contexto que analisamos os lugares sagrados presentes 

na hierópolis de Juazeiro do Norte, como documentos de uma memória hierofânica do grupo 

do catolicismo popular sertanejo, além de apresentar relatos orais, narrativas de sujeitos 

pertencentes a esse sistema religioso, de forma que pudemos estruturar uma base de 

interpretação do que aqui chamamos de catolicismo popular sertanejo. 

Ao final do trabalho apontamos ideias que se constituíram através da pesquisa 

desenvolvida e apontamos para a potencialidade dos estudos em geografia da religião e pelo 

conceito proposto de memória hierofânica e do catolicismo popular sertanejo, percebendo que 

é necessária uma compreensão mais próxima de nossa realidade, evitando-se o uso 

indiscriminado de determinados conceitos. Assim, há uma força no desenvolvimento de novas 

propostas e novos conceitos como o de catolicismo popular sertanejo e o de memória 

hierofânica, o que permite pensar uma agenda de pesquisa que poderá ser desenvolvida 

futuramente. 
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2 JUAZEIRO DO NORTE: gênese e desenvolvimento (1703-1889) 

 

“A vida no Juazeiro, onde o Padre 

Cícero incentivava o trabalho e a 

oração – 'Primeiro a obrigação, 

depois a devoção', já situa essa 

cidade como um mundo de 

catolicismo popular” (Luitgarde 

Oliveira Cavalcante Barros). 

 

A materialização da cultura no espaço urbano de Juazeiro do Norte corrobora com as 

relações de fatores sociais com o meio ambiente local, orientado por concepções de mundo 

herdadas da religiosidade e das tradições da cultura popular nordestina. As transformações 

realizadas na paisagem local resultaram da capacidade de intervenção desses fatores 

vinculados a determinadas conjunturas sociais e políticas que nortearam os processos de 

formação da cidade a partir de ambientes agrários que os recepcionaram. A compreensão 

cultural da cidade perpassa, desse modo, pelo retrospecto da sua produção espacial motivado 

por fatores históricos que resultaram em sua urbanização, ligando-se à ideia de que “[...] o 

espaço urbano é um reflexo tanto de ações que se realizaram no passado e que deixaram suas 

marcas impressas nas formas espaciais presentes” (CORRÊA, 1993, p. 8); todavia, não é de 

nosso interesse aprofundar tal discussão. 

O ambiente natural e as formas de manifestações culturais e simbólicas presentes na 

cidade de Juazeiro do Norte expressam as diversas maneiras de interação das tradições de 

origens católicas e das tradições sertanejas com as condições geoambientais que 

recepcionaram o processo de formação histórica, econômica e territorial da localidade. A 

dimensão urbana da cidade é caracterizada pela materialização da cultura dotada de 

simbologias que expressam a intervenção da concepção religiosa do mundo herdada da 

sociedade rural brasileira desde a sua colonização, processo este que fomenta o surgimento do 

catolicismo popular sertanejo e suas diferentes formas de vivência com o sagrado. 

Tais processos dialogam com os diferentes agentes simbólicos modeladores da 

produção do espaço urbano da cidade
5
 (são diferentes e possuem maior ou menor poder de 

produção, dados os diferentes processos e períodos históricos de produção da cidade), o que 

                                                           
5
Discorremos sobre tais agentes modeladores em nosso trabalho de dissertação (OLIVEIRA, 2014).  
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fez com que Juazeiro do Norte viesse a se torna uma hierópolis
6
, ou seja, uma cidade-

santuário, dotada de manifestações do sagrado em seu espaço. Como principal figura deste 

processo hierofânico temos o Padre Cícero Romão Batista, agente simbólico carismático da 

produção espacial do lugar. Também apontamos para a figura da Beata Maria de Araújo que 

se faz presente na memória dos indivíduos inseridos no universo do catolicismo popular 

sertanejo que vivenciam os espaços sagrados de Juazeiro do Norte, uma cidade situada na 

macrorregião do Cariri/Centro Sul no estado do Ceará, na zona fisiográfica da Chapada do 

Araripe (MAPA 2) cuja estrutura geológico-geomorfológica imprime à região um caráter 

ameno quando comparado à paisagem característica do semiárido nordestino. 

 

Mapa 2: Localização de Juazeiro do Norte em relação à Chapada do Araripe 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nessa perspectiva, podemos diferenciar os chamados Cariris Novos (Cariri cearense) 

do Cariris Velhos (Cariri paraibano) – tal distinção pode ser realizada pela caracterização 

geoambiental de cada localidade. Pois bem, predomina no Cariri paraibano o clima semiárido, 

de vegetação sensível a períodos de estiagem (Caatinga) que ocorrem de forma periódica, 

                                                           
6
O conceito de hierópolis é desenvolvido por Zeny Rosendahl em diversos trabalhos. 
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clima característico de grande parte do território nordestino. Na porção cearense, que fica 

situada na zona fisiográfica da Bacia Sedimentar do Araripe, apresentam-se condições 

diferenciadas do sertão nordestino circundante, o que se deve às condições geoambientais 

proporcionadas graças à Chapada do Araripe que “[...] é formada por extratos sub-horizontais, 

de idade meso-cretácia refletida na forma tabular do relevo. Essa formação associada à 

posição de barlavento, interpondo-se aos ventos alísios de nordeste provoca maior freqüência 

de chuvas orográficas” (MENEZES, 2007, p. 345). Este aspecto permite a condição de um 

microclima, ocasionando um maior índice pluviométrico em relação às regiões do semiárido, 

caracterizando-o como um clima tropical quente subúmido (IPECE, 2012). Somando-se a 

isto, destaca-se o solo fértil existente e a incidência de fontes naturais na região. 

Entender o fenômeno que vem a ser o Cariri e o próprio Juazeiro do Norte perpassa, 

dessa maneira, pelo entendimento das condições físicas singulares que, associadas aos 

processos de ocupação do território local e suas singularidades culturais e simbólicas, 

distinguem essa localidade da região do entorno. 

O Padre Cícero veio a habitar Juazeiro do Norte no ano de 1872, período em que 

recebeu um convite de dois cidadãos ilustres para rezar uma missa, tendo em vista que o 

lugarejo, neste período, encontrava-se sem capelão (WALKER, 2010). Segundo consta na 

tradição oral local, um sonho veio a alterar os planos do jovem sacerdote Cícero Romão 

Batista, onde ele teria tido uma visão da Santa Ceia – os sujeitos que relatam a cena a 

descrevem da seguinte forma: “ocorreu a entrada de retirantes flagelados, fugidos da seca. 

Jesus que estava sentado à mesa teria se voltado ao padre e questionado o que ele faria com 

esses filhos, com essas ovelhas perdidas”. Deste sonho, o padre passou a fixar residência no 

lugar. 

Cabe ponderar que o sonho não se constitui como uma simples narrativa, mas 

desempenha um papel ímpar, diretamente ligado à hierofania e aos aspectos simbólicos 

religiosos. Vários profetas que são citados nas escrituras bíblicas ou mesmo em outros 

sistemas religiosos aparecem tendo sonhos ou visões com a divindade, o que marca seu 

caráter extraordinário de líder religioso. Essa narrativa simbólico-religiosa é recontada em 

relação ao Padre Cícero, conferindo-o os mesmos status tidos pelos profetas bíblicos. A 

concepção simbólico-religiosa do catolicismo popular sertanejo perpassa pela ressignificação 

da narrativa do catolicismo romano a partir do seu contexto sociocultural, conferindo ao Padre 

o poder de líder carismático do movimento. 

No ano de 1889, pela celebração de uma missa devotada ao Sagrado Coração de Jesus, 

um ato extraordinário veio a modificar o cotidiano local e as figuras relacionadas. Ao receber 



43 

 

a hóstia do Padre Cícero, ela teria se transfigurado em sangue na boca da Beata Maria de 

Araújo, o que seria o sangue de Cristo (DELLA CAVA, 1976). O fato é tido como milagroso, 

abrindo um amplo campo de debate e gerando diversas controvérsias. Houve grande 

repercussão, primeiramente em nível local e, depois, ganhando destaque a nível nacional, o 

que acabou por chamar a atenção da Igreja. 

Para os seguidores do catolicismo popular sertanejo, tal ato constitui-se em um ato 

hierofânico, o que veio a modificar, desse momento em diante, todo o contexto de produção 

espacial do Juazeiro. Do ponto de vista da Igreja Católica e dos seus líderes, esse ato não 

poderia ser concebido como um “milagre”, repercutindo diretamente no contexto 

socioespacial da região e implicando em tensões espaciais que ocorreram no seu 

desenvolvimento e que ainda existem até os dias atuais em escalas diferentes. 

O ato tido como “milagroso” volta a repetir-se outras inúmeras vezes, constituindo o 

Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo como “santos” para os fiéis sertanejos, o que fez 

convergir à localidade do então sítio Joazeiro
7
 fluxos de peregrinos que cresciam e ganhavam, 

cada vez mais, maiores proporções. Em um primeiro momento, esse movimento demográfico 

vinha exclusivamente das cidades vizinhas e, posteriormente, com a repetição do ato 

hierofânico, sua divulgação e sua proporção, houve um crescente aumento no número de 

peregrinos que se deslocavam à localidade, tornando-se regional e, em seguida, nacional. Esse 

ato hierofânico e os sujeitos que dele participaram estão intrinsecamente ligados ao processo 

de produção espacial de Juazeiro do Norte, o que permite reconhecer o sagrado como 

elemento da produção do espaço. 

O aumento no número de peregrinação criou um movimento demográfico, elevando a 

população local, gerando crescimento econômico e expandindo seu território, logo passando a 

emancipar-se (1911) e tornar-se cidade (1914). A convergência desses romeiros, ligada à 

manifestação do sagrado existente em Juazeiro do Norte, transformou a cidade em uma 

hierópolis onde a ordem espacial que surgiu através deste fenômeno é centrada em uma 

hierarquia do espaço sagrado. Assim, as funções urbanas apresentam um padrão para atender 

os peregrinos; nesse sentido, presente no processo de produção espacial, a cidade se organiza 

para os devotos (ROSENDAHL, 2002). 

Ora, é notório tal processo, principalmente nos períodos dos ciclos das romarias, no 

qual o espaço urbano precisa sofrer intervenções por parte dos agentes sociais ligados ao 

poder público local. Há um contingente de pessoas que vêm à cidade, um deslocamento 

                                                           
7
A grafia Joazeiro foi utilizada até os anos de 1914, sendo substituída por Juazeiro e, posteriormente, por 

Juazeiro do Norte, em 1943, no intuito de diferenciá-lo do município baiano de mesmo nome. 
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periódico de devotos que buscam satisfação espiritual e que são atraídos pelo ritual das 

festividades sagradas, de forma que se adensam à população local, concentrando-se 

principalmente nas proximidades dos pontos devocionais, sendo estes, em sua maioria, em 

Juazeiro do Norte, nas proximidades da Basílica de Nossa Senhora das Dores, da Rua São 

José (onde se localiza um vasto comércio religioso e o casarão do Padre Cícero), da praça do 

Socorro (encontra-se a Igreja do Socorro, local onde está sepultado o Padre Cícero, e o 

Memorial do Padre Cícero, no qual é possível observar algumas relíquias) e do Horto (MAPA 

3). As demandas que são criadas, tendo em vista a vinda dessa população flutuante, faz com 

que sejam repensadas as funcionalidades de algumas áreas presente neste espaço urbano, no 

sentido da lógica de atender aos romeiros e toda a população local. São replanejados o fluxo 

de transportes, a distribuição de água na cidade, os horários de funcionamento dos comércios, 

dentre outras mudanças. 

 

Mapa 3: Locais de convergência de romeiros 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O que se observa é que as formas espaciais são modificadas para atender as demandas 

que surgem – vale ressaltar que tais demandas geram um interesse capitalista, dadas as 
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atividades de produção e comercialização de mercadorias, prestação de diversos serviços 

(hospedagem, transporte, alimentação, etc.) e as próprias funções simbólicas que se 

encontram vinculadas aos processos sociais. Nessa perspectiva, dialogando com Corrêa 

(1993, p. 10), pondera-se a ação dos agentes sociais sobre o espaço urbano, sendo que: “Estes 

são, por sua vez, o movimento da própria sociedade, da estrutura social, demandando funções 

urbanas que se materializam nas formas espaciais. Formas estas que são socialmente 

produzidas por agentes sociais concretos”. 

O despontar econômico e a produção do espaço urbano de Juazeiro do Norte estão 

completamente atrelados ao crescimento das romarias que dinamizou o comércio e 

impulsionou a instalação de diferentes equipamentos no processo de produção histórica da 

cidade. Neste mesmo sentido, seu rápido crescimento demográfico está ligado aos romeiros 

que passaram a fixar-se ali, o que ocorreu dentro de diferentes contextos, caso de ricos 

comerciantes que passaram a residir no povoado, bem como flagelados fugidos da seca que 

buscavam um meio de sobrevivência pelas terras abundantes, de solos férteis, clima ameno 

(tropical quente subúmido) e a disponibilidade hídrica que possui a região do Cariri cearense, 

havendo ainda aqueles que vieram à cidade nas romarias e não conseguiram regressar a seus 

lugares de origem e acabavam por se instalar na cidade, ou mesmo aqueles que passaram a 

habitar a localidade pela crença no Padre Cícero e na “Meca do Sertão”; nesses contextos, 

novos agentes sociais e novas camadas sociais foram estabelecendo-se e impactaram no 

processo de produção espacial da região. 

Porém, antes da chegada do Padre Cícero, já havia ocupação onde hoje se insere a 

cidade de Juazeiro do Norte. Os primeiros relatos que remetem a este território são de colonos 

que teriam vindo às terras que hoje fazem parte do Cariri cearense. Cabe, no entanto, pontuar 

que a historiografia, em sua grande maioria, retrata o processo de ocupação de Juazeiro sem 

dar destaque aos nativos existentes, os Kariris e outras etnias; os relatos restringem-se a uma 

historiografia que perpassa uma ideia eurocêntrica do processo de ocupação dos territórios do 

sertão, como se este fosse um espaço vazio à espera dos conquistadores. Na localidade aqui 

apresentada, estes “conquistadores” vieram em busca de metais preciosos no período de 

transição dos séculos XVII e XVIII (MACÊDO, 1978). Quem veio a tomar posse e a tornar-se 

o “primeiro proprietário” de terras onde hoje é o Juazeiro, conforme as políticas de 

apropriação territorial desenvolvidas na época, foi o capitão-mor Manuel Rodrigues Ariosa a 

partir de doação de sesmarias. 

O despontar do local deu-se pela chegada do Padre Pedro Ribeiro, grande proprietário 

de terras, passando a construir equipamentos para atividades agrícolas e realizando a 
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construção de uma capela devotada à Nossa Senhora das Dores. Foi neste momento que 

começaram a surgir os primeiros arruados e a ocupação mais relevante do lugarejo. Tais 

questões serão abordadas a partir de agora. 

 

2.1 Apropriação territorial dos Cariris Novos 

 

São apresentadas algumas versões de quando se iniciou o processo de povoamento nas 

terras que hoje correspondem ao município de Juazeiro do Norte (MAPA 4). A cidade fica 

localizada na região Sul do estado do Ceará, na macrorregião Cariri/Centro Sul. Localiza-se 

entre as coordenadas geográficas 7º 12’ 47” de latitude Sul e 39º 18’ 55” de longitude Oeste 

de Greenwich, possuindo altitude média de 377,3 metros (IPECE, 2017). 

 

Mapa 4: Localização do município de Juazeiro do Norte 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Não há um consenso sobre a delimitação regional do Cariri cearense; alguns 

pesquisadores realizaram suas classificações a partir de seus estudos históricos, enquanto que, 

por parte dos órgãos competentes, são apresentadas outras delimitações regionais dessa 
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porção do território. Para apresentar nossos apontamentos sobre o processo de apropriação 

territorial do Cariri cearense utilizamos como base a zona correspondente à Sub-Bacia 

Sedimentar do Araripe e os seus respectivos municípios, região esta que pertence à zona 

fisiográfica da Chapada do Araripe que exerceu influência direta no processo de ocupação e 

povoamento, dadas as terras abundantes e clima ameno existentes em seu território, bem 

como o imaginário que é construído através dos aspectos físico-naturais que compõem a 

paisagem local. 

Pensando de que forma ocorreu a produção espacial de Juazeiro do Norte faz-se 

necessário compreender o processo de apropriação e ocupação do território do Cariri 

cearense, situando algumas questões pertinentes na lógica pela qual foi forjada a cultura da 

localidade, pelas condições existentes no processo de colonização e como essas marcas foram 

vinculadas ao desenvolvimento local. Tais fatores históricos resultaram na urbanização da 

cidade, motivados dentro do contexto do catolicismo popular sertanejo e das estruturas de 

poder cultural e social em que a sociedade estava inserida. 

O estudo da organização territorial remonta ao processo de apropriação do Brasil no 

período colonial, sendo este um campo fértil que permite a descoberta de heranças do 

passado. Muitos costumes, crenças, valores culturais e simbólicos foram forjados nesses 

tempos pretéritos e só podem ser bem explicados buscando compreender esses períodos, 

assim, algumas questões atuais nos são reveladas à luz dessa contextualização. 

No entanto, não se pretende aqui retomar toda uma narrativa dos fatos históricos que 

estão ligados ao processo de apropriação do território e a colonização de diferentes 

localidades no que hoje se inscreve como sendo a nação brasileira. Nossa intenção é a de citar 

alguns marcos temporais que julgamos de importância ímpar para se compreender o 

desenrolar dos fatos que levaram ao processo de ocupação das terras do Cariri cearense, as 

cidades que se desenvolveram com base nos modelos econômicos de cada período, bem como 

situar o processo de produção espacial de Juazeiro do Norte e sua gênese até a chegada do 

Padre Cícero. Assim, nossa intenção neste capítulo é o de traçar alguns quadros históricos que 

ajudam a elucidar o tema em questão. 

O processo de apropriação territorial do Brasil deu-se a partir da “descoberta” dessas 

terras pelo colonizador português que passou a ter a posse deste território pelo chamado 

“direito de conquista”, transplantando para a nova colônia o sistema jurídico sesmarial
8
, sendo 

                                                           
8
Maurício de Almeida Abreu apresenta um grande subsídio para a compreensão do processo de apropriação 

territorial do Brasil, no texto “apropriação do território no Brasil Colônia” (ABREU, 2014). Outras produções 
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que este sistema se configurou em uma política intensiva de povoamento e colonização do 

território. As terras iam sendo doadas para colonos que passavam a explorá-las 

economicamente, voltadas à lógica da economia global vigente à época (ABREU, 2014). As 

primeiras áreas a serem ocupadas foram aquelas que apresentavam algum atrativo econômico 

que pudessem gerar lucro dentro do sistema mercantil vigente. Assim, a ocupação e o 

povoamento da nova colônia foram ocorrendo por etapas: primeiramente a ocupação do litoral 

na exploração de madeiras corantes (pau-brasil) e, posteriormente, com a abertura de vastas 

áreas, passou-se ao cultivo da cana-de-açúcar pelo modelo de “plantation”, baseado na 

monocultura e no trabalho escravo. 

Cabe pontuar uma questão relevante: o processo violento de apropriação do território 

marcado por genocídio e etnocídio dos nativos que habitavam esse território antes da chegada 

dos portugueses. Pires (1990) cita que, em um primeiro momento, na fase de reconhecimento 

do território por parte dos portugueses, havia certa coexistência pacífica entre o colonizador e 

o nativo, situação esta que é alterada quando o processo de “descoberta” foi transformado em 

um empreendimento mercantil, baseando-se na ocupação da terra e na montagem da 

agroindústria açucareira. Processo tão violento quanto o ocorrido no litoral foi a ocupação das 

terras pelos colonos nas áreas de sertão, ou seja, no interior do território. 

A ocupação de grandes áreas para o cultivo da cana-de-açúcar, principal produto que 

era exportado para metrópole portuguesa visando o mercado Europeu, ocorreu no litoral do 

território. As culturas que abasteciam essas vastas áreas de monocultura estabeleceram-se 

próximos aos engenhos, mas, gradativamente, foram sendo deslocadas para o interior da 

colônia dada a crescente necessidade de terras para a lavoura da cana-de-açúcar; o principal 

disseminador da ocupação do interior do território brasileiro foi a pecuária. A expansão do 

gado se deu pelos caminhos dos rios, estabelecendo-se em áreas abertas que permitiram o 

desenvolvimento dessa cultura, assim, o sertão tornou-se o território do “curral”: 

“Gradativamente afastada da marinha, a criação encontra no interior brasileiro duas paisagens 

naturais que permitiam sua vigorosa expansão territorial desde o final do século XVII: a 

caatinga nordestina e os campos meridionais” (BECKER; EGLER, 2010, p. 97). 

É nesse contexto de “marcha para o oeste” que a região do Cariri passou pelo processo 

de apropriação de suas terras. É citado por diferentes autores que se debruçaram sobre a 

história, dentre estes Figueiredo Filho (2010a), que a ocupação e o povoamento do Cariri 

cearense remonta ao final do século XVII, onde colonos, em busca de metais preciosos, 

                                                                                                                                                                                     
ajudam a elucidar melhor essa questão, autores como: Becker; Egler (2010) “Brasil: uma nova potência regional 

da economia-mundo”; Andrade (2005) “A terra e o homem no Nordeste”, dentre outros. 
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chegaram às terras que hoje correspondem ao Cariri cearense. Para chegar até lá, os 

colonizadores fizeram o mesmo caminho percorrido pelos índios da tribo dos Kariris
9
, que 

alcançaram a região seguindo o leito dos rios, onde o São Francisco foi o seu principal 

disseminador. Porém, em um primeiro momento, os colonos não se fixaram, dado o modelo 

de dominação do território que fazia o colonizador, como relatado por Pinheiro (2010, p. 19): 

 

Costumavam os colonizadores, no Brasil, penetrar o sertão bruto e 

desconhecido, de trabuco na mão, à cata de ouro, pedras preciosas, campos 

de criar, compor-se com os nossos silvícolas, ou guerreá-los, apossar-se de 

longos tratos de terras, e só então legalizar suas conquistas por meio de 

documentos. 

Era, portanto, assim, a progressão: posse, construção de roças e currais, 

arroteamento de terrenos, documento legal. 
 

As primeiras doações de sesmarias que foram registradas deram-se no início do século 

XVIII, como afirmam em seus trabalhos Figueiredo Filho (2010a; 2010b; 2010c), Girão 

(1989), Pinheiro (2010a) e Macêdo (1978), tendo sido realizada a primeira concessão de terras 

na região pelo capitão-mor Francisco Gil Ribeiro a Gil de Miranda e Antônio Mendes Lobato, 

conforme relatado por Pinheiro (2010). Os principais colonizadores que alcançaram a 

localidade vieram principalmente de Pernambuco e da Bahia (MAPA 5). A região ficou 

conhecida como Cariris Novos
10

, nomenclatura que se deve à existência do Cariri Paraibano 

que, posteriormente, passou, então, a ser conhecido como Cariri Velho. 

O que se narra, porém, é que os colonizadores que ocuparam a região não foram os 

ricos proprietários do litoral – estes permaneciam nas grandes cidades e revendiam os tratos 

através da companhia de compras de terras para colonos, rendeiros que passaram a comprar 

seu trato de solo passando a se fixar e se erradicar, logo, a região foi colonizada por pequenos 

e médios fazendeiros
11

. Sobre este processo histórico, relata Pires (1990, p. 38): 

 

O grande sesmeiro quase nunca morava na fazenda: deixa parte de sua 

propriedade aos cuidados de alguns vaqueiros. A maior parte de suas terras 

era arrendada a moradores que pagavam um foro de 10$000 por ano para ali 

                                                           
9
“Os Kariri ou Kiriri que, inicialmente, habitaram o litoral nordestino na região que compreendia desde o rio 

Itapicuru, no Maranhão, até o Sul da Bahia. De lá foram expulsos pelos Tupinikim e, posteriormente, pelos 

Tupinambá. Quando alcançaram o interior, dividiram-se em diversas tribos” (PIRES, 1990, p. 27). 
10

O topônimo se deve à presença dos índios Kariris na região. Existe uma diferença geoambiental entre as terras 

que foram denominadas de Cariris Novos e as terras do Cariri Velho. Os aspectos geoambientais da porção 

cearense apresentam clima mais ameno, enquanto que na parte Paraibana predomina a caatinga ressequida. 
11

Confirmando esta afirmação, relata Figueiredo Filho (2010a, p. 23): “Não sei de famílias caririenses, portanto 

nomes dos primitivos sesmeiros. Mas, muitas famílias existem com os nomes dos humildes troncos originários, 

que aforaram e compraram retalhos as terras da sesmarias. [...]. Os troncos dessas famílias fixaram-se no Cariri, 

na primeira e segunda metade do século XVIII.” 
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colocarem o seu gado. Esses sertanistas que não tiveram recursos para se 

estabelecer no litoral, enfrentaram os riscos da conquista, tornando-se 

criadores de gado na região. As cartas de doação demonstram que muitos 

dos aqui estabelecidos “encontravam-se no sertão a serviço de seus patrões”. 

Alguns afirmavam não possuírem terras “onde situar seus gados”. Outros 

diziam que “tinham seus gados no sertão pagando arrendamento de terras”. 

porque não eram proprietários. 

 

Esse contexto de atuação dos agentes coloniais refletiu diretamente na organização 

espacial do local e no seu lento desenvolvimento econômico – em um primeiro momento a 

região não despontou como núcleo de desenvolvimento do interior do Ceará, esta posição era 

ocupada por Icó que possuía relações diretas com os portos de Aracati e Recife. 

 

Mapa 5: Caminhos dos primeiros migrantes Baianos e Pernambucanos 

 

Fonte: PONTES, 2009. 
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As novas áreas colonizadas do sertão passaram a desenvolver-se com base em uma 

economia de subsistência, o que gerou um modelo de organização espacial que se dava pela 

construção de um curral e o seu posterior desenvolvimento em fazenda, onde se organizavam 

alguns equipamentos como engenho, armazém e casa da fazenda. Esse tipo de civilização é 

basicamente pastoril, destarte não se operava com o braço escravo, dado que essa atividade 

não era lucrativa. Escravos se fizeram presentes, nesse primeiro período de colonização do 

Cariri na busca por ouro e metais preciosos, quando foi implantada a Companhia do Ouro das 

Minas de São José dos Cariris Novos, em 1756, porém, não perdurou por muitos anos, sendo 

a companhia extinta em 1758 (GIRÃO, 1989a). Com isso, novamente os colonos voltaram-se 

à agricultura e à pecuária. 

 

2.2 Primeiros núcleos de povoação 

 

Tanto a agricultura, quanto a pecuária foram possíveis de serem desenvolvidas no 

Cariri cearense desde os primeiros anos de colonização, dada a fertilidade do solo 

(predominam latossolos vermelho-amarelos bem desenvolvidos) e pelas diversas fontes de 

água natural, propiciadas pela formação geológico-geomorfológica e das condições climáticas 

presentes na região. Assim, Silva (1992, p. 67, grifo nosso) aponta que a disseminação do 

povoamento dos Cariris Novos deu-se “[...] tanto a difusão da pecuária, quanto a agricultura e 

mineração [que] fazem parte de um processo de ocupação regional, apesar de uma ou outra 

atividade ter exercido maior influência em relação a outra”. Com relação à produção da cana-

de-açúcar, o Cariri também se destacava com a produção de açúcar, rapadura e aguardente, 

existindo um total de 440 estabelecimentos no ano de 1860, segundo dados do Ensaio 

Estatístico da Província do Ceará (BRASIL, 1864). Até os dias atuais é possível se observar 

na paisagem local a presença de grandes engenhos que produziam no Cariri cearense, tendo 

destaque as localidades de Crato, Jardim, Barbalha e Missão Velha. 

Além da vinda de colonos para ocupar as terras dos Cariris Novos, fizeram-se também 

presentes missionários que vinham no intuito de realizarem o aldeamento e a catequização dos 

povos nativos ali existentes. Partindo principalmente de Recife, foram os Capuchinos 

responsáveis por este papel. É citado o nome do frei Carlos Maria de Ferrara, responsável 

pelas terras “doadas” aos índios do Crato, tomando posse delas em nome deles. Fizeram-se 

também presentes na região Carmelitas e Barbadinhos, sendo os Kariris
12

 aldeados por padres 

                                                           
12

Figueiredo Filho (2010) fala da bravura e da resistência exercida pelos nativos das tribos Kariri e suas 

ramificações ao processo violento da colonização. Tal episódio de resistência nativa ficou conhecido como 
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da Companhia de Jesus, fundadores da Missão de São José dos Cariris Novos, onde se 

desenvolveu o município de Missão Velha, posteriormente, criou-se a Missão do Miranda, na 

qual foram catequizados os nativos das etnias dos Cariús, Quixeréu, Curianê, Calabaça e 

Icozinho, no local onde se encontra hoje o município de Crato, ficando sob a jurisdição da 

paróquia de Icó até o ano de 1748 (FIGUEIREDO FILHO, 2010b). 

Esse processo de aldeamento e catequização foi uma forma perversa e violenta de 

substituição de costumes, crenças e símbolos cultuados pelas diferentes etnias nativas da 

região. Os párocos e missionários que se instalaram em diferentes localidades do sertão 

nordestino passavam a disputar, junto aos fazendeiros, colonos e rendeiros, prestígios e 

riquezas, assim se utilizavam da subordinação religiosa para alcançarem os desejos pessoais. 

Diante desse cenário, Barros (2014, p. 65) relata que: 

 

Nesse contexto, também os párocos e missionários conduzem sua vida pelo 

mesmo sistema ético, transformando a mensagem religiosa em instrumento 

de subordinação e conformismo da classe dominada (os sem-terra e sem 

cargos públicos), através de ritos de submissão à autoridade religiosa. Esses 

ritos se constituíam geralmente de auto-flagelações, procissões, romarias, 

autos como os da Semana Santa, todos eles herdados culturalmente da 

catequese jesuíta e franciscana, embora os primeiros tenham sido expulsos 

no século XVIII, assumindo o Rei, dessa forma, a orientação judicial, 

ideológica, eclesiástica e econômica do país. A ideologia da catequese fora 

um processo de substituição violenta, nas populações indígenas, de seu 

universo de crenças com a ruptura do sistema simbólico, alcançando os 

catequistas apenas, na maioria dos casos a instauração do caos na antiga 

ordem cosmogônica dessas populações. 
 

Esse processo de desconstrução do universo simbólico de crenças para instauração de 

outro universo cosmogônico ajudou a forjar um novo modelo cultural dos povos que ali se 

encontravam (os sem-terras e sem cargos públicos); dessa forma, um novo conjunto de 

crenças e valores foi sendo forjado a partir da ressignificação e da resistência de ambas as 

culturas, justapondo os universos cosmogônicos. Nesse sentido, não se perde totalmente o 

universo de crenças anteriormente existentes, ou seja, o processo de desconstrução não se 

consolida, mas permite a justaposição das formas de interpretar o sagrado, seja a do 

colonizador europeu, dos nativos locais, dos escravos trazidos no tráfico negreiro e de outros 

grupos sociais que participaram desse processo – alguns autores se utilizam da expressam 

sincretismo religioso. 

                                                                                                                                                                                     
“Guerra dos Bárbaros” ou “Confederação dos Cariris”. Pires (1990) realizou grande contribuição no estudo sobre 

o tema.  
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É nesse contexto que se disseminou a ocupação das terras pela introdução da pecuária 

no sertão cearense, no chamado “ciclo de civilização do boi e do couro”, processo este 

violento em que houve muito derramamento de sangue. Os nativos não aceitaram a tentativa 

de apropriação realizada no período. Um dos conflitos que pode ser apontado foi o abate das 

criações bovinas por parte dos nativos, episódio que tinha mais repercussão nos períodos de 

seca. Como o gado era criado solto para pastar, os nativos matavam os bois, como era seu 

costume, a realização da caça para conseguir o alimento e todo animal que estivesse soltou era 

tido como caça (PIRES, 1990). Tais situações foram geradoras de conflitos entre os nativos e 

os fazendeiros, causando um confronto que perdurou cinquenta e um anos e que contou com o 

deslocamento de bandeirantes paulistas para guerrearem os nativos. Outro processo marcante 

foram os aldeamentos e a catequização dos índios, fazendo surgir povoados, freguesias, vilas 

e cidades. 

As primeiras freguesias instituídas nos chamados Cariris Novos ocorreram ainda na 

primeira metade do século XVIII, sendo a primeira paróquia construída no município onde 

hoje é o território de Missão Velha, chamado então de São José de Missão Velha, 

desmembrando-se de Icó e, posteriormente, a Freguesia do Crato, sendo ainda esta última 

elevada à categoria de Vila em 1763 (FIGUEIREDO FILHO, 2010a). Foram os espaços 

ocupados pelos aldeamentos indígenas onde surgiram as primeiras freguesias e a primeira vila 

da região. A construção de uma capela em um determinado lugar não era apenas a instituição 

de um espaço físico da Igreja Católica, mas, acima de tudo, neste período, simbolizava a 

materialização ideológica das doutrinas católicas difundidas entre a população. 

Mesmo após a criação da primeira vila, a Vila Real do Crato, a localidade ficou 

economicamente centralizada pela Vila de Icó, assim, só os grandes fazendeiros que já se 

encontravam na região, párocos e missionários, possuíam contato com as metrópoles como 

Recife. A localidade era basicamente constituída de homens livres expropriados, trabalhavam 

nas fazendas que iam se constituindo e que se diversificavam pelas diferentes culturas 

agrícolas, dado pela construção de engenhos e casas de farinhas, além dos nativos que 

passaram a receber por seu trabalho, conforme relatado por Figueiredo Filho (2010c), 

apontando que isso ocorreu graças a um acordo no ano de 1767, de forma que os nativos 

passaram a exercer ofícios como os de mecânicos ou ferreiros e até mesmo trabalhando nos 

engenhos. 

Vale ressaltar, contudo, que tal sistema de pagamento do trabalho realizado pelo 

nativo deve ser analisado de forma crítica, primeiro porque alguns autores pontuam tal 

questão como uma forma de justiça e de igualdade, constituindo o Sertão como um espaço 
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mais democrático do que as demais regiões por apresentar esse tipo diferente de relação de 

produção; e, em segundo lugar, porque tal sistema só reafirma o processo de etnocídio ao qual 

foram submetidas as diferentes tribos étnicas nativas. 

Este quadro fez com que houvesse um distanciamento (do ponto de vista da economia 

praticada na época) dessa população em relação aos grandes centros metropolitanos, assim 

foram sendo conservadas marcas características de uma cultura própria que ia se 

desenvolvendo. Ademais, era característico de outras regiões isoladas do sertão nordestino 

que guardou 

 

[...] dos primeiros povoadores, os principais costumes na organização 

familiar, na língua, moldando um tipo humano, caracterizado 

paradoxalmente pelas manifestações poéticas na linguagem e no cantar. [...]. 

Fora do domínio destas, a única forma de sobrevivência é o nomadismo em 

busca de situações melhores, muitas vezes animados pela ideologia religiosa 

da esperança. (BARROS, 2014, p. 76-77). 

 

Tal contexto foi motivador de muitos dos movimentos messiânicos no Nordeste 

brasileiro, principalmente nos períodos de graves secas em que surgiram formas de 

organizações populares que passaram a contestar os modelos de exploração vigentes. Esses 

fatos é que vão permitir diferentes confrontos com as elites em diversos períodos a partir da 

formação de movimentos messiânicos na luta por melhores condições de vidas, assim como 

outros movimentos de revoltas e resistências populares. Forjado no imaginário popular ao 

longo de muitos anos, é nesse modelo cultural da ideologia religiosa da esperança que, 

posteriormente, ganhará destaque o Padre Cícero. 

Essas regiões longínquas dos centros produtores de cana-de-açúcar e centros 

econômicos também passavam pelo baixo crescimento demográfico, dada a ocorrência de 

muitas epidemias que assolaram o Nordeste brasileiro e as constantes secas presentes na 

região, assim, o desenvolvimento econômico e a expansão dos comércios nessas localidades 

se davam de forma bastante lenta. Não participando do comércio para o exterior
13

, sua 

produção era voltada ao consumo interno, as formas de trocas comerciais não ocorriam 

apenas no pagamento em espécie, mas haviam outras relações, tais como a troca de produtos, 

o pagamento em diária em que o sujeito utilizava de sua força de trabalho como forma de 

pagamento. Esse modelo econômico, elaborado nessas áreas longínquas dos grandes centros 

                                                           
13

Reconhecemos que, neste período, principalmente a partir do século XVIII, estabeleceu-se um comércio de 

exportação ligado à pecuária, voltado principalmente ao beneficiamento do couro; no entanto, esse modelo 

econômico ficou restrito a grandes fazendeiros e vaqueiros que conseguiram se estabelecer economicamente 

graças ao sistema de quarta (ABREU, 1963; PIRES, 1990). 
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econômicos da época, acabaram por produzir um senso de coletividade entre os indivíduos 

que, a partir dessas trocas, constituíram vários costumes, cantigas, brincadeiras, histórias, etc., 

todo um conjunto simbólico cultural. 

O principal produto responsável por realizar os fluxos de ligação entre o sertão com as 

áreas metropolitanas foi a indústria da carne-seca ou carne de charque, as chamadas 

“charqueadas”. Esse processo ocorreu tendo em vista o distanciamento que passou a existir 

entre as áreas que tinham como atividade principal a pecuária e as áreas metropolitanas que 

estavam voltadas para a monocultura escravista da cana-de-açúcar. Com o deslocamento dos 

bois das regiões onde eram criados até as áreas de consumo, o gado passava a perder peso, 

levando a uma baixa qualidade da carne. Essa produção de gado para consumo nas metrópoles 

ainda sofria com os grandes períodos de seca. Como forma de tentar contornar a situação é 

que surgem as “charqueadas” (GIRÃO, 1989b). 

Nessa perspectiva, o problema foi sendo superado a partir do processo de 

beneficiamento da carne, na sua transformação em carne de charque, gerando uma nova 

economia espacial na colônia, fazendo surgir novos territórios sendo ocupados para suprir 

algumas necessidades dentro dessa economia primitiva existente no Ceará e em outras partes 

do Nordeste brasileiro. No trajeto realizado pelos vaqueiros, emergiram povoados visando 

abastecer com produtos agrícolas para a alimentação, também sendo instalados em algumas 

localidades reservatórios de água pela aridez de algumas regiões e, em áreas de salinas, era 

realizado o processo de salgamento e secagem da carne. 

A vila de maior importância econômica no sul do Ceará durante esse período foi a 

cidade de Icó, constituindo-se como centro comercial que abastecia a região com produtos 

importados vindos de Recife e exportando os produtos sertanejos, sendo vista como um 

verdadeiro entreposto e gerando uma classe de comerciantes ricos. Toda essa movimentação 

comercial era realizada pelos carros de bois. A ligação entre Icó e Recife é de fundamental 

importância para entender o desenvolvimento da região Cariri cearense, principalmente de 

Crato, pois, com as grandes secas nos anos de 1777-1778 e 1790-1793 que assolaram a 

região, acabaram por dizimar grande parte dos rebanhos e levaram à falência das charqueadas 

sendo, posteriormente, transferidas para o Rio Grande do Sul (GIRÃO, 1989b), fazendo com 

que Icó entrasse em um processo de decadência econômica. Os grandes comerciantes da vila 

passaram, então, a migrar para outras áreas; dentre elas, a região do Cariri cearense foi 

escolhida por muitas famílias, algumas responsáveis pelo desenvolvimento do território que 

hoje conhecemos por Juazeiro do Norte. 
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2.3 Bases de fixação e povoamento de Juazeiro do Norte 

 

Esse novo movimento demográfico foi responsável por alterar a paisagem local, 

criando uma distinção entre o espaço rural e urbano, apesar da proximidade entre elas 

inibirem algumas diferenças. Com a vinda de várias famílias ricas de Icó para habitarem na 

Vila do Crato, logo novos equipamentos foram surgindo no intuito de atender a demanda 

daqueles que chegavam. Isto é evidenciado pelo incremento populacional tendo, no ano de 

1804, a Vila Real do Crato apresentado população de 20.681 habitantes, representando um 

total de 26,7% da população da Capitania do Ceará Grande (PONTES, 2009) que se tornara 

independente da capitania de Pernambuco em 1799. O atrativo do Vale do Cariri se deve 

exatamente às suas condições geoambientais que permitiam a produção agrícola de diferentes 

culturas, dentre elas a cana-de-açúcar, voltada para a produção da rapadura e da aguardente. 

Em relação à expansão urbana e ao crescimento populacional da Vila Real do Crato, 

também é merecedora de destaque a feira semanal que passou a ocorrer na cidade, no qual 

vinham comerciantes de diferentes localidades para realizar suas compras e trocas de 

mercadorias. Pelas distâncias que eram percorridas, vários mercadores marcavam pontos de 

encontro a partir da paisagem que se apresentava. Destes pontos de paradas vão surgir vários 

povoados e é neste contexto que se insere Juazeiro do Norte. 

A primeira doação de sesmarias que remete às terras hoje ocupadas pelo município de 

Juazeiro do Norte data de 1703, sendo o seu “primeiro proprietário” o capitão-mor Manoel 

Rodrigues de Ariosa. Como ocorrerá no período colonial, as doações de sesmarias se davam 

em áreas imensas, “[...] ‘a começar da Cachoeira dos Cariris [Cachoeira de Missão Velha] até 

entestar com o fim da lagoa dos Cariris’ [...] que passaria a chamar-se Lagoa do Ariosa, onde, 

hoje, se encrava o sítio São José [bairro São José], entre Crato e Juazeiro do Norte’” 

(MACÊDO, 1978, p. 242). 

Tendo em vista que as sesmarias que eram doadas possuíam grande extensão, muitas 

de suas áreas não eram exploradas ou passavam por um crescimento bastante lento, fato 

ocasionado pelo distanciamento entre as povoações. Assim ocorreu nas terras onde encontra-

se Juazeiro do Norte, seu desenvolvimento primitivo só acontece de forma significativa no 

início do século XIX, mais de um século depois da data em que foram doadas. Como era de 

costume, as sesmarias foram sendo fragmentadas no decorrer de diferentes períodos, seja por 

venda, doação, repartição de heranças ou dotes de casamento. 

No que concerne à Juazeiro do Norte, conforme é citado por Oliveira (1974), Macêdo 

(1978) e Pinheiro (2010), a localidade surge a partir de um ponto de parada para descanso dos 
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comerciantes que se deslocavam à feira de Crato e utilizavam-se de três juazeiros (árvore 

típica do semiárido brasileiro) para descansar no percurso, marcando como ponto de encontro 

“o juazeiro”. É neste lugar, de propriedade do brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro, que faz 

seu proprietário a construção de uma casa de fazenda, engenho, aviamento e senzala 

(OLIVEIRA, 1974). 

Os povoadores de Juazeiro do Norte vieram de Icó, dentro do contexto de decadência 

econômica da região. Passa a tomar possa do Sítio Juazeiro o Padre Pedro Ribeiro de 

Monteiro, neto do brigadeiro Leandro Bezerra de Monteiro. Seguindo o passo dos seus 

ancestrais, o pároco torna-se grande proprietário de terras, tomando posse de vários sítios 

próximos. O sítio Juazeiro, situado à margem direita do Rio Salgadinho que se estende sobre 

um terreno planáltico, foi denominado de Tabuleiro Grande (FIGURA 2). 

 

Figura 2 – Localização do Sítio Joazeiro – 1827 

 

Fonte: WALKER, 2010. 

Nota: Conforme desenho produzido por Otávio Aires de Menezes. 

 

O Padre Pedro Ribeiro passa a residir neste local, sendo seu primeiro pároco a partir 

da construção de uma capela devotada à Nossa Senhora das Dores, em 1827, santa de devoção 
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da família, o que era costume da época construir uma capela e devotá-la ao seu santo de 

adoração (MACÊDO, 1978). Como já destacamos anteriormente, a construção da capela em 

determinada localidade exerce um papel simbólico de difundir a ideologia das doutrinas 

católicas entre a população dali, além de apresentar um papel ímpar no processo de produção 

espacial dos lugares, pois o templo religioso e outros equipamentos ligados à Igreja Católica 

constituíram-se como vetores de expansão da ocupação das localidades. No entorno desses 

equipamentos religiosos começaram a surgir os primeiros arruados e seus respectivos 

aglomerados de construções, como residências, currais, engenhos, etc. Para a crença religiosa, 

a instituição de um templo sagrado transforma o espaço nos seus arredores, agregando-o de 

sacralidade, diferenciando-se, assim, do espaço profano antes existente, de forma que capelas 

e igrejas são locais de poder e proteção (ELIADE, 1992). 

Como é possível observar na imagem que representa a localização do sítio Joazeiro em 

1827, destaca-se o ponto central no qual foi erguida a capela em devoção à Santa de adoração 

da família. A instituição do templo transformou o espaço, sacralizando-o e permitindo a 

expansão da ocupação no local. Os marcos geoambientais também se fazem importantes, o rio 

Salgadinho abastecia as lavouras que foram surgindo, os rebanhos e os próprios moradores da 

localidade. Após o rio, destaca-se outro aspecto geográfico da paisagem: a Serra do Catolé 

(hoje conhecida como Serra do Horto), limitando, em um primeiro momento, a expansão da 

localidade para Sul – até hoje esse aspecto pode ser observado na paisagem local da cidade 

(FOTOGRAFIA 1). 

 

Fotografia 1 – Vista panorâmica da cidade de Juazeiro do Norte 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Nota: Fotografia retirada da Serra do Horto (2019) em que se tem a visão panorâmica da 

cidade, demonstrando seu crescimento para o Sul em relação à área de ocupação inicial. 

 

Não demorou muito para despontar o lugarejo, apresentando-se na primeira metade da 

década de 1830 como “povoação do Joazeiro”. Sua economia primitiva pautava-se na 

produção agrícola, voltada para culturas como as do milho, mandioca, cana-de-açúcar e o 

surgimento de oficinas e pastagens, garantindo a subsistência dos moradores locais 

(OLIVEIRA, 1974). Pelas frequentes secas existentes no Nordeste e dada a abundância de 

terras e água existentes na região, cada vez mais outros sujeitos deslocavam-se para lá, 

instalando-se nos arruados já existentes, próximos à capela e ao Rio Salgadinho, assim, outros 

equipamentos foram surgindo para atender a demanda local que crescia. Em 1856, o povo 

apresentava-se da seguinte maneira: 

 

[...] compunha-se de umas sessentas casas de taipa, umas cobertas de telha e 

outras de palha de carnaúba ou de palmeira. A disposição delas não obedecia 

à regra natural de arruamento. Logo na entrada do povoado, começam duas 

fileiras de casas, sem guardar a eqüidistância, no seu prolongamento. Ao 

seguir iam elas se afastando-se, de modo que, tendo no começo uns vinte 

metros de largura, terminavam com mais de cem metros ao chegar à igreja. 

Não havia estética nem nexo, naquela formação de arruamento. (WALKER 

apud SOBREIRA, 2010, p. 42). 

 

Esta é a caracterização da pequena urbe que foi se estabelecendo, contando com os 

arruados: Cacimba do Povo, Rua do Brejo, Feira do Capim, Mercado Velho, Boca das 

Cobras, Volta, Salgadinho, Mochila, Comboeiro (Malvas). No ano de 1858, a povoação é 

elevada à categoria de distrito subordinado administrativamente ao Crato pela lei municipal nº 

49 (OLIVEIRA, 1974). 

Com a morte do Padre Pedro Ribeiro em 1856, o povoado passou a ter um lento 

crescimento, muito em decorrência das catástrofes naturais ligadas às grandes secas e das 

várias doenças que ceifavam a população local. Após o Padre Pedro Ribeiro, mais cinco 

párocos assumiram as ordens da capela de Nossa Senhora das Dores. Em 1871, a localidade 

encontrava-se sem um capelão para celebrar a missa de natal e, um influente professor, 

morador da localidade, fora ao Crato solicitar a um jovem padre que acabara de se ordenar 

para celebrar a missa de natal no distrito de Juazeiro; era este o Padre Cícero Romão Batista 

que aceitou o convite. 

 Passou o Padre Cícero a celebrar na região as missas aos domingos, fixando-se em 

definitivo no lugarejo no ano de 1872, atendendo a pedido de importantes fazendeiros, 
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passando a residir com seus familiares no local. Conta-se na tradição oral que o motivo pelo 

qual o sacerdote resolveu permanecer no povoado deve-se a um sonho no qual teve a seguinte 

visão, descrita por Oliveira em seu livro “O Padre Cícero que eu conheci” (1974, pp. 47-48): 

 

Sonhou que estava sentado à cabeceira da grande mesa da Escola, quando 

viu entrarem na sala os doze Apóstolos tendo à frente o Coração de Jesus. Os 

Apóstolos colocaram-se em pé, aos lados da mesa enquanto o coração de 

Jesus colocou-se atrás deles da cadeira onde ele, Pe. Cícero, estava sentado. 

Ouviu perfeitamente a voz do Coração de Jesus, dizendo com voz forte e 

temível as seguintes palavras: “Eu estou muito mogoado com as ofensas que 

os homens me têem feito e me fazem todos os dias. Vou fazer um esforço 

pela salvação de todos, mas, se não quiserem se corrigir, acabarei com o 

mundo. E enquanto a ti (disse, dirigindo-se ao Padre) toma conta destes. E, 

ao mesmo tempo, disse o Padre, vi que começaram a entrar na dita sala, 

diversos indivíduos particularmente sertanejos, malvestidos e quase todos 

descalços. Acordou sob a impressão tão viva, que mais lhe pareceu uma 

realidade.  

 

Imperioso destacar um aspecto importante com relação ao crescimento pelo qual a 

localidade passou após a chegada do Padre, tanto no aspecto populacional, quanto no aspecto 

econômico e que tem efeitos até os dias atuais, a partir da constituição do Padre Cícero como 

agente simbólico da produção espacial dali. Três anos após a chegada do Padre Cícero, em 

1875, Juazeiro (FIGURA 3) apresentava-se assim: 

 

[...] o arraial ainda conservava os traços essenciais de uma fazenda de cana-

de-açúcar; sua população era em torno de 2 mil habitantes. Cinco famílias, 

os Gonçalves, Macêdos, Sobreiras, Landins e Bezerra de Menezes eras as 

que lá se encontravam como proprietários importantes. O restante da 

população consistia de trabalhadores ligados às fazendas de açúcar das 

famílias mencionadas. [...] O povoado ostentava uma capela, uma escola e 

32 prédios com tetos de palha. Havia somente duas ruas. (DELLA CAVA, 

1976, p. 36). 

 

Comparando essa imagem com a imagem anterior, vemos em destaque o núcleo de 

povoamento da localidade: ao redor da capela se organizavam as residências e surgiam os 

arruados, o que denota a função simbólica e ideológica do templo religioso para a época. A 

distância entre as primeiras residências que foram sendo construídas sem um padrão a ser 

seguido reflete até os dias atuais no desenho urbano assumido pela cidade, no qual seu vetor 

de expansão se deu para o Sul da área de ocupação inicial, tendo em vista que, para o Norte, 

encontram-se alguns acidentes geográficos (Rio Salgadinho, áreas de brejo, Serra do Horto, 

Serra de São Pedro, etc.). 
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Figura 3 – Ilustração do núcleo de formação de Juazeiro do Norte – 1875 

 

Fonte: DELLA CAVA, 1976. 

 

A disposição das casas provavelmente atendia a uma lógica de divisão socioespacial 

segregada, onde as famílias ricas, citadas no trecho acima por Della Cava (1974), habitavam 

próximas ao templo religioso, enquanto que os trabalhadores se fixavam em residências mais 

distantes do templo e mais próximas às áreas suscetíveis às intempéries do clima, como as 

áreas de brejo e proximidades ás margens do rio Salgadinho (áreas suscetíveis a alagamentos 

nos períodos chuvosos). 

No mapa apresentado por Douracy Soares (MAPA 6) temos confirmada nossa 

informação anterior de que a expansão da cidade se deu para o Sul da localidade de ocupação 

inicial, onde fora construída a capela devotada à Nossa Senhora das Dores. Também foi 

estabelecida uma ordem espacial de ocupação, dada por uma divisão ideológica que surgiu 

pela presença de dois grupos que ocupavam a localidade, os chamados filhos da terra e os 

adventícios
14

 (aprofundaremos tais questões mais adiante). 

 

                                                           
14

Termo pejorativo utilizado para se referir ao grupo social dos romeiros que passou a habitar a localidade de 

Juazeiro, dado o fato tido como “milagroso”. 
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Mapa 6 – Cartograma da Área Urbana de Juazeiro do Norte (1966) 

 

Fonte: SOARES, 1966. 
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Retomando o contexto da chegada do Padre Cícero, foi em 1877 que se iniciou sua 

fama de santo nos sertões, período em que ocorreram grandes secas em várias regiões do 

Nordeste, o que criou um amplo êxodo para diferentes localidades. Buscavam as populações 

vales férteis e, dentre estes, estava o vale do Cariri cearense. Diferentes historiadores narram 

os fatos ocorridos nesse período, onde as populações famintas buscavam alimento em plantas 

danosas e morriam envenenadas, enquanto outros, no desespero, consumiam carnes de 

cachorro, morcegos, cobras e urubus. Em Juazeiro, dividia o Padre Cícero com aqueles que o 

procuravam o pouco que tinha, ajudava no preparo de raízes silvestres e consolava-os com 

orações: “Duma tragédia em que homens chegaram a ponto de devorarem seus próprios 

filhos, os sertanejos guardaram e espalharam a história de um padre que sofreu com eles o 

paroxismo de todas as misérias” (BARROS, 2014, p. 155). 

No entanto, é no ano de 1889 que se consolida sua imagem como santo do sertão: após 

a realização de uma missa devotada ao Sagrado Coração de Jesus, no rito da comunhão, uma 

beata de nome Maria de Araújo, ao receber das mãos do Padre a hóstia, esta cai por terra 

tingida de sangue. O fato é tido então como “milagre”, uma hierofania, isto é, exprime-se em 

sua maneira uma experiência com o sagrado em determinado momento histórico (ELIADE, 

2002), o que levará a crença de que Juazeiro constitui-se em uma localidade santa que, com os 

movimentos religiosos que ali convergem, a tornam uma hierópolis, uma cidade-santuário que 

passa a ter sua organização espacial voltada para atender as demandas dos romeiros, esse 

fenômeno vai estar expresso em todo o processo de produção histórica de Juazeiro do Norte a 

partir deste momento. 

Esse fato marca de forma definitiva a região de Juazeiro e os seus personagens. Assim, 

busca-se trabalhar com tais questões no movimento social do catolicismo popular sertanejo, 

como este imprime suas marcas espaciais na localidade, colocando-se em processos de 

tensões espaciais com a Igreja romana na sua forma de vivenciar o Sagrado. Estas questões 

serão retomadas ao longo do trabalho. 
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3 A GEOGRAFIA DA RELIGIÃO: DIÁLOGOS ENTRE ESPAÇO, MEMÓRIA E 

HIEROFANIA 

 

A temática da religião vinculada aos estudos geográficos apresenta-se como um 

campo relativamente novo de estudos. Apesar de existirem trabalhos como os de La Blache 

(1845-1918) e Deffontaines (1894-1978) que apresentavam descrição das questões religiosas 

ligadas ao espaço geográfico, não se configuraram como um subcampo da geografia, mas de 

uma reflexão do saber geográfico sobre a religião. O campo de investigação de temas ligados 

à religião nas análises geográficas passa a ganhar fôlego a partir das décadas de 1960 e 1970 

do século XX no tocante à geografia cultural, influenciada diretamente pela Escola de 

Berkeley e pelos escritos de Carl Sauer. 

Outras áreas vinculadas às ciências sociais já se preocupavam com relação à 

experiência religiosa buscando analisar, a partir de diferentes perspectivas, na leitura da 

organização dentro do sistema de símbolos e ritos que são próprios de cada grupo social, na 

leitura das ideologias religiosas, nos debates sobre as teorias da religião e suas origens. 

Estudiosos como os sociólogos Émile Durkheim (2008), Ernst Cassirer (2004; 2012) e Max 

Weber (2004), por exemplo, dedicaram estudos, dentro de diferentes perspectivas de análises, 

à temática da religião e dos grupos religiosos. Merece destaque também o filósofo Mircea 

Eliade (1972; 1992; 2002) que se dedicou a diversos temas no campo da religião, realizando 

estudos desde a estrutura dos mitos, procurando analisar as origens das religiões e construindo 

um debate em torno dos conceitos de sagrado e profano. 

Retornando à questão da geografia da religião, apesar de ser um campo novo de 

estudos como citado, este assunto tem atraído, nos últimos anos, a atenção de muitos 

pesquisadores brasileiros, apresentando diferentes perspectivas de análises dos fenômenos 

religiosos e a pluralidade a qual remete, principalmente no contexto brasileiro. 

Pretende-se, no decorrer deste capítulo, explorar as bases de constituição do campo da 

geografia da religião, tanto em nível mundial, como o caso brasileiro, quais são as principais 

linhas de pensamento e teorias que têm norteado os trabalhos que investigam questões ligadas 

à religião, as temáticas variadas que têm chamado a atenção dos pesquisadores e as hipóteses 

por eles levantadas. A ideia é apresentar os muitos pesquisadores brasileiros do campo da 

geografia da religião, de localidades e grupos diferentes, dada a existência de inúmeros grupos 

de pesquisa que se dedicam a esta temática, bem como outras vinculadas à geografia cultural, 

visando entender qual é a importância e o crescimento que o tema tem tido na geografia 

brasileira. 
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Trazemos ainda um pequeno levantamento de dissertações e teses que se debruçaram 

sobre as múltiplas possibilidades de análise do fenômeno religioso, apresentando a 

pluralidade que este campo de investigação permite e debatendo quais são as temáticas que 

têm se destacado mais, buscando compreender como está se dando o movimento do campo de 

estudos no pensamento geográfico brasileiro. 

Discutem-se como as muitas correntes do pensamento geográfico têm se posicionado 

nesse quesito. Houve, por muito tempo, um relativo desinteresse por parte de geógrafos de 

correntes variadas de estudar os sistemas religiosos, deixando o tema marginalizado dos 

objetos de análise da ciência geográfica, havendo, no máximo, descrição de grupos religiosos 

e suas práticas sem, entretanto, aprofundar tais discussões. 

Dentro do contexto empírico e voltado para a lógica de expansão espacial dos 

mercados, os estudos da religião não mereceram a atenção dos geógrafos influenciados pelas 

tendências positivistas do século XIX e neopositivistas do início do século XX: “o 

positivismo caracteriza-se por um agnosticismo no qual nega à razão e à fé o poder de provar 

a existência de Deus” (ROSENDAHL, 2002, p. 20). Quando a religião se evidenciava nas 

análises dos geógrafos ligados ao positivismo lógico era para indiciar e classificar os tipos de 

efeitos da religião sobre a paisagem em escalas regionais. 

No processo de renovação do pensamento geográfico na década de 1970, vários 

geógrafos passam a pautar seus trabalhos e o objeto de estudo da geografia a partir da 

filosofia marxista, realizando suas leituras com base no materialismo histórico-dialético. 

Passavam, dessa forma, a construir suas investigações lendo as contradições inerentes ao 

sistema de produção capitalista, analisando as estruturas socioespaciais. Enfatizavam-se 

questões como relações de produção e reprodução do capital, luta de classes e sua 

materialização no espaço em detrimento a outros temas. Rosendahl (2002, p. 23) aponta que 

“a pouca ênfase dada aos estudos religiosos na geografia crítica pode ser justificada também 

pela interpretação de que a religião não era a única culpada de todas as desgraças sociais nas 

sucessivas etapas da sociedade e, por isso, não merecia ser enfatizada”. 

A geografia humanista também surge no processo de renovação do pensamento 

geográfico na década de 1970, passando a questionar o modelo no qual estavam acentuados os 

trabalhos geográficos e propondo outra perspectiva de análise que busca valorizar o sujeito e 

sua subjetividade na construção das relações socioespaciais com os lugares, nos diferentes 

territórios, na experiência vivida com a paisagem, se contrapondo, assim, à mecanização e à 

visão determinista dos paradigmas anteriores. Um dos trabalhos revolucionários que 

influenciou vários escritos como os de Tuan, Relph e Buttimer foi a importante contribuição 
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de Eric Dardel (2011); publicada inicialmente na França, O Homem e a Terra teve sua maior 

difusão apenas em 1986, chamando a atenção para a experiência geográfica do sujeito, ou 

seja, a essência do ser-e-estar-no-mundo, sua geograficidade. Dentro dessa nova perspectiva é 

que os estudos sobre a religião ganham corpo teórico de uma análise geográfica, buscando 

entender como o sujeito vivencia espacialmente o sagrado, de que forma este se constitui no 

seu imaginário e como são materializados espacialmente os ritos, símbolos e crenças a partir 

da sua vivência. Essa perspectiva lança as várias possibilidades de analisar os fenômenos 

religiosos à luz da ciência geográfica. 

Através desse debate será apresentada a ideia que norteia a investigação aqui proposta, 

a saber: entender a produção espacial da hierópolis de Juazeiro do Norte a partir da memória 

hierofânica, pautando-se nos grupos religiosos ligados ao catolicismo – de um lado, o 

catolicismo romanizado e seus dogmas e ritos; do outro, os romeiros, o catolicismo popular 

sertanejo e sua forma peculiar de devotar o sagrado. 

Para tanto, faz-se necessário abordar as teorias e os conceitos que norteiam a 

construção desta pesquisa. Assim, será apresentada uma discussão sobre “espaço e memória” 

e quais são as aproximações possíveis de serem realizadas por estes conceitos, avançando no 

estudo sobre “espaço e hierofania” no sentido de traçar o caminho teórico de construção da 

memória hierofânica a ser desenvolvida no trabalho.  

 

3.1 Um olhar panorâmico sobre a geografia da religião e seu desenvolvimento no Brasil 

 

Para entendermos o subcampo de estudos em que se insere a geografia da religião nas 

abordagens e pesquisas da geografia brasileira, é essencial um retorno cronológico para 

compreender as bases que deram suporte a essa discussão e que influenciaram diretamente os 

estudos geográficos sobre a religião no contexto brasileiro, apresentando, posteriormente, seu 

desenvolvimento, temas abordados e a necessidade desse campo de investigação na 

contemporaneidade. 

Não é nossa pretensão, porém, retomar toda uma discussão aprofundada sobre como 

surgiram os estudos geográficos no campo da religião
15

, mas realizar apontamentos que 

julgamos necessários no intuito de pensar questões pertinentes para entendermos quais os 

campos investigativos que se consolidaram na geografia brasileira, com relação aos estudos 

                                                           
15

Pereira (2013) apresenta uma excelente reflexão sobre o panorama da geografia da religião em artigo publicado 

no periódico RA'EGA (edição especial intitulada: Dossiê Geografia da Religião), o qual traz as primeiras 

formulações de uma geografia da religião, avançando para uma abordagem dos contextos (norte)americano e 

europeu e concluindo com a dinâmica brasileira sobre o tema. 
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sobre geografia da religião e que têm crescido a cada ano, constatando que a temática da 

religião não se apresenta como mero “modismo contemporâneo”, mas se inscreve em um 

campo fértil de investigação acerca do fenômeno religioso e da dinâmica espacial humana, 

atestando, assim, a sua emergência. 

Cabe ressaltar que a trajetória da geografia da religião apresenta-se com laços de 

proximidades com o próprio caminho epistemológico da ciência geográfica e, por vezes, 

confundindo-se com ele mesmo. Assim como a ciência geográfica buscou em suas análises 

atender aos interesses e temas em voga nas determinadas épocas de sua evolução, da mesma 

forma se seguiu com o campo de estudo da religião, atendendo aos preceitos e se utilizando 

das bases teóricas que compreendiam o campo de estudo geográfico. Dessa maneira, pode-se 

afirmar que a temática da religião sempre esteve presente nas abordagens da geografia, no 

entanto, em alguns casos, foi relegada a um segundo plano. 

Antes de abordamos o contexto propriamente dito do subcampo da geografia da 

religião, acreditamos na necessidade de afirmar que não foi este campo que inaugurou os 

estudos e/ou reflexões ligando questões geográficas à religião. Tanto a religião, quanto a 

geografia são fenômenos sociais que estão ligados à própria história da humanidade, ambas 

remetendo aos seus primórdios, se considerarmos as necessidades da experiência e 

compreensão dos espaços para sobrevivência que existiam nas sociedades antigas, bem como 

símbolos, ritos e mitos fundadores que buscavam explicar o sobrenatural, traduziam alguma 

necessidade humana, algum aspecto da vida, individual ou coletiva e que foram as bases para 

o surgimento dos sistemas religiosos primitivos
16

, como apontara Durkheim (2008) em sua 

obra As Formas Elementares de Vida Religiosa. 

Desde o princípio, as pessoas sentiam a necessidade de representar o espaço em que 

habitavam, seja pela premência da sobrevivência, quando representavam com símbolos em 

paredes de cavernas o seu espaço de caça, coleta, etc., como também representavam seu 

cotidiano, lugares de festividades e rituais. Destarte, as antigas sociedades começaram a 

praticar uma geografia, mesmo que não soubessem ou não reconhecessem uma disciplina 

denominada de geografia. Suas práticas e expressões se localizam no espaço. 

Os mitos, ritos e símbolos também foram se desenvolvendo juntamente com as 

sociedades antigas. Para sobreviver, os primeiros sujeitos das antigas sociedades nômades 

precisavam se adaptar ao ambiente físico com o intuito de atenderem as suas necessidades 

imediatas e interesses práticos, assim, Durkheim (2008, p. 37) esclarece que: “[...] os 

                                                           
16

O termo primitivo que aqui empregamos diz respeito a um momento inicial ou de origem e não como uma 

ideia pejorativa de atraso. Simplesmente para elucidar a condição das origens das sociedades humanas. 
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primeiros sistemas de representações que o homem produziu do mundo e de si mesmo são de 

origem religiosa. Não há religião que não seja, ao mesmo tempo, a cosmologia e a 

especulação sobre o divino”. A adaptação constante ao mundo que os rodeava apresentava-se 

como condição primária para que pudessem sobreviver. Cassirer (2012), aportando-se em 

algumas ideias levantadas pelo filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), assinala que os 

primeiros passos dados por uma sociedade primitiva em direção à vida intelectual e cultural 

poderiam ser descritos como uma espécie de ajustamento mental ao ambiente físico imediato. 

E continua seu raciocínio: 

 

Desde os primeiros vislumbres de consciência humana, encontramos uma 

visão introvertida da vida que acompanha e complementa essa visão 

extrovertida. Quanto mais esse desenvolvimento se afasta dessas origens, 

mais essa visão introvertida vem ao primeiro plano. A curiosidade natural do 

homem começa aos poucos a mudar de direção. [...] Nas primeiras 

explicações mitológicas do universo encontramos sempre uma antropologia 

primitiva lado a lado com uma cosmologia primitiva. A questão da origem 

do mundo está inextricavelmente entrelaçada com a questão da origem do 

homem. (CASSIRER, 2012, pp. 12-13, grifos do autor). 

 

Com essa reflexão é possível aferir que, ao se ajustar ao ambiente físico, 

desenvolvendo sua cultura e consciência, o sujeito primitivo começa a estabelecer uma 

ligação entre o espaço que habita e a religião. É o ambiente físico natural e todo um conjunto 

de fenômenos naturais que vão atrair a atenção dos primeiros indivíduos das sociedades 

antigas para explicar e dar sentido a esse mundo novo que se apresenta – surgem os mitos 

primitivos que se organizavam dentro de uma cosmologia primitiva, nos próprios dizeres de 

Cassirer (2012). 

Assim, vão se estabelecendo os primeiros contatos entre a compreensão das 

espacialidades, aqui vista como mundo, ou seja, o ambiente físico, e as buscas pelas 

explicações do sobrenatural. É a curiosidade humana que, ao buscar na natureza as 

explicações para o sobrenatural ou divino, vai estabelecer essa relação primeira entre espaço 

geográfico e uma cosmologia primitiva. O geógrafo Gil Filho (2007, p. 208, grifo nosso), 

debatendo a obra de Cassirer, alude que: “O homem no seu processo de adaptação com o 

meio marca a terra a partir de seu pensamento atribuindo sentido às realidades naturais e 

sobrenaturais. Deste modo o homo faber sapiens torna-se homo religiosus”. 

A ideia aqui apresentada da transição entre o “homo faber sapiens” para o “homo 

religiosus” parte da construção teórica do sistema cassireriano que apresenta os sujeitos como 

seres simbólicos – este estado o caracteriza como a superação da vida biológica. Essa 
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superação se deve a ruptura da ordem natural pela qual os sujeitos devem ser submetidos. 

Nesse sentido, há uma tomada de consciência na qual o sujeito percebe que ele não vive 

somente no universo dos fatos, mas, e sobretudo, em um universo simbólico. A religião 

apresenta-se neste quadro compondo o universo pleno de significados que faz parte 

indissociável da experiência humana (GIL FILHO, 2007). Ao superar o ambiente físico na 

construção de práticas simbólicas, os sujeitos vão buscando os significados da existência e é 

neste contexto que se insere a religião como uma atividade humana, um fenômeno da vida 

humana que se inscreve no espaço, ou seja, a religião como forma simbólica. 

A construção de um universo simbólico e a tomada de consciência dessa nova fase da 

experiência humana marca a dependência dos sujeitos no divino, no sobrenatural 

(CASSIRER, 2012). As relações espaciais que os sujeitos estabeleciam com o meio físico ao 

seu redor não dependiam apenas dos seus esforços para sobrevivência, mas havia uma 

dependência do sobrenatural, do divino, que poderia garantir ao sujeito primitivo segurança e 

confiança para superar os imperativos de sua vida. Nessa perspectiva: 

 

Desde o início, a religião teve de cumprir uma função teórica e uma função 

prática [...]; responde a questões da origem do mundo e da origem da 

sociedade humana, e deriva desta origem os deveres e obrigações do homem. 

Esses dois aspectos não são claramente definidos; combinam-se e fundem-se 

naquele sentimento fundamental [...] de solidariedade da vida. (CASSIRER, 

2012, p. 156). 

 

O entendimento simbólico do ambiente geográfico, nesse intuito, participa diretamente 

do processo de formação das relações sociais e da reprodução do conhecimento social; sendo 

a religião como uma forma simbólica, permite a construção da ideia de mundo. É aí que surge 

o sentimento de solidariedade da vida. 

Toda essa conjuntura por nós abordada até aqui sobre as primeiras relações entre 

espaço e religião ocorreram através das experiências diretas dos sujeitos das sociedades 

primitivas com a construção de um sistema simbólico ao qual tanto o espaço, quanto a 

religião faziam parte desse processo. Avançando adiante nessa compreensão, quando o 

indivíduo estrutura formas de tratar das diferentes questões que suscitaram em cada período, 

estudos foram sendo elaborados, assim, podemos falar de uma leitura de geografia religiosa. 

Pensando tais estudos a partir da antiguidade clássica, Kong (1990) salienta que, na 

Grécia antiga, já havia uma preocupação sobre as questões que envolviam o espaço e a 

religião, o que pode ser confirmado, segundo o próprio autor, com base nos modelos 

cosmológicos, mapas e diagramas que apresentavam a visão de mundo dos antigos gregos. 
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Posto isso, podemos pontuar o surgimento de uma primitiva geografia que buscou incorporar 

ideias religiosas que se fizeram presentes nesses tempos remotos, no entanto, ainda não havia 

se constituído uma geografia da religião, apresentava-se apenas um vislumbre das formas 

pelas quais geografia e religião se vinculavam, como defende Kong (1990, p. 356): 

 

If geography and religion were related since Greek times and yet such a 

relationship did not constitute a ’geography of religion’, this provides but a 

glimpse of the many varied ways in which geography and religion have 

come to be linked, and the concomitant and bewildering nomenclature that 

has been applied to each link in turn
17

. 
 

Na idade média, houve uma forte aproximação entre geografia e religião, 

principalmente influenciada pela religião cristã, “embora tentasse se desvincular de uma 

abordagem mais religiosa, os estudos eram substancialmente produzidos por teólogos e 

consequentemente carregavam reflexões religiosas” (PEREIRA, 2013, p. 18). Assim, as 

reflexões e os escritos, como outras produções, deixam transparecer este caráter em que a 

produção da época sucumbiu à visão religiosa cristã. 

Um bom exemplo que podemos trazer para ilustrar tal questão pode ser encontrado em 

Seemann (2013), em sua discussão sobre a cartografia, ao realizar uma abordagem sobre a 

história da cartografia apresentando elementos sobre o debate de qual teria sido o primeiro 

mapa, o mais antigo do mundo já encontrado até os dias atuais. No desenvolver dos seus 

argumentos, nos traz como exemplo o chamado mapa “T no O” ou “mapa de roda” (FIGURA 

4). Pensando a partir dessa produção, podemos notar novamente a aproximação entre 

geografia e religião. 

A ideia apresentada no mapa traz toda a influência na qual se vivia nesta época; as 

produções eram voltadas para explicar a vida cristã na qual se fundiram os conceitos de tempo 

e de espaço na construção da narrativa bíblica e dos preceitos bíblicos. Os fenômenos 

geográficos foram secundarizados, privilegiavam-se as esferas do espiritual e não o cenário 

terrestre, não havia essa preocupação por parte dos teólogos-geógrafos. 

Ao apresentar essa reflexão sobre o mapa “T no O” ou “Mapa de Roda”, Seemann 

(2013) cita a falta de interesse para a utilização das convenções cartográficas; o mapa não 

servia para localizar ou orientar sobre dado fenômeno, mas tinha por propósito ser um recurso 

didático para apresentar e corroborar a fé cristã, como bem descreve o autor: 

                                                           
17

“Se geografia e religião eram relacionadas desde os tempos gregos e, ainda assim, tal relação não constituía 

uma ‘geografia da religião’, isso fornece apenas um vislumbre das muitas formas pelas quais geografia e religião 

se vincularam e a simultânea e desconcertante nomenclatura que foi aplicada a cada conexão por vez” (tradução 

nossa). 
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O “T no O” tem a forma de um simples disco com uma subdivisão das 

massas terrestre nos três continentes Ásia, Europa e África, os quais 

representavam os três filhos de Noé. Sem, por ser o filho mais velho, ficou 

com a partilha maior, a Ásia, enquanto Cam recebeu a África e Jafé a 

Europa. Os continentes foram divididos através dos cursos de dois grandes 

rios, o Nilo e Tanais (Rio Dom na atual Rússia). A cidade sagrada de 

Jerusalém sempre figurava como centro do mapa, uma transcrição direta das 

palavras da Bíblia, porque em Ezequiel 5,5 está escrito onde deveria ficar o 

lugar dessa cidade: “Assim diz o SENHOR DEUS: esta é Jerusalém; Pu-la 

no meio das nações e terras que estão ao redor dele”. A própria forma do 

mapa pode ser interpretada como uma alusão à fé cristã: enquanto o T 

simboliza a cruz, a tripartição das terras pode ser um testemunho da 

perfeição divina, relacionando-se ao dogma da Santa Trindade. 

(SEEMANN, 2013, p. 36). 

 

Figura 4: Representação esquemática do Mapa “T no O” ou Mapa de Roda 

 

Fonte: Portal do Professor do MEC. 

 

Cabe pontuar, não obstante, que esse período pode ser melhor caracterizado como o de 

uma geografia bíblica, interessada não no espaço geográfico em si, mas de construir uma 
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narrativa sobre a própria história cristã, como exemplificamos. Büttner (1977) desenvolve um 

trabalho onde nos aponta a tarefa do geógrafo católico
18

: 

 

El geógrafo católico tenía que describir la Creación como obra de Dios. La 

relación entre Teología y Geografía, especialmente en cuanto a las tareas de 

la Geografía determinadas por aquélla, podía caracterizarse así: el objetivo 

de la Geografía es el de describir la imagen del mundo creado por Dios
19

. 

 

Para melhor categorizar tal ideia, o autor apresenta e discute os escritos de Vicente de 

Beauvais (1184-1264), Speculum Naturale
20

, como forma de demonstrar tal obra como sendo 

o modelo da geografia cristã para os geógrafos europeus do século XIII ao século XVI, tendo 

por mérito alcançar um equilíbrio entre as referências ou ideias “geográficas” expressas na 

bíblia e as da antiguidade clássica grega. A proposta dos escritos de Vicente de Beauvais foi 

apresentar uma interpretação sobre a criação baseada no livro do Gênesis. 

 

Vincentius inicia la presentación de su material geográfico a través del 

marco de referencia de los eventos registrados en el primer Libro del 

Génesis. Su trabajo no está basado exclusivamente en las Escrituras, sino 

que a menudo adopta las interpretaciones de los Primeros Padres de la 

Iglesia, interpretaciones que estaban determinadas en sí mismas por la 

Biblia. Sólamente en los aspectos donde las Escrituras aparecen vagas es 

donde toma prestadas las teorías de los escritores clásicos, en particular de 

Aristóteles, para lograr una descripción más precisa de los fenómenos 

individuales. (Büttner, 1977)
21

. 

  

Ao realizar essa aproximação através das descrições dos fenômenos religiosos 

descritos pela bíblia com o espaço geográfico, os geógrafos-teólogos intentavam legitimar a 

religião dominante à época, ou seja, a religião cristã
22

 e, a partir dessa forma de análise e 

                                                           
18

Cabe destacar que, nessa época, não existiam geógrafos formados nesta disciplina do conhecimento; o que 

haviam eram teólogos que, por alguns autores, tais como Büttner, caracterizam-nos como geógrafos cristãos. 
19

“O geógrafo católico tinha que descrever a Criação como obra de Deus. A relação entre Teologia e Geografia, 

especialmente quando as tarefas da Geografia eram determinadas pela primeira, poderia caracterizar-se assim: o 

objetivo da Geografia é o de descrever a imagem do mundo criado por Deus” (tradução nossa). 
20

Bütnner (1977) desenvolve toda uma descrição da estrutura do trabalho de Vicente de Beauvais, categorizando 

tal trabalho como a principal influência dos geógrafos católicos do final da idade média. 
21

“Vicente inicia a apresentação de seu estudo geográfico através do quadro de referências dos eventos 

registrados no primeiro Livro de Gêneses. Seu trabalho não esteve baseado exclusivamente nas Escrituras, sendo 

que muitas vezes adotou as interpretações dos Primeiros Padres da Igreja, interpretações que estavam 

determinadas em si mesmas pela Bíblia. Somente nos aspectos onde as Escrituras apareceram vagas foi onde 

tomou emprestadas as teorias dos escritores clássicos, particularmente de Aristóteles, para obter uma descrição 

mais precisa dos fenômenos individuais” (Tradução nossa). 
22

No transcorrer de seu trabalho, Bütnner (1977) constrói uma linha de raciocínio que apresenta a geografia 

religiosa desenvolvida por Católicos, Luteranos e Calvinistas, no intuito de defender e propagar sua crença em 

outros espaços geográficos. Nesse sentido, diferencia: o Geógrafo Católico “[...] tenía que describir la Creación 

como obra de Dios”; o Geógrafo Luterano “[...] está escasamente interesado en la Creación. Su preocupación 

está dirigida más bien a la demostración de cómo funciona el mundo creado por Dios”; por fim, o Geógrafo 
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discurso, seus trabalhos podem ser apontados como sendo as primeiras iniciativas de 

investigações empíricas, tomadas como fundamentais para a organização da geografia 

moderna (BÜTTNER, 1977). 

Partindo para o contexto no qual se inscreve o fim da Idade Média e o início da Idade 

Moderna, ainda se fazia muito presente a orientação teológica, mas, esta noção começava a 

dar margem uma nova visão de geografia, sendo esta caracterizada como uma Geografia 

Eclesiástica “[...] que principalmente buscava mapear o espaço cristão no mundo - visando 

sua organização – e descrever a influência de outras religiões – a fim de auxiliar nas ações 

missionárias do próprio cristianismo” (USARSKI apud PEREIRA, 2013, p. 19). 

Nesse sentido, essa nova forma de se praticar geografia deu-se após a Reforma e a 

Contrarreforma, juntamente com o processo de “conquistas” iniciadas com as grandes 

navegações, apresentando como os sujeitos transformaram a Terra para fazer dela a sua 

morada, como apontado nas Escrituras Bíblicas Cristãs. Assim: “A geografia torna-se uma 

ilustração do Gênesis. [...] A ideia de que a geografia tem o objetivo de mostrar como a 

palavra divina foi realizada explica o interesse que a disciplina suscita nos meios intelectuais” 

(CLAVAL, 2014, p. 90-91). 

Apresentava-se uma geografia físico-teológica, sendo que esta fora antecipada já na 

Antiguidade e na Idade Média, onde a busca pela explicação dos fenômenos ambientais 

possuía estritamente relação com o sobrenatural/divino. A Terra e toda sua geografia seria 

nada mais do que a manifestação da sabedoria do divino e não mero fruto do acaso 

(PEREIRA, 2013). 

No alvorecer da sistematização dos conhecimentos geográficos e sua conformação 

enquanto ciência, a presença do campo religioso ligado às análises do espaço geográfico 

também se fez presente. Nos trabalhos consagrados de Alexander von Humboldt (1814-1852), 

derivado, em grande parte, de suas viagens exploratórias nas Américas do Sul e Central, 

deram corpo às suas reflexões apresentadas na obra Cosmos, onde tentou apresentar uma 

síntese da parte terrestre no Cosmos. Não fugiram da descrição dos gêneros de vida os 

sistemas religiosos existentes em diferentes partes da geografia terrestre. Nesse mesmo 

período, Carl Ritter (1779-1859) também apresentou discussões sobre a religião: “[...] Ritter 

pode afirmar com naturalidade que vislumbrava o ‘plano divino’ na dinâmica da Terra, era o 

                                                                                                                                                                                     
Calvinista “[...] está principalmente interesado en la descripción de contínuo proceso que tiene lugar entre la 

obra divina (la Creación), la caída del género humano y la evolución actual del mundo determinada por la 

Providencia.” 
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objetivo de sua disciplina; enfatizando a força da 'físico-teologia' naquele contexto" 

(USARSKI apud PEREIRA, 2013, p. 20). 

No final do século XIX e início do século XX, as escolas determinista e possibilista, 

fundadas, respectivamente, por Friedrich Ratzel (1844-1904) e Paul Vidal de La Blache 

(1845-1918), não deram grandes atenções à religião, aparecendo apenas em algumas 

menções. No entanto, a influência das ideias também se pontuava com relação aos sistemas 

religiosos. No determinismo, a religião e suas práticas nada mais são do que fruto do ambiente 

ou determinada por este (KONG, 1990). Vidal de La Blache dedicou suas análises aos 

gêneros de vida como um dos eixos de sua geografia humana, pontuando que os grupos 

humanos não se adaptavam meramente ao meio, mas buscavam modificá-lo para permanecer 

com seus hábitos. Assim, a dimensão da cultura torna-se central nas análises vidalianas, 

inserindo-se, neste contexto, os sistemas religiosos presentes nos diferentes gêneros de vida 

(CLAVAL, 1997). 

Essa perspectiva de interação inaugurada pela escola vidaliana, demonstrando o 

compromisso de unir o ambiente com o cultural, a partir de uma perspectiva holística, do 

ponto de vista de apresentar uma discussão sobre a religião, foi desenvolvida por Pierre 

Deffontaines (1894-1978) que deu origem às monografias nas quais buscava detalhadamente 

descrever a paisagem geográfica. Em sua obra Géographie et religions,  

 

[...] aborda a geografia religiosa através das marcas que esta imprime nas 

paisagens (igrejas, mesquitas, santuários, templos, cruz, etc.) pelos 

obstáculos que ela impõe a certo gêneros de vida (obrigação do jejum na 

sexta-feira, interdição do álcool e do consumo de carne de porco, por 

exemplo), e pelos gêneros de vida que ela faz nascer (o dos padres ou 

monges). A religião não é nunca tratada nela mesma. (CLAVAL, 1997, p. 

91). 

 

À vista disso, também presente em outros trabalhos de geógrafos, caso de Sopher 

(1923-1984) e Sorre (1880-1962), resumiram a mera descrição formal dos lugares, dos ritos e 

das manifestações na sua esfera institucional do cotidiano. Sobre este período, juntamente ao 

período no qual a perspectiva neopositivista influenciou os trabalhos dos geógrafos da época, 

Rosendahl (2002, p. 21) elucida que: “[...] a dimensão religiosa era abordada em análises 

regionais, constituindo-se em classificação dos tipos de efeitos da religião sobre as paisagens. 

[...] Não se fazia a geografia da religião de hoje, mas a semente estava plantada!”. 

No processo de renovação do pensamento geográfico, através da vertente influenciada 

pela perspectiva do materialismo histórico-dialético de Marx, surge a chamada geografia 
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radical ou crítica que, diferentemente das correntes positivista e neopositivista praticadas até 

então, dialogou com a relação homem-homem, contudo, a compreensão de tal relação no 

espaço geográfico deteve-se a uma análise dos fenômenos socioeconômicos, negligenciando a 

temática religiosa; do ponto de vista da compreensão do sagrado enquanto fator primordial 

para a compreensão do campo religioso, as análises estiveram voltadas ás questões 

econômicas. A religião era vista como utópica, mantendo as classes populares presas na 

ignorância, não permitindo reflexões políticas (ROSENDAHL, 2002). 

A mudança de paradigma pelo qual eram vistas as análises geográficas sobre os 

sistemas e fenômenos religiosos tiveram um novo prisma a partir das décadas de 1960, 1970 e 

1980, graças ao florescimento de uma geografia cultural-humanista que passou a dedicar-se e 

dar atenção às questões religiosas pela visão fenomenológica religiosa. Nesse período é 

fundada uma geografia da religião com um corpo teórico-metodológico dedicado à 

compreensão dos fenômenos envolvidos no universo religioso geográfico: “Esse novo prisma, 

de uma geografia humanista-cultural, tornou-se um dos caminhos por onde a geografia buscou 

romper o preconceito - no âmbito do positivismo lógico e do estruturalismo marxista - com o 

tema da religião” (GIL FILHO, 2007, p. 209). 

Com base nesse desenvolvimento pelo qual foram perpassando as discussões sobre 

religião e geografia, permitiu-se toda uma dinâmica para esse subcampo do saber que, após se 

consolidar na perspectiva da geografia humanista-cultural, passou por debates embasados em 

correntes de pensamento que passam a discutir o fenômeno religioso e sua discussão na 

geografia, assim, podemos pontuar o surgimento de diferentes escolas de análise na geografia 

da religião, tais como: Norte-americana, Francesa e Alemã, que realizam amplos debates em 

torno do corpo teórico-metodológico referentes às análises dos fenômenos religiosos no 

espaço geográfico. 

No Brasil, os estudos de geografia da religião passaram a fazer parte das agendas de 

pesquisa, principalmente na década de 1990 e início do século XXI. Vários foram os estudos 

geográficos que vêm se desenvolvendo desde então no contexto brasileiro, apresentando uma 

pluralidade de proposições investigativas na temática, atestando para um amplo campo de 

análise. A realidade religiosa brasileira é bastante singular, o que fez desenvolver uma forma 

de análise a partir do seu contexto. Núcleos de estudos sobre geografia da religião foram se 

estruturando e tomando corpo, inclusive, pontuam-se como os principais no Brasil o Núcleo 

de Estudo e Pesquisa sobre Espaço e Cultura (NEPEC), liderado pela professora Zeny 

Rosendahl da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), que destaca-se pela vasta 

produção voltada para a geografia da religião; o Núcleo de Estudos em Espaço e 
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Representação (NEER), responsável por articular projetos e grupos de pesquisa de vinte 

universidades federais brasileiras; Núcleo Paranaense de Pesquisa em Religião (NUPPER), 

vinculado à Universidade Federal do Paraná (UFPR), cujo líder é Sylvio Fausto Gil Filho. 

O autor Gil Filho (2009) define o quadro atual da subdisciplina da geografia na 

religião no contexto brasileiro possuindo dois vieses, sendo que estes se desenvolveram pela 

“virada cultural” e pela “virada linguística”, ocorridas no movimento conhecido como Nova 

Geografia Cultural no Brasil. Segundo o mesmo autor, tais vieses constituem duas 

perspectivas teóricas distintas, em que uma teria por princípio apreender as manifestações 

espaciais religiosas através de suas formas religiosas expressas na paisagem, e a outra parte da 

necessidade de compreender as manifestações religiosas pelas dimensões estruturantes e do 

caráter fenomenológico. Segundo Pereira (2013), tais distinções podem ser notadas nos 

trabalhos: Hierópolis: O sagrado e o urbano, de Zeny Rosendahl; e Espaço sagrado: estudos 

em geografia da religião, de Sylvio Fausto Gil Filho. 

Ambas as perspectivas teóricas têm produzido trabalhos de grande relevância para a 

compreensão dos fenômenos religiosos no Brasil e só vêm a confirmar a tese sobre a 

emergência da temática sobre religião nos estudos geográficos, fortalecendo essa 

subdisciplina com análises de grande valor. 

Tomamos por base todo esse processo de evolução para poder pensar e situar nosso 

objeto de estudo no campo da geografia da religião. Atestamos para a necessidade de análise 

dos fenômenos religiosos, assim, utilizamos como escala geográfica de nossa análise a cidade 

santuário de Juazeiro do Norte – CE no sentido de compreender as manifestações religiosas 

ligadas ao catolicismo popular sertanejo. Para tanto, desenvolveremos nossa análise a partir 

da memória hierofânica sem, no entanto, reduzir esta ideia à materialização no espaço das 

práticas religiosas desse grupo social. Compreendemos que a memória religiosa está além da 

sua espacialização, mas constitui-se de um processo que foi sendo forjado no contexto da 

colonização brasileira, na qual foram sendo sobrepostas várias concepções de sistemas 

religiosos, sendo que a expressão de maior força do catolicismo popular brasileiro encontra-se 

no Nordeste brasileiro que espacializa suas práticas devocionais em cidades-santuários, 

manifestando esse sentimento guardado com esse grupo social religioso. Logo, 

desenvolveremos, a partir de agora, a ideia na qual buscamos fundamentar nosso estudo. 
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3.2 Espaço e memória 

 

Para entendermos as relações geográficas existentes entre espaço, memória e 

hierofania, faz-se necessário o debate sobre tais conceitos, quais os diálogos que se mostram 

possíveis no âmbito da geografia e de que forma esses conceitos podem servir para elucidar as 

questões referentes à espacialização do catolicismo popular na cidade de Juazeiro do Norte. 

Entendemos que o movimento do Catolicismo Popular Sertanejo é amplo, pressupondo um 

contexto histórico-geográfico de sua constituição a partir da justaposição de diversos sistemas 

religiosos que estiveram presentes no processo de colonização do Brasil, submetidos a uma 

lógica de catequização por parte dos agentes colonizadores que se apropriavam do território 

brasileiro. No entanto, este processo não pode ser meramente descrito como uma “vitória” da 

catequização em detrimento a outros sistemas religiosos, pois ocorreram diversos movimentos 

de resistências, notados até os dias atuais a partir de determinadas expressões simbólicas e 

ritualísticas presentes no catolicismo popular. Sobre este aspecto, Parker (1995, p. 47), em seu 

estudo sobre a religiosidade popular na América latina, defende que  

 

[...] a religião popular é reivindicada contra o racionalismo da cultura 

dominante, cujo eixo articulador estaria na racionalidade formal e na ética 

funcional. Apresenta-se a religião como a essência da cultura latino-

americana, como o substrato "católico" que dará a possibilidade de salvar a 

própria originalidade e identidade cultural autóctone. 

 

Para compreender tal contexto, busquemos, antes, nossos aportes teóricos. 

A geografia se utiliza de diferentes técnicas de análise para investigar e buscar 

compreender a sociedade e as questões vinculadas à produção espacial dos lugares; uma 

dessas maneiras de analisar a sociedade se dá através da memória coletiva, permitindo a 

análise dos fatos de outro ponto de vista, diferentemente da história oficial que dá grande 

destaque às elites econômicas e que está transcrita nos documentos. A memória coletiva tem 

por base a construção que os sujeitos realizam dos fenômenos pela sua vivência, 

apresentando-se, em muitos casos, como um contraponto à história oficial. No entanto, cabe 

pontuar que essa memória coletiva, produzida a partir da oralidade dos diferentes sujeitos que 

compõem determinado grupo social, não deixa de estar passível à vigilância dos agentes do 

poder (LE GOFF, 2012). 

A história oficial produz seus heróis e os fatos históricos que devem ser memorados, 

marginalizando outros personagens sociais que fazem parte dos grupos excluídos e 

marginalizados, levando as classes dominantes a tornarem-se “[...] senhores da memória e do 
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esquecimento [revelando] mecanismos de manipulação da memória coletiva” (LE GOFF, 

2012, p. 422, grifo nosso); assim, as memórias também estão em um processo constante de 

disputas e tensões, pois apresentam-se como instrumento de um objeto de poder. Essa 

perspectiva também ocorre nas crenças populares, no discurso oficial da Igreja de combater o 

catolicismo popular sertanejo como forma de devoção de fanáticos religiosos – o aspecto da 

cultura e do simbólico novamente vem ao primeiro plano, a Igreja Sacerdotal apresenta-se 

como legitimadora da fé e de um discurso oficial e, em contrapartida, o catolicismo popular 

sertanejo como manifestação coletiva que se exprime de forma particular e espontânea, as 

angústias, esperanças e os anseios que não são encontrados nos discursos oficiais. Dar voz a 

esses sujeitos permite uma leitura que, pautada na intersubjetividade, revela outros universos 

de significados desse grupo social. 

Elege-se como proposta para analisar a memória a ideia da produção de uma memória 

coletiva que é constituída dentro de um determinado grupo social. Pautamo-nos, desse modo, 

no trabalho produzido por Maurice Halbwachs (2003) sobre a memória coletiva, no qual o 

autor dedicou-se à realização de reflexões dos diferentes aportes produtores de uma memória 

coletiva, dentre estas, a memória dos grupos religiosos. 

Alinhado aos trabalhos desenvolvidos por Halbwachs (2003), conciliamos essas 

leituras a de outros autores que julgamos importantes para a construção dessa linha de 

pesquisas, quais sejam: Ecléa Bosi (1994), Tuan (2012, 2013), Seemann (2003), Schaman 

(2009), Abreu (2012) e outros que dedicaram estudos a este tema. 

Nesse sentido, a memória de determinado grupo social deve ser analisada e 

compreendida como uma construção social e grupal, atrelada às relações que o grupo social 

realiza em determinados lugares e contextos, podendo ser essas relações “[...] de dominação, 

de cooperação ou de conflito, e varia tanto no tempo como no espaço. Consequentemente, a 

vivência da cidade [e dos fenômenos religiosos que a produz] da origem a inúmeras memórias 

coletivas” (ABREU, 2012, p. 28). É com base na memória coletiva que o grupo social 

constrói sua identidade histórica, moldando e transformando o espaço, materializando seus 

símbolos e práticas. Refletindo tal contexto, pensando a produção da memória coletiva, Bosi 

(1994, p. 66-67) nos remete: 

 

[...] Quando um grupo trabalha intensamente em conjunto, há uma tendência 

de criar esquemas coerentes de narração e de interpretação dos fatos, 

verdadeiros “universos de discursos”, “universos de significados”, que dão 

ao material de base uma forma histórica própria, uma versão consagrada dos 

acontecimentos. O ponto de vista do grupo constrói e procura fincar a sua 

imagem para a história. 
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São nesses esquemas produzidos no corpo social do grupo que iremos buscar as 

narrativas que relatam a vivência com o sagrado e com a produção espacial da hierópolis, no 

qual se espacializam suas práticas devocionais atreladas à forma de vivência do catolicismo 

popular sertanejo, tendo sua memória coletiva forjada em diferentes contextos ligados ao 

processo de colonização, à vida que se constituiu principalmente no sertão nordestino, onde os 

grupos marginalizados eram desvinculados das metrópoles e do contexto cultural que chegava 

da Europa, de maneira que acabaram por construir um jeito peculiar de cultura e de vivência 

das questões religiosas. 

Halbwachs (2003) aponta, em seu estudo sobre a memória dos grupos religiosos, que 

esta memória está atrelada à sua materialização no espaço. As lembranças são recuperadas a 

partir de lugares que recordem e deem coerência às narrativas que constroem a memória 

religiosa do grupo, uma vez que: 

 

[...] há uma memória religiosa feita de tradições que remontam a eventos 

muito distantes no passado, que aconteceram em determinados lugares. Ora, 

seria muito difícil evocar o acontecimento se não pensássemos no lugar, que 

em geral não conhecemos porque vimos, mas porque sabemos que existe, 

que poderíamos vê-lo e que, de qualquer maneira, testemunhas garantem sua 

existência. Por isso existe uma geografia ou topografia religiosa. 

(HALBWACHS, 2003, pp. 185-186). 

 

Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, passamos a pensar a memória do grupo 

religioso do catolicismo popular sertanejo, suas práticas devocionais, seus ritos, símbolos, ao 

passo que remetem a todo um processo de espacialização das práticas devocionais, de forma 

que a paisagem assume o caráter de lugar e dá suporte à memória religiosa do grupo. Cassirer 

(2012), ao pensar sobre a filosofia da cultura humana, discute a questão da memória, 

diferenciando-a da memória animal, defendendo que a memória dos grupos sociais se 

configura como uma memória simbólica: 

 

[...] a memória no sentido humano da palavra, não basta que reste 'um 

remanescente latente da ação anterior de um estímulo'. A mera presença, a 

soma geral dos remanescentes, não consegue explicar o fenômeno da 

memória. Esta implica em um processo de reconhecimento e identificação, 

um processo ideacional de tipo muito complexo. As impressões anteriores 

não devem ser apenas repetidas; devem também ser ordenadas e localizadas, 

e referidas a diferentes pontos do tempo. (CASSIRER, 2012, p. 87). 

 

A memória faz-se presente nos diferentes sujeitos que compõem um mesmo grupo 

social, no entanto, possui maior força nos mais velhos, indivíduos que, por sua vivência de 
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muitos anos com esses fatos e de terem ouvido dos seus pais e avós, trazem consigo um maior 

número de detalhes, momentos ímpares do fenômeno e do grupo social. Bosi (1994) elege no 

corpo do grupo social os velhos como guardiões da memória, tendo como função social 

recordar tais lembranças e permitir a manutenção da identidade social do grupo, porém, 

aponta que esses sujeitos têm sido marginalizados no processo de produção capitalista 

vigente, sendo tratados como inválidos, um peso à sociedade, negando seu principal papel que 

é o de memorialista, de recordar os fatos do passado e de se constituir como contraponto à 

história oficial, trazendo à luz outros heróis, outros sujeitos, outros contextos. 

Para que tais memórias se manifestem e se faça cumprir uma das funções sociais dos 

velhos, torna-se necessário provocá-las nesses sujeitos, buscar se inserir na vivência do 

fenômeno, aproximar-se da realidade a ser narrada e provocá-las, como afirma Halbwachs 

(2013, p. 54): “[...] o maior número de nossas lembranças nos vem quando nossos pais, 

nossos amigos, ou outros homens, no-las provocam”. Assim, deve-se tocar o sujeito ou o 

grupo social no sentido em que estes sintam-se motivados para rememorar seu passado, narrar 

suas lembranças e histórias de vida – este objetivo de pesquisa pode ser facilitado, buscando 

realizar as entrevistas em determinados lugares que remetam a tais lembranças, que tragam o 

sentido experimentado pelo sujeito, dado que “[...] os registros de tais relatos não deve se 

restringir ao ambiente aconchegante da sala de estar, por que muitas das lembranças 

encontram-se  “lá fora”, na rua, na fazenda, na vizinhança, no bairro – afinal no espaço” 

(SEEMANN, 2003, p. 46). 

Na nossa análise da memória coletiva vinculada ao grupo do catolicismo popular 

sertanejo, um lugar apresentou-se em destaque para a realização dos relatos dos sujeitos: a 

sala da casa dos entrevistados. Algo comum se demonstrou com relação a eles: o altar 

construído para os santos na entrada das casas, fato muito habitual no catolicismo popular 

sertanejo. Muitas relíquias e objetos memoráveis configuram a paisagem dos altares em suas 

casas, assim, estes espaços acabaram por produzir o ambiente apontado por Seemann (2003), 

mesmo estando no ambiente aconchegante da sala. 

Vale salientar que a lembrança, quando recordada, não é contada da forma que foi 

produzida no passado, dados os fatos presentes e passados vividos pelos sujeitos. À vista 

disso, interferem na recordação, assim, lembranças diferentes são sobrepostas; eventos 

políticos, econômicos e catástrofes mudam a visão do passado. 

 

A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, a 

nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa 
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consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato 

antigo, ela não é mais a mesma imagem que experimentamos na infância, 

porque nós não somos mais os mesmos de então e porque nossa percepção 

alterou-se [...]. O simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a 

identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em 

termos do ponto de vista. (BOSI, 1994, p. 55). 
 

Esse fato não é premeditado pelo indivíduo que relata sua lembrança, mas é algo 

peculiar da memória, assim, o maior número de lembranças de sujeitos vinculados a um 

mesmo grupo social possui pontos de contato que dão coerência à história contada e, é por 

este motivo que Halbwachs ampara a memória do sujeito ao grupo do qual ele faz parte e por 

este contexto que justificamos a busca na memória do grupo religioso, os fatos que estão 

ligados à hierópolis e as formas de vivenciar o sagrado a partir da situação no qual fora 

forjado o catolicismo popular sertanejo. 

No processo histórico em que vão sendo criadas as lembranças, a memória do grupo 

social, os períodos que se sucedem apresentam momentos de ruptura que se constituem em 

um tempo curto, mas que representam um rompimento da estrutura social que acaba por gerar 

diferentes memórias, bem como leituras históricas sobre esses fatos. Assim: “[...] a mudança 

das técnicas que se efetiva na produção do espaço, podendo ser analisada de forma efetiva na 

paisagem, a partir de sua leitura sincrônica e diacrônica, permite o surgimento desses períodos 

de ruptura e transformação da estrutura social” (OLIVEIRA, 2014, p. 33). Esses momentos de 

ruptura da estrutura vigente apresentam-se para os sujeitos que integram os diferentes grupos 

sociais como sendo ímpares, por isso elas se fazem tão presentes em suas narrativas. É graças 

à memória que o tempo não está perdido e, se o tempo não está perdido, também não está o 

espaço: “[...] ao lado do tempo reencontrado, está o espaço reencontrado” (ABREU apud 

POULET, 2012, p. 15). 

A memória coletiva que está atrelada a determinado grupo social ocorre, pois, os 

sujeitos que compõem determinado grupo possuem um espaço em comum de convívio, é 

desta vivência em comum, deste processo de possuir uma vivência ligada a um mesmo 

espaço, que permite aos lugares e suas marcas ficarem na memória dos grupos. A capacidade 

de recordar um fato ou fenômeno, das marcas do passado, não se relaciona apenas à 

capacidade de aderência de um sujeito a um determinado espaço, mas pela aderência de um 

grupo social ao qual ele faz parte, espaço que é compartilhado por uma coletividade por um 

certo período de tempo, permitindo a construção de tais memórias. 

As memórias carregam tanto traços individuais, quanto coletivos, porém, as 

lembranças estão sempre ligadas à participação de sujeitos em diferentes grupos sociais –
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mesmo que tenhamos vivenciado acontecimentos estando sós, carregamos em nós a influência 

dos grupos os quais fazemos parte. Ou seja, nossas ações, atos e pensamentos se explicam 

pelo fato de sermos seres sociais, enquadrados nestes grupos, e isso se deve ao fato de que em 

nenhum instante deixamos de estar encerrados em uma sociedade: “Uma ‘corrente de 

pensamento’ social normalmente é tão invisível quanto à atmosfera que respiramos. Na vida 

normal, só reconhecemos sua existência quando a ela resistimos” (HALBWACHS, 2003, p. 

46). Portanto, a memória de um sujeito depende da relação que ele mantém com os diferentes 

grupos que participa e que deles recebe influência, como, por exemplo, família, grupo de 

trabalho, escola, classe social, pessoas da vizinhança, igreja, etc. (ABREU, 2012; BOSI, 

1994; TUAN, 2012; HALBWACHS, 2003). 

A memória pode ser evocada a partir de objetos observáveis que se dispõem em 

determinados lugares; exemplificamos ao citar os altares presentes nas salas dos sujeitos onde 

desenvolvemos nossas entrevistas. Porém, a simples capacidade de estar nesses lugares não 

faz com que a lembrança ressurja, mesmo que passe anos sem se alterar o padrão dos objetos 

contido neste espaço. Apesar disso, podemos recordar tais memórias sem que necessitemos 

que o local esteja lá, tal qual quando foi formada a lembrança – o que é preciso é a 

intensidade necessária para que a lembrança seja evocada da mesma forma como se 

estivéssemos naquele lugar. Diante desse cenário, que objetos memoráveis, tais como os que 

encontramos dispostos na sala dos entrevistados, serviram-nos como elementos que 

permitiram a força necessária para ativar a lembrança de determinado contexto histórico? 

Os objetos que compõem determinada paisagem por um longo período de tempo 

carregam a marca de grupos sociais, seus valores, modo de vida, de relacionamento, de lazer, 

da cultura, ao passo que esses lugares também produzem marcas nos sujeitos, ou seja: 

“Quando inserido numa parte do espaço, um grupo o molda à sua imagem, mais ao mesmo 

tempo se molda e se adapta a coisas materiais que a ela resistem” (HALBWACHS, 2011, p. 

159). Ao retornar a esses lugares, cada objeto reencontrado recorda uma forma de ser do 

sujeito e do grupo social, de como determinada sociedade convive com aquele lugar que pode 

desempenhar diferentes papéis. 

Esse aspecto de permanência exercido pelo que está materialmente produzido na 

paisagem da cidade traz um sentimento de estabilidade para o grupo social, com isso, a base 

material produzida e que se fixa no solo torna-se parte da vida dos sujeitos que convivem com 

esse espaço, confundindo-se com a própria vida do grupo social. As mudanças na paisagem 

da cidade afetam mais um grupo social que está constantemente habituado com aquele lugar 

do que mesmo grandes acontecimentos, como os de nível nacional, o que se deve ao fato de 
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que, para este grupo social, o que lhes interessa são os acontecimentos existentes em seu 

círculo de convivência; ocorrendo fora dele tem um menor impacto. 

Ainda sobre essa ideia, Tuan (2011, p. 14) nos relata que: 

 

Conhecer o passado exige ancoragem em coisas observáveis. [...] No nível 

mais público, a escola, o bar da esquina ou a igreja local são reminiscências 

arquitetônicas do passado vivido das pessoas. Não são monumentos 

históricos e têm pouco valor estético. Eles agem subconscientemente nos 

sentidos das pessoas relativos às suas raízes com o lugar. Sua destruição 

causa mais magoa do que a demolição de um prédio tombado pelo 

patrimônio, que só pode ser entendido e apreciado com grande esforço de 

imaginação. 

 

São nessas questões que se pauta nosso interesse de análise da memória, no sentido de 

que ela pode se constituir como uma importante ferramenta de leitura de determinadas 

realidades, determinados contextos sociais e permite outra visão dos fatos a partir dos sujeitos 

que integram diferentes grupos, sendo aqui valorizados os sertanejos que moldam o 

catolicismo popular sertanejo. Essa possibilidade constrói-se como uma visão possível de ler 

e analisar a hierópolis e os fenômenos que remetem à sua produção espacial e a 

materialização dos símbolos, ritos e crenças da cultura e do grupo que vivencia esse espaço. 

 

3.3 Espaço e hierofania 

 

Para indicarmos nossa discussão sobre o espaço sagrado e/ou espaço sacralizado, no 

qual nos aportamos para desenvolver nosso estudo, buscamos inicialmente apontar os 

encontros possíveis e existentes entre os conceitos de espaço e de hierofania, sendo que estes 

que vêm a constituir o espaço sagrado e/ou sacralizado, somando-se às experiências religiosas 

que estruturam a dimensão da esfera religiosa para dado grupo religioso. 

O termo hierofania foi desenvolvido por Eliade (1992, p. 25, grifos do autor) como 

“[...] o ato da manifestação do sagrado”, segundo o autor “[...] Este termo é cômodo, porque 

não implica qualquer precisão suplementar: exprime apenas o que está implicado no seu 

conteúdo etimológico, a saber, que algo de sagrado se nos mostra”. Nos pautamos, assim, em 

algumas ideias desenvolvidas pelo autor. 

Eliade (1992; 2002), no desenvolver de seus estudos, defende que a hierofania 

transforma espaço, sujeitos e objetos ligados a esse ato em uma outra coisa, em um outro ser 

que adquire um caráter simbólico transcendental que manifesta o sagrado, assim, os sujeitos 

passam a reconhecer este ato. Essa percepção produz uma dualidade entre o sagrado e o 
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profano, que os distinguem de forma qualitativa, tendo em vista que remete às relações 

simbólicas com as quais os sujeitos religiosos impregnam de significados o mundo. 

Essa distinção entre sagrado e profano se dá na manifestação de algo de uma ordem 

diferente, que não pertence a este mundo, ou seja, não pertence ao mundo natural das coisas, o 

mundo profano. Destarte, é correto afirmar que o sagrado e o profano constituem duas 

modalidades de ser no mundo, que se apresentam nas situações existenciais assumidas pelos 

sujeitos ao longo de sua história. Remetendo-se a esse aspecto da existência humana, sagrado 

e profano variam conforme as diferentes posições que o sujeito conquistou no cosmo. 

Durkheim (2008, p. 363) também se dedicou a expressar a dualidade existente entre o 

sagrado e o profano. O primeiro, por ter um caráter transcendental, necessita ser 

qualitativamente diferenciado do que é profano, assim o autor afirma que: “Os seres sagrados 

são, por definição, seres separados. O que os caracteriza, é que, entre eles e os seres profanos, 

existe solução de continuidade. Normalmente, uns são externos aos outros. Todo um conjunto 

de ritos tem por objetivo efetivar esse estado de separação que é essencial”. Essa separação 

ocorre no espaço distinguindo o espaço sagrado do espaço que se encontra ao seu redor. 

Eliade (1992) distingue fisicamente o espaço sagrado do espaço profano, utilizando-se 

para exemplificar tal contexto o templo religioso. A igreja aparece para o crente de um 

determinado sistema religioso como um espaço sagrado, diferenciando-se, assim, das demais 

construções que o circunda. O templo é preenchido de um outro espaço, um espaço sagrado, 

não linear. A porta de entrada do templo configura-se como a fronteira, o limiar que divide o 

espaço sagrado do espaço profano. No espaço sagrado constituem-se as relações com as 

divindades, onde o crente alcança um novo estado. Costa (2011, p. 35) corrobora com essa 

ideia quando diz que: 

 

A organização dos lugares sagrados é estabelecida pelas formas que 

singularizam e também pelos ritos que são ordenados em um complexo de 

operações simbólicas. A fronteira que delimita o sagrado anuncia o lugar da 

adoração e onde se efetua o rito sacrifical, é também o encontro entre o 

homem e seus deuses. 

 

No entanto, o espaço sagrado não se resume apenas aos templos religiosos. Quando a 

hierofania manifesta-se em outros lugares, seja em formas naturais (uma rocha, uma árvore, 

uma gruta, um rio, etc.) ou em sujeitos, novas formas assumem esse caráter transcendental, 

passam a imprimir no espaço a qualidade de constituir-se em espaço sagrado. 

Desta forma, a hierofania ou o ato hierofânico é o responsável por permitir que o caos 

se reorganize em cosmo. É através do ato hierofânico que o espaço é transformado e assume 
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um novo caráter para o sujeito pertencente à dada crença, a um dado grupo religioso. A 

hierofania confere ao espaço, através de objetos ou sujeitos, um novo status quo ao espaço 

homogêneo anteriormente existente. 

No caso de Juazeiro do Norte, a hierofania não se liga diretamente ao espaço em si, 

mas à figura carismática do Padre Cícero e da Beata Maria de Araújo pela hierofania da 

hóstia. Nesse âmbito, o transcendental da hierofania constituiu o Padre Cícero e a Beata Maria 

de Araújo em uma outra coisa, em outros sujeitos, não mais aqueles ligados apenas ao mundo 

profano, homogêneo, mas passaram, a partir daquele momento, a se revestir da hierofania, ou 

seja, do sagrado. 

Assim, em Juazeiro do Norte, o espaço sagrado não se reduz aos templos religiosos da 

Igreja Católica; transcende para outros lugares na cidade que possuem ligação direta com a 

memória do Padre Cícero
23

. Essa espacialização do sagrado em Juazeiro do Norte dá-se pelo 

reconhecimento simbólico que o Padre Cícero tem no sistema religioso do catolicismo 

popular sertanejo, isto é, a figura messiânica assumida pelo líder carismático sem a narrativa 

pela qual os sujeitos se reconhecem pertencentes ao sistema simbólico, não se manifestando 

na localidade da forma como aconteceu e como acontece ainda hoje, constituindo, dessa 

forma, a memória hierofânica na localidade. 

Sob esses lugares podemos citar a Igreja do Socorro onde está sepultado (não é apenas 

a Igreja enquanto estrutura que remete ao sagrado, mas o ponto fixo, o cosmo que emana 

desse espaço, dando-se pelo próprio túmulo do Padre); o Casarão à rua São José, onde 

encontram-se relíquias ligadas ao Padre; a Serra do Horto e sua paisagem físico-ambiental; o 

percurso até a estátua e seus locais de parada (as estações da via sacra, o Rio, o Monte Sinai, a 

Pedra do Joelho, a Estátua do Padre Cícero, o Casarão do Padre Cícero, o caminho e o Santo 

Sepulcro); o Memorial Padre Cícero (FOTOGRAFIA 2), além de outros espaços sagrados que 

estão ligados a outros sistemas de crença (índios, ciganos, etc.) que ficam justapostos como 

um espaço sagrado comum. Todos estes lugares assumem esse caráter excepcional do 

Sagrado, pois estão ligados ao símbolo da hierofania, ou seja, a vida e aos lugares da memória 

do Padre Cícero. 

 

 

 

                                                           
23

Cabe pontuar que, ao longo da história, a Igreja Católica tentou invisibilizar e até acabar com os contextos 

religiosos que estão diretamente ligados ao Padre e a Beata. O culto sagrado ligado à memória do Padre Cícero 

permaneceu forte, mas houve uma invisibilização à figura da beata, tema que exploraremos mais adiante. 
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Fotografia 2 – Mosaico fotográfico: os lugares de memória do Padre Cícero 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: Na parte superior, da esquerda para a direita: Capela do Socorro; Casarão do Padre 

Cícero; Serra do Horto. Na parte inferior, da esquerda para a direita: Pedra do Joelho; Museu 

Vivo do Padre Cícero; Memorial Padre Cícero. Fotografias feitas durante o campo entre 

2017-2018. 

 

Ao ponderar sobre as concepções abordadas por Eliade, compreendendo que a 

hierofania transforma o espaço e faz com que este adquira um status de sagrado, Tuan (2012) 

concorda com suas proposições, apontando que a hierofania organiza o “caos” em “cosmo”, 

se reveste de um poder extraterreno, recria a própria história da criação e é gerador da ordem 

na desordem. Avançando nessa perspectiva, Tuan (2012, p. 205) indica que o sagrado não 

está somente no templo, mas se reflete em outros espaços quando ligados a figuras 

carismáticas: 

 

[...] Os lugares onde nasceram ou morreram líderes carismáticos dotados de 

atributos divinos adquiriram algo de suas santidades. A santidade estava 

centralizada no santuário ou na tumba, porém a aura sagrada se difundia 

sobre todo o espaço circundante e tudo nele contido.  

 

É sob essa ótica que apresentamos os lugares acima elencados como sendo revestidos 

de sacralidade que emana da aura sagrada pela qual foi revestido o Padre Cícero, através do 
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ato hierofânico do qual participou. Assim, o espaço sagrado advém dos lugares de memória 

vinculados à figura carismática do Padre. 

Para que seja possível a compreensão das relações de transcendência que produzem o 

espaço sagrado, deve-se buscar aportar no que se apresenta de fundamental a partir do 

fenômeno religioso, ou seja, seu caráter sagrado. Desta forma, não nos interessa, a priori, uma 

abordagem que delimite sua forma de análise com base nas funções fundamentais que 

definem os sujeitos, tais como as questões econômicas, linguísticas, política, etc., o que se 

apresenta de relevante ao nosso estudo é o ato de analisá-lo a partir da escala religiosa, de 

modo que corroboramos com Eliade (2002, p.  1) quando ele esclarece que: 

 

[...] um fenômeno religioso somente se revelará como tal com a condição de 

ser apreendido dentro da sua própria modalidade, isto é, de ser estudado à 

escala religiosa. Querer delimitar este fenômeno pela fisiologia, pela 

psicologia, pela sociologia e pela ciência econômica, pela lingüística e pela 

arte, etc... é traí-lo, é deixar escapar precisamente aquilo que nele existe de 

único e de irredutível, ou seja, seu caráter sagrado. 

 

Pautando-se nessa perspectiva teórica de entendimento do sagrado e buscando estudá-

la com base na hierofania que se apresenta e redige a experiência religiosa para um 

determinado grupo religioso, vemos que o espaço sagrado se apresenta como um lócus 

religioso. A hierofania, como algo transcendental, modifica o espaço, cria um ponto fixo, isto 

é, o centro do mundo que aparece diferentemente do caos que é o espaço homogêneo, ou seja, 

a hierofania organiza o cosmo. É pelo cosmo, pela ideia de centro do mundo que o homo 

religiosus busca seu contato com a divindade; este espaço tem um valor existencial para o 

sujeito religioso, pois se apresenta com o conteúdo de orientação pela aquisição do ponto fixo, 

fundando, assim, o mundo. 

 

É por essa razão que o homem religioso se esforçou sempre por estabelecer-

se no "centro do mundo". Para viver no mundo é preciso fundá-lo - e 

nenhum mundo pode nascer do "caos" da homogeneidade e da relatividade 

do espaço profano. A descoberta ou a projeção de um ponto fixo - o 

"Centro" - equivale a criação do mundo. (ELIADE, 1992, p. 36). 

 

A orientação ritual, desse modo, fundada por uma hierofania, possui o valor 

cosmogônico da construção do espaço sagrado. Em contrapartida, o espaço é homogêneo e 

neutro para a experiência profana, não se diferencia das outras partes que o compõem, não 

possui valor extraordinário. Nesse contexto, o espaço profano se opõe ao espaço sagrado, este 
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último só é reconhecido e possui um caráter de transcendência de centro para os sujeitos que 

se reconhecem dentro do sistema religioso o qual pertence à classe da hierofania manifestada. 

Cada ponto do espaço que assume um caráter sagrado torna-se, por excelência, o 

centro do mundo, o que é possível pela não homogeneidade que é característica do espaço 

sagrado; ora, diferentemente do espaço geométrico (homogêneo), o espaço sagrado é 

suscetível a uma infinidade de rupturas e, portanto, comunicações com o transcendente. 

A ideia de centro é fundamental para pensar a perspectiva do sagrado. É a partir do 

centro ou core que os sujeitos organizam seu mundo, o centro nos dá as perspectivas de 

direção, não apenas espacial, mas também temporal. Tuan (2013, p. 156) nos chama a atenção 

para essa perspectiva: “‘Centro’ significa também ‘origem’ e conota um sentido de ponto 

inicial e começo”. Assim, o corpo do sujeito inserido no espaço transcendental do sagrado 

pode encontrar-se com as divindades, reviver momentos do sagrado, ou seja, retornar à 

hierofania. 

O corpo corresponde, destarte, às proposições espaciais. Erguer as mãos aos céus, 

elevar o olhar em prece para o alto é o simbólico de se estabelecer corporeamente a conexão 

com a divindade. Merleau-Ponty (2011, p. 384) constrói um raciocínio bastante elucidativo 

sobre esta relação existente entre o corpo e o espaço: 

 

[...] Nosso corpo e nossa percepção sempre nos solicitam a considerar como 

centro do mundo a paisagem que eles nos oferecem. Mas esta paisagem não 

é necessariamente aquela de nossa vida. Posso "estar em outro lugar" mesmo 

permanecendo aqui, e se me retêm longe daquilo que amo sinto-me 

excêntrico à verdadeira vida. 

 

A concepção de espaço aqui pontuada pelos autores dá-se pela mediação da 

subjetividade e da intersubjetividade adquirida pelos sujeitos que aceitam a hierofania. No 

caso do homo religiosus, ao se posicionar corporeamente no espaço sagrado, torna-se possível 

para ele acessar outros espaços e outros tempos – não é o deslocamento físico que se realiza, 

mas o deslocamento subjetivo para conectar-se com a divindade. 

Podemos citar como exemplo para a compreensão desse aspecto os encontros 

realizados entre os profetas e Deus, citados nas escrituras sagradas do velho testamento, como 

no encontro de Moisés com Deus em que o primeiro foi advertido: “[...] Não te aproximas 

daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra Santa” 

(ÊXODO, 3;5). Nessa mesma perspectiva que o sujeito religioso busca conectar-se com a 

divindade, o espaço em que se encontra, a paisagem na qual está, toma novo caráter, 

conforme a força do ato religioso que pratica, assim, pode deslocar-se a um novo espaço e um 
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novo tempo, não no sentido geométrico do espaço profano, mas de uma força excepcional 

pertencente ao espaço sagrado. 

O espaço sagrado é percebido pelo sujeito religioso com base no sistema simbólico do 

qual participa, juntamente com outros sujeitos do mesmo grupo. Portanto, o mundo ao nosso 

redor é fruto da ação criadora dos sujeitos, constitui-se de um conjunto histórico de 

significações, de símbolos e de valores, de arte e de cultura. Partindo desse pressuposto, o 

mundo não se apresenta como um conceito, mas ideia da razão, e, portanto, uma cosmologia. 

 

[...] A religião é vista [...], como um conjunto de atos e rituais que se referem 

ao sagrado, distinto do profano, e destinado a posicionar o homem em sua 

relação com Deus. A crença religiosa constitui uma atitude intelectual e 

mora[l] que se insere numa dada sociedade com suas regras e ritos. 

(CAPALBO, 1999, p. 225, grifo nosso). 

 

A concepção aqui retratada e por nós defendida não pensa o espaço como meio onde 

os diferentes objetos são dispostos, mas avança na concepção apresentada por Merleau-Ponty 

(2011) na qual o espaço é o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível. A 

experiência permite ao sujeito tornar o espaço direcional, pela vivência das relações espaciais, 

nisto que Merleau-Ponty (2008, p. 328) chama de espaço espacializante. O espaço 

transformado em espacialidade revela a relação do sujeito com o mundo. 

Posto isso, a experiência espacial desenvolvida pelos sujeitos organiza o espaço, 

transforma-o pela experiência que é vivenciada. Podemos, assim, caracterizar o espaço como 

sendo um espaço simbólico, como a religião pertencente ao universo simbólico dos sujeitos; 

este espaço tratado a partir da escala religiosa é visto, então, como espaço religioso. 

Pensando no espaço, situando no fenômeno religioso pautado nas ideias construídas 

pela reflexão de Merleau-Ponty (2008), dialogamos com Tuan (2013) apresentando que, nessa 

perspectiva, a experiência espacial se realiza de forma íntima, conceitual e mediada por 

símbolos. Dessa forma, para compreendermos o espaço religioso, torna-se necessário 

despertar em nós a consciência das relações existentes entre os sujeitos e o nosso mundo. 

Assim: “[...] o espaço religioso [...] são ‘experiências expressivas’, ou seja, antes de 

consideramos seu ‘sentido significado’ devemos reconhecer que eles são ‘sentidos 

expressivos’” (CAPALBO, 1999, 228). 

É nesse sentido que voltamos a pensar na perspectiva apontada por Eliade (2002) que, 

para entender a realidade do fenômeno religioso, só nos é possível se buscarmos a condição 

de apreendê-lo em sua própria modalidade, ou seja, de estudá-lo a partir da escala religiosa 

em que se apresenta, no intuito de compreendermos o seu caráter sagrado. A experiência 
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espacial da religião é a projeção no sentido existencial, sendo uma expressão da condição 

humana. O sujeito religioso busca a divindade, estabelece relações direcionais subjetivas a 

fim de superar sua finitude do ser. 

Mesmo no intuito de transcender o mundo homogêneo, ou seja, o mundo profano, o 

sujeito religioso se encontra preso a este último, dele não consegue escapar, e é nesse sentido 

que o sujeito religioso vive uma tensão dialética entre a finitude-infinitude. Assim, o espaço 

religioso se configura como nossa forma de ser no mundo. 

A tensão dialética aqui apresentada entre finitude-infinitude, nos coloca a necessidade 

de não só analisar o espaço, mas também desenvolver um raciocínio sobre a questão do 

tempo. Destarte, pensando a partir do caráter religioso, assim como o espaço sofre uma 

ruptura e se diferencia do espaço homogêneo (profano), o mesmo ocorre com o tempo. 

Quando tomado como um tempo sagrado, este, para o sujeito religioso, também deixa de ser 

homogêneo e contínuo – exemplificamos essa questão anteriormente quando citamos a 

reversibilidade do tempo para o ser religioso. Reviver a hierofania, transformar o “caos” em 

“cosmo”, repetindo a ação criadora das divindades, confirma-nos a força transcendental a qual 

o tempo religioso também assume: “[...] o tempo sagrado é pela sua natureza própria 

reversível, no sentido em que é, propriamente falando, um tempo mítico primordial tornado 

presente” (ELIADE, 1992, p. 81, grifo do autor). 

O tempo visto da perspectiva do homo religiosus é, desse modo, como o espaço 

sagrado, um tempo ontológico por excelência que não se esgota. Em períodos cíclicos, os 

sujeitos religiosos reencontram o tempo sagrado, repetem os ritos, manifestam os símbolos o 

qual revestem aquele período de sacralidade. O tempo sagrado é circular, reversível e 

recuperável (ELIADE, 1992). É nesse sentido que o sujeito transcende a condição de finitude; 

o tempo sagrado apresenta-se como uma espécie de eterno presente mítico que os sujeitos 

reintegram periodicamente, reproduzindo-se nos ritos. 

Espaço e tempo coexistem, entremesclam-se, sendo definidos pela experiência 

pessoal, ou seja, a experiência subjetiva de cada indivíduo. O que permite ao espaço e tempo 

assumirem um contexto transcendental, diferenciando-os do espaço e do tempo homogêneos 

em seu entorno, é a visão de sagrado constituída pela experiência simbólica de cada grupo 

religioso, onde os sujeitos realizam estas distinções experienciais. A religião, por assim dizer, 

corresponde a uma forma simbólica, a um símbolo: “[...] Um símbolo é um repositório de 

significados. Estes emergem das experiências mais profundas que se acumularam através do 

tempo” (TUAN, 2012, p. 203). 
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À vista disso, não basta apenas que o espaço assuma um caráter transcendental. É 

significativa a percepção da transformação do caráter do espaço homogêneo em espaço 

sagrado, no entanto, devemos considerar a experiência do tempo sagrado para, assim, 

entendermos esse mundo de significados. Destarte, para se chegar à ideia de divindade, 

legitimar o sagrado, torna-se necessária a intuição do aspecto temporal, pois este caráter 

remonta ao seu primado, ou seja, atesta a condição para o pleno aperfeiçoamento do conceito 

da divindade. 

O aspecto diferenciador do “mundo” sagrado do “mundo” profano dá-se pelo 

aperfeiçoamento de sua universalidade que encontra suas expressões nas demarcações e 

separações que são efetuadas espacialmente entre o sagrado e o profano, distinguindo seu 

caráter particular, mas a autenticidade que articula esse “mundo” sagrado só ocorre com a 

forma do tempo; deste princípio revela-se toda a profundidade desse mundo. Assim 

argumenta Cassirer (2004, p. 187-188, grifo do autor): 

 

[...] O verdadeiro caráter do ser mítico se desvenda somente quando ele 

aparece como ser da origem. Toda santidade do ser mítico remonta, em 

última instância, à santidade da origem. Ela prende-se não imediatamente ao 

conteúdo do dado, mas à sua proveniência; não a sua qualidade e 

constituição, mas ao seu ter-vindo-a-ser. Uma vez que um determinado 

conteúdo é deslocado para um tempo distante, repelido para as profundezas 

do passado, somente então ele não apenas é posto como sagrado, como 

mítica e religiosamente significativo, mas é também justificado como tal. O 

tempo é a primeira forma originária dessa justificação espiritual. Não apenas 

a existência especificamente humana, não apenas os usos, os costumes, as 

normas e obrigações sociais experimenta essa santificação, na medida em 

que derivam de institutos dos tempos míticos primitivos e originários - mas 

também somente então a própria existência, a "natureza" das coisas se torna 

verdadeiramente inteligível, sob este ponto de vista, para o sentimento 

mítico e para o pensamento mítico. 

 

As reflexões até aqui apresentadas foram no sentido de entender quais as ligações 

existentes entre espaço e hierofania, podendo ser analisadas pela sua materialização nos 

lugares sagrados nos quais a hierofania dota o espaço de sacralidade, tornando-o algo 

transcendental como lócus das manifestações mítico-religiosas de dado grupo. Mas, para 

compreendermos toda a autenticidade a que remete ao fenômeno sagrado da hierofania, é de 

igual importância considerarmos a representação do tempo de retorno à origem da divindade. 

Logo, pautado nas reflexões de espaços, tomando por base as ideias de experiências 

espaciais ou espaço espacializante, presentes em Tuan (2012; 2013) e Merleau-Ponty (2008), 

nos foi possível compreender que as concepções religiosas de espaço e tempo estão 
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diretamente vinculadas a experiências subjetivas e intersubjetivas dos sujeitos para com o 

fenômeno religioso. Nesse prisma, nos colocamos a pensar: qual seria o caminho possível 

para a compreensão do fenômeno religioso? 

Cassirer (2012, p. 89), em sua fenomenologia da cultural humana, indica um possível 

caminho para compreender as formas religiosas como as demais formas simbólicas ligadas à 

cultura dos sujeitos, no qual pode ser dada a partir da tentativa através de buscar “[...] ilustrar 

e elucidar a questão com exemplos tirados da vida cultural do homem”. Enquanto isso, Gil 

Filho (2008, p. 68-69), pensando através do sistema cassireriano, no intuito de debater a 

compreensão das formas religiosas no tempo e no espaço, expressa que: 

 

[...] tempo e o espaço, para a visão mítico-religiosa, não são homogêneos. 

No que se refere ao tempo, não há uniformidade e, por mais que se 

universalize seu conceito, há uma diferenciação de como ele é dado. Então, o 

tempo é qualificado nos contextos culturais e históricos e pelo modo como 

as religiões se desenvolveram. Essa percepção qualificada resulta na ideia de 

que tempo e espaço sagrados sejam impregnados de rupturas qualitativas de 

acordo com a ênfase da dialética sagrado e profano. Desse modo, o tempo 

não é apenas a seqüência dos acontecimentos, mas o sentido espacial dado e 

a identidade das singularidades de cada período. 

 

Nesse diapasão, afirmamos que o espaço sagrado é existencial e que permite a 

transcendência, abrindo-se para o Outro que, por excelência, é a divindade que se torna 

possível compartilhar da crença com outros sujeitos, ou seja, em sociedade. Assim, o espaço 

religioso não pode ser analisado pela escala geográfica tomada pelo espaço geométrico, 

devemos compreender as relações que se estabelecem e constroem uma visão coletiva sobre a 

forma religiosa. Logo, para analisarmos a forma religiosa, devemos nos reportar à cultura 

humana em seu contexto cultural e histórico. Nos designamos, nesse intuito, a analisar um 

grupo específico que aqui apontamos como catolicismo popular sertanejo, pois estes 

compartilham de uma percepção do espaço religioso que é comum a eles. 

Cassirer (2012) assevera como possibilidade de compreensão da cultura humana a 

memória, sendo esta uma base simbólica que busca preservar ao mesmo tempo que reconstrói, 

pela lembrança, o momento inicial que remete à experiência inicial do grupo. 

É com esse objetivo que delimitamos nossas escalas de estudos voltadas para o caráter 

religioso, ou seja, a forma religiosa, aqui entendida como o grupo do catolicismo popular 

sertanejo e a escala geográfica (não do ponto de vista geométrico do espaço, mas de sua 

interpretação cultural e histórica), a cidade de Juazeiro do Norte. 
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Com isso, pensamos construir uma relação teórica entre a perspectiva apresentada por 

Eliade juntamente com a proposta desenvolvida por Cassirer. Entendemos ser possível este 

encontro, dada a singularidade existente no catolicismo popular sertanejo. Remontando ao seu 

processo formativo, afirmamos que este se produziu no encontro e na justaposição de sistemas 

simbólico-religiosos a partir do processo de apropriação territorial realizado pelo sistema 

colonial no interior do Nordeste brasileiro. Tal grupo passa a significar e/ou ressignificar um 

sistema de crenças, ritos e símbolos ligados ao sagrado. Uma das expressões significativas 

desse sistema simbólico-religioso são os profetas sertanejos que surgem no intuito de “salvar 

o povo” e realizar milagres para amenizar seus padeceres. 

Nesse contexto, apresenta-se a figura carismática do Padre Cícero, inserido dentro do 

sistema simbólico das crenças religiosas do catolicismo popular sertanejo, assim, as crenças e 

ritos ligados a essa forma religiosa espacializam-se pela hierofania ligada ao Padre. 

Buscamos, desta forma, compreender a estrutura estruturante do catolicismo popular 

sertanejo que se constituiu através do processo de apropriação do sertão nordestino pelos 

agentes coloniais, onde ocorre a justaposição de diferentes sistemas religiosos (nativos, 

negros, agentes colonizadores, leigos, etc.) que vêm a constituir o que chamamos de 

catolicismo popular sertanejo com seus ritos, crenças e símbolos próprios tendo, neste 

processo, nossa escala religiosa de análise, dialogando com o processo de materialização das 

práticas devocionais do catolicismo popular sertanejo em Juazeiro do Norte, nossa escala 

geográfica de análise. 

Sua espacialização em Juazeiro do Norte reflete todo o universo ao qual se relaciona o 

Catolicismo Popular Sertanejo e possui um número excepcional de sujeitos, vindo das mais 

diferentes localidades do interior nordestino que passaram a habitar a cidade, constituindo 

como verdadeiros documentos da hierofania de Juazeiro do Norte e do próprio catolicismo 

popular sertanejo, assim, desenha-se uma memória hierofânica que pode ser analisada como 

meio de compreender a forma experiencial religiosa do catolicismo popular sertanejo e sua 

espacialização nas práticas devocionais que se desenvolvem na cidade de Juazeiro do Norte, 

dado o ato hierofânico que produziu nesta cidade um espaço e um tempo sagrado 

reconhecidos por este grupo religioso. 

 

3.4 Memória hierofânica 

 

O termo memória hierofânica apareceu para nós, pela primeira vez, pela leitura 

realizada de um artigo apresentado por Santos (2008), em que a autora se utiliza do termo 
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para apresentar um esboço tipológico de classificação dos santuários, recorrendo a diversas 

produções de inúmeros pesquisadores sobre a temática da religião e dos templos sagrados, 

com base em sistemas religiosos distintos, diferenciando-os, assim, conforme demonstrado na 

Tabela 1: 

 

Tabela 1: Quadro tipológico dos santuários 

Natureza do lugar sagrado 

Ônticos ou substanciais 

Santificados ou situacionais 

Modelo 

Europeus 

Americanos e canadenses 

Papel na preservação ou 

resolução de riscos e perigos 

Não ligados a ameaças, riscos ou perigos 

Ligados à cura de doenças ou à solução de outros problemas de vida 

 

Escala de análise 

Centrais ou concêntricos 

Intermediários 

Periféricos, remotos ou excêntricos 

Grau de formalidade 

Oficiais ou formais 

Não-oficiais ou populares 

Exclusivos 

Não-exclusivos 

Utilização por uma ou mais 

religião 

Monorreligiosos 

Plurirreligiosos ou ecléticos 

Hierarquia 

Principais 

Secundários 

Atividades turísticas 

Turísticos 

Não turísticos 

Povoamento do lugar de 

inserção 

Sem aglomeração 

Com aglomeração 

Estritamente religiosos 

Não estritamente religiosos 

Originalidade 

Originais 

Satélites, filiais ou replicas 

Nascentes 

Progressivos 

 

Fase do ciclo de vida 

Vivos ou dinâmicos 

Estagnados 

Em declínio 

Regressivos 

Extintos 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Santos (2008). 
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Santos (2008)
24

, ao elencar diferentes autores, propõe-se a avaliar suas contribuições e 

apresenta uma proposta de tipologia dos lugares sagrados e dos santuários ao redor do mundo, 

pontuando as questões individuais de cada localidade. Ao final de seu esboço, ela apresenta a 

classificação tipológica do Santuário de N. S. de Fátima em Portugal, objeto de estudo em sua 

tese de doutorado, descrevendo-o como um santuário ôntico ou substancial, de modelo 

europeu, ligado à cura de doenças e à resolução de outros problemas da vida, pontuando a 

escala de análise no qual a Iria apresenta-se como santuário central, formal monorreligioso e 

não-exclusivo ao catolicismo. Assimila ainda o santuário como não-turístico de aglomeração 

não-estritamente religiosa, um Santuário original, do tipo vivo, dinâmico e progressivo. 

No entanto, não é nossa intenção apresentarmos um estudo tipológico da cidade de 

Juazeiro do Norte enquanto uma cidade-sagrada ou hierópolis, conforme conceito proposto 

Rosendahl (2009). Nossa intenção é realizar uma discussão mais profunda sobre a ideia de 

memória, sagrado e hierofania. Entendemos que a memória hierofânica pode e deve ser vista 

para além de uma classificação tipológica dos lugares sagrados e dos santuários. 

Reconhecemos o valor de tal proposta, contudo, indicamos que o termo pode apresentar uma 

força muito maior na análise dos fenômenos e dos diferentes grupos religiosos. 

É nesse sentido que construímos nossa discussão teórica até o momento, no intuito de 

apontar um outro caminho para a compreensão sobre a memória hierofânica, compreendendo 

um universo maior da questão religiosa. Assim, começamos a pensar tal proposta, na qual 

indicamos inicialmente em nossa metodologia um organograma (FIGURA 1), na qual 

poderemos estruturar uma concepção de entendimento da memória hierofânica. 

O desenvolvimento de tal concepção parte das inspirações construídas pelas 

contribuições geográficas sobre a questão da memória no campo geográfico apresentado por 

Maurício de Almeida Abreu, em seu artigo intitulado Sobre a memória das cidades, em que o 

autor se propõe a pensar as possibilidades de compreensão da memória da cidade, mas adverte 

ao seu leitor de que os termos “memória urbana” e “memória da cidade” não reflete 

explicitamente o que se pretende apresentar com tais expressões. Ao falar de “memória 

urbana”, o que se pretende, na maior parte dos casos, é tratar de um passado da cidade; nesse 

ângulo, Abreu (2012) manifesta que seria mais correto falar de “memória da cidade”, porém, 

tal termo não daria conta dessa perspectiva, pois a cidade não lembra – quem o faz são os 

sujeitos que a habitam. 

                                                           
24

Não é nossa intenção desenvolver a perspectiva apresentada pela autora, assim, para maiores informações, ver 

o trabalho: “Os santuários como lugares de construção do sagrado e de memória hierofânica: esboço de uma 

tipologia”. In: ROSENDAHL, Z.; CORRÊA, R. L. Espaço e cultura: pluralidade temática, 2008. 
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Abreu (2012) também discute a concepção da memória individual e da memória 

coletiva, pauta as distinções feitas entre memória e história, defendendo que a segunda se 

apresenta como um campo mais seguro e, mesmo assim, assinala que ambas não são neutras e 

se contextualizam dentro dos diferentes interesses nos quais foram produzidas. 

Dessa maneira, em seu trabalho o autor aproxima tais compreensões para indicar os 

diálogos possíveis e necessários na geografia entre história, memória e espaço, destacando a 

necessidade de se ater a esses estudos no campo geográfico. Tal contribuição para nós torna-

se de interesse, apesar de distinções do ponto de vista teórico-metodológico, para fundamentar 

algumas concepções que se constituíram para pensar a memória hierofânica e no intuito de 

aproximar a perspectiva da fenomenologia cassireriana e as proposições sobre hierofania 

construídas por Eliade (1991; 1992; 2002). 

Com isso, apresentamos aqui o nosso interesse pela compreensão da memória, 

diferenciando-a, como fizeram Abreu (2012), Bosi (1994) e Halbwachs (2003) em seus 

respectivos trabalhos. A memória individual diferencia-se da memória coletiva, sendo a 

primeira de caráter subjetivo e única, enquanto que a memória coletiva tem por suporte um 

grupo social que compartilha experiências em comum, assim, é uma memória compartilhada 

de caráter intersubjetivo, desenvolvendo-se por um esquema de coerência das narrativas dos 

sujeitos pertencentes a um mesmo grupo. Não é a mera justaposição das oralidades que se 

realiza, mas a análise de aderência de sujeitos a um grupo em comum onde compartilham 

experiências coletivas. 

Cassirer (2012), também apresentou reflexões sobre a questão da memória no intuito 

de compreendê-la como perspectiva de leitura da cultura humana, assim, começa apontando 

para alguns estudos que tomam como ponto de vista a ideia da qual a memória é função geral 

de toda matéria orgânica. Essas concepções de memória fizeram-se presentes nos fisiologistas 

do século XIX, para quem a memória era vista como um aspecto da função orgânica, tal qual 

a hereditariedade, apontando, assim, para uma abordagem da psicologia científica dada por 

meio da “biologia mnêmica”. 

Avançando sobre essa análise, Cassirer (2012) apresenta as diferenciações pensadas a 

partir da questão da memória, diferenciando a concepção biológica/psicológica da concepção 

antropológica. Ao citar os trabalhos de Robert M. Yerkes, demonstra os comparativos que 

este fez entre a concepção humana de memória e a dos chimpanzés. Afirma-se que a 

memória, como simples reprodução de um evento passado, ocorre também entre os animais 

superiores e o que se questiona é a capacidade dos aspectos que dependam de processos 
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ideacionais comparáveis aos que são encontrados nos sujeitos sociais. Após refletir sobre esse 

estudo, pondera: 

 

[...] No homem não podemos descrever a lembrança como um simples 

retorno de um evento, como uma vaga imagem ou cópia de impressos 

anteriores. Não é simplesmente uma repetição, mas antes um renascimento 

do passado; implica em um processo criativo e construtivo. Não basta 

recolher dados isolados de nossa experiência passada; devemos realmente 

re-colhêr-las, organizá-las e sintetizá-las e reuni-las em um foco de 

pensamento. É este tipo de lembrança que nos proporciona a forma humana 

característica da memória, e a distingue de todos os demais fenômenos na 

vida animal ou orgânica. (CASSIRER, 2012, p. 88). 

 

Essa construção teórica sobre a lembrança e a memória não ocorre sempre nessa forma 

em nossas experiências ordinárias; outras vezes a memória e a lembrança podem ser 

explicadas por um simples mecanismo de “associação de ideias”. Todavia, pensando com 

base em uma perspectiva da fenomenologia da cultura humana, devemos compreendê-la no 

aspecto da cultura humana, ou seja, a memória ressurge como uma memória simbólica da 

cultura a qual o sujeito faz parte. Nesse sentido: “[...] A memória simbólica é o processo pelo 

qual o homem não só repete sua experiência passada, mas também reconstrói essa 

experiência” (CASSIRER, 2012, p. 89). 

É nessa concepção apresentada por Cassirer (2012) da memória simbólica enquanto 

experiência reconstruída que intentamos sobre a perspectiva de análise da memória coletiva 

do grupo do catolicismo popular sertanejo, no intuito de reconstituir a experiência do grupo 

religioso e a sua forma estruturante. 

Podemos avançar nesse processo de apreensão do grupo religioso também buscando a 

materialização de suas práticas no espaço, como pondera Halbwachs (2003, p. 182): “Não há 

nada surpreendente em que as lembranças de um grupo religioso lhes sejam trazidas pela 

visão de determinados lugares, determinadas localizações ou certas disposições dos objetos”. 

Os grupos religiosos têm a necessidade de materializar suas práticas devocionais, ritos e 

símbolos, logo, o espaço emana o sagrado e passa a caracterizar-se como transcendente, pois 

o fiel reconhece essa função simbólica do espaço: “[...] A religião se expressa sob formas 

simbólicas que se desdobram e se aproximam no espaço: é só assim que temos a certeza de 

que ela subsiste” (HALBWACHS, 2003, p. 185). 

As práticas religiosas que se operam pelas manifestações dos sujeitos não ocorrem 

somente no âmbito espacial, como sinalizamos anteriormente, mas também em um tempo 

sagrado. Dialogando a ideia do tempo sagrado com a memória do grupo religioso, podemos 
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sinalizar que o tempo sagrado relaciona-se ao aspecto da lembrança na qual ritos e festas que 

ocorrem de forma periódica constituem-se em um ciclo de renovação, atestando para a 

memória religiosa de determinado grupo: “[...] As características do tempo sagrado são a 

permanência e o reavivamento sistemático de um passado específico em uma temporalidade 

primordial” (GIL FILHO, 2008, p. 70). 

Contudo, para construirmos um quadro da memória hierofânica de um grupo religioso, 

não basta que recorramos às experiências simbólicas e a memória coletiva religiosa dos 

sujeitos pertencentes a dado grupo. Essas informações nos dão um grande suporte de análise 

de um determinado grupo, mas não se encerra aí. 

Os documentos históricos atestam também sobre determinado grupo religioso 

poderem ser (re)interpretados à luz de uma concepção histórico-geográfico, na busca pela 

compreensão de um certo grupo religioso. É nesse intuito que buscamos as informações 

ligados ao processo de constituição histórico-cultural do catolicismo popular sertanejo, de 

entender de que forma ele vai se constituindo ao longo dos diferentes períodos, somando-se à 

justaposição de outros sistemas religiosos para conformar o chamado catolicismo popular 

sertanejo. 

Nos capítulos que se seguem, intentamos a produção de uma análise da memória 

hierofânica do catolicismo popular sertanejo, tendo por base de análise espacial as formas de 

manifestações desse catolicismo popular em Juazeiro do Norte, compreendendo que não se 

restringe apenas a esta localidade, apresentando-se, inclusive, em outras cidades próximas, 

como apresentou Costa (2011) ao estudar as hierópolis de Canindé e Quixadá no sertão 

cearense. Seguindo o que nos propomos, apresentaremos uma análise histórica da constituição 

do catolicismo popular sertanejo e as experiências simbólico-religiosas desse grupo que se 

manifesta no espaço e tempo sagrados de Juazeiro do Norte, ligado à hierofania do Padre 

Cícero. 
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CAPÍTULO III – DOS MOVIMENTOS MESSIÂNICOS NO NORDESTE À 

PRODUÇÃO DE UMA MEMÓRIA DO CATOLICISMO POPULAR SERTANEJO E 

SUA ESPACIALIZAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE 
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4 DOS MOVIMENTOS MESSIÂNICOS NO NORDESTE À PRODUÇÃO DE UMA 

MEMÓRIA DO CATOLICISMO POPULAR SERTANEJO E SUA 

ESPACIALIZAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE 

 

Para falarmos do que vem a se constituir no que chamamos aqui de catolicismo 

popular sertanejo, torna-se necessário pensarmos tal questão a partir de uma perspectiva 

histórica do que hoje vem a ser o território brasileiro, remontando ao início da apropriação 

territorial através da lógica de conquista implementada pela política de colonização, ligada 

diretamente a uma perspectiva da economia-mundo, onde as grandes coroas europeias 

intentavam por alcançar novas rotas comerciais e explorar mercadorias de valor dentro do 

sistema mercantilista que se desenvolvia na época. 

Remontar nesta análise histórica significa entender algumas questões fundamentais 

que estão ligadas à lógica da colonização da América Latina. O empreendimento de traçar 

novas rotas e de apropriar-se de novos territórios é uma empreitada da lógica capitalista da 

época que se legitimava pela questão ideológica na qual a Igreja Católica foi um agente 

legitimador da apropriação de novos territórios – no caso do território brasileiro, esta 

apropriação se deu pela coroa portuguesa. Sobre este caráter que liga diretamente Igreja e 

Coroa como agentes colonizadores, podemos apresentar o processo que permitiu que a Coroa 

portuguesa tomasse posse do território brasileiro pelo direito de conquista, isto é, pela 

aquisição originária onde a terra era vista como virgem, permitindo a Portugal implementar a 

empreitada da política colonial (ABREU, 1997). 

No sentido dessa política de trocas entre a Igreja Católica e a Coroa portuguesa, o que 

se efetuava de fato era o direito à exploração das terras “descobertas” por parte dos agentes 

colonizadores e a difusão da fé cristã católica em um novo território: 

 

[...] Os reis de Portugal possuíam a convicção bastante clara de que cabia a 

eles a missão de evangelizar as novas terras descobertas. A representação 

religiosa e política se aglutinaram na conquista, posse e ocupação do 

território. Esse poder não emanava da qualidade do ser humano, sendo 

exercida por privilégio da escolha divina. (ROSENDAHL, 2012a, p. 31). 

 

Destarte, os signos e símbolos denunciam essa perspectiva existente no processo de 

apropriação territorial. Parker (1995) relata tal caráter simbólico existente na cruz que era 

cravada nos estandartes dos diferentes colonizadores que se lançavam a alto mar, denotando a 

concepção de que os reis tinham a função sagrada de expandir as crenças cristãs católicas no 

intuito de salvar as almas, também pautando a empreitada comercial de desenvolver a terra 
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para as tratativas capitalistas, trazendo a “prosperidade”. Essa visão simbólica é 

predominantemente reproduzida pela história oficial, no entanto, mascara e legitima uma 

função perversa da apropriação colonial, exploração dos nativos e destituição das suas terras, 

acompanhada de genocídios e etnocídios, de modo que a cruz se transfigura em espada 

(PARKER, 1995). 

A primeira missa rezada em terras brasileiras desenvolveu um caráter simbólico ímpar 

no processo de apropriação do território para além do contexto religioso que o ato da 

celebração expressava. A missa foi o atestado que legitimou o direito de conquista e de 

aquisição originária; este ato religioso reconhecia aquelas terras como de posse do Rei de 

Portugal e da Coroa portuguesa (ABREU, 1997). 

Rosendahl (2012a) refletiu sobre o aspecto simbólico do domínio português realizando 

uma análise da paisagem expressa através da pintura de Ivo Meirelles, chamada de A Primeira 

Missa no Brasil (1860). Nela, destacam-se alguns signos próprios do catolicismo romano 

como o ato eucarístico que diferencia o catolicismo de outras matrizes religiosas como o 

judaísmo, o islamismo e até mesmo do protestantismo. O que cabe destaque na análise 

realizada pela autora é a centralidade que a cruz assume na tela. Novamente o símbolo da 

conquista se revela, tanto no aspecto religioso, como no apropriar-se das novas terras. 

Rosendahl desenvolve toda uma reflexão sobre como a cruz passa a assumir o contexto da 

conquista pela espada, refletido desde a visão tida no século III por Constantino e como este 

símbolo teve permanência no imaginário católico cristão, sendo utilizado para legitimar a 

dominação portuguesa e de outras coroas sob novos territórios. 

 

[...] A criação do simbolismo das glórias associado à imagem da cruz foi, 

sem dúvida, ratificada na ação poderosa de Constantino ao elevar a cruz ao 

reino sagrado e ao abolir a crucificação, como norma romana de pena de 

morte. Assim, o valor simbólico estava em torno dos pescoços, como colar, 

nos extremos dos rosários, nas paredes das igrejas e na maioria dos projetos 

arquitetônicos das próprias igrejas cristãs. A cruz se tornaria um objeto de 

adoração e um meio de afastar qualquer mal e os seus efeitos [...]. A cruz em 

nossa análise, na certidão de nascimento do Brasil, marca o território de 

chegada. A cultura lusa venceu a viagem e venceu a conquista religiosa. 

(ROSENDAHL, 2012a, p. 35). 

 

A cruz e a espada, dessa forma, simbolizam o espírito aventureiro dos primeiros 

europeus à América no intuito da expansão do capitalismo mercantil e da conquista de novos 

fiéis aos princípios do catolicismo cristão. Sob esse aspecto, Hoornaert (1991) chama esse 

modelo de catolicismo de catolicismo guerreiro, estando bastante presente no período das 

grandes navegações. 
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O primeiro encontro entre os agentes colonizadores e os nativos marcam o choque de 

dois mundos distintos: o da cultura europeia cristã com os sistemas religiosos do universo dos 

nativos, tidos como “pagãos”. Mais do que qualquer outro aspecto cultural, Parker (1995) 

defende que as diferenças cultural-religiosas que marcam esses dois universos distintos 

constituíram-se como um problema à alteridade cultural mútua. O choque de dois mundos se 

deve pelo fato dos universos simbólicos de cada grupo deixarem os sujeitos alheios às suas 

concepções culturais. 

Nesse quadro de expansão mercantilista e apropriação de novos territórios, os 

portugueses se viam como o povo eleito por Deus, assim, deviam difundir os aspectos não só 

econômicos, principal empreitada na expansão do capitalismo mercantil, mas também a 

conversão ao cristianismo. Implantar o sistema religioso cristão, desse modo, não só se 

apresenta como um processo de conversão dos nativos à fé cristã, mas, sobretudo, enquadrá-

los a um novo sistema cultural vinculado aos interesses da expansão capitalista mercantil: 

“[...] Foi sob essa estratégia do colonizador que a sociedade colonial brasileira nasceu. A 

dinâmica da ação missionária não propunha opção religiosa diversa, e sim, impunha um novo 

caminho de comportamento religioso, o comportamento católico português” (ROSENDAHL, 

2012, p. 35). 

Isso tudo não ocorreu, contudo, de forma pacífica, havendo, por parte dos nativos, 

processos de luta e resistências, assim, a tentativa de imposição de um novo sistema cultural-

religioso foi acompanhada de tensões e contradições desde o início no empreendimento da 

instalação da lógica mercantil e da espada. Sobre essa perspectiva que pretendemos elaborar 

nosso raciocínio em busca de compreender o processo no qual se desenvolveu o catolicismo 

popular sertanejo, entendendo que, até hoje, pelas formas de crença e rituais, constitui-se a 

manutenção da originalidade e da identidade autóctone, pondo-se contra os interesses das 

elites dominantes. Posto isso, busquemos analisar esses aspectos, recorrendo a leituras de 

historiadores e sociólogos que se detiveram às temáticas da religiosidade popular. 

 

4.1 O contexto de formação do catolicismo popular sertanejo 

 

Como apontamos anteriormente, para que se possa compreender todo o processo de 

cristianização que se sucedeu na América Latina em geral e no Brasil em particular, devemos 

realizar uma análise que vise entender as relações entre Igreja e Coroa no processo de 

apropriação colonial dos territórios latinos. Como a Igreja desenvolveu o papel de legitimar a 

expansão colonialista e de dominação ideológica, a partir da substituição dos sistemas de 
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crenças dos nativos que habitavam as terras a serem apropriadas, torna-se necessário 

desenvolver uma linha de raciocínio sobre tais processos, dessa maneira, o trabalho de 

cristianização não deve ser abordado separadamente do trabalho de colonização. 

Ao intentar compreender o processo de formação do catolicismo brasileiro 

desenvolvendo uma análise de linha temporal que se estende de 1550 a 1800, Hoornaert 

(1991) aponta a existência de três tipos de catolicismo relacionados ao processo de 

colonização, quais sejam: o catolicismo guerreiro, o catolicismo patriarcal e o catolicismo 

popular. 

O primeiro remonta aos processos de reconquista da península ibérica, em que os fiéis 

guerreiros, súditos dos reis cristãos, viam os sistemas religiosos pagãos como infiéis, 

inferiores e adversos à fé católica, logo, deveriam ser confrontados e dominados. Refletindo 

sob este aspecto, situamos o pensamento a partir de Weber (2004), que defende o caráter 

político no qual o monopólio ideológico da religião assegura a legitimação da ordem social. 

Neste processo de conquistas, os antigos deuses da fé “pagã” não desaparecem, mas são 

postos como ídolos ou portadores de magia. Assim se desenvolveu a apropriação do território 

Americano onde os agentes coloniais exerciam a conquista político-militar e espiritual, dessa 

forma, assinala Parker (1995, p. 21) que: “[...] O processo de conquista político-militar 

repercute de tal forma no campo religioso que é acompanhado de uma ‘conquista espiritual’, 

que, por sua vez, legitima, estimula e dá sentido à referida conquista profana”. 

O segundo grupo que nos é apresentado por Hoornaert (1991), o do catolicismo 

patriarcal, são as elites coloniais que se estabeleceram em diferentes localidades do território e 

passaram a explorar e a serem os responsáveis pela manutenção do sistema cristão católico. A 

posse de uma nova terra, recebida como doação de sesmarias, tinha por condição primordial 

ser cristão católico. O colono se estabelecia, logo era realizada a construção de uma igreja, 

sendo esta devotada ao santo de adoração da família, assim, estabeleceu-se o domínio 

territorial e espiritual. Mais do que conseguir almas para a causa cristã, a política colonial-

cristã foi um sistema de apropriação territorial no Brasil e na América Latina. 

O terceiro grupo apontado por Hoornaert (1991), vinculado ao que o autor tratou como 

catolicismo popular, liga-se às classes marginalizadas
25

, principalmente formadas por nativos 

colonizados e negros escravos que tiveram seus sistemas de crenças religiosas negados e 

obrigados a converterem-se para o catolicismo cristão. Este processo não se deu sem 

resistência, havendo, por parte dos grupos marginalizados, uma (re)significação das crenças, 

                                                           
25

O autor utiliza-se do termo pobre para se dirigir à classe social que era dominada e ficava submetida aos 

preceitos cristãos e coloniais. 
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ritos, signos e símbolos católicos, por exemplo, vários santos se transfiguravam nas 

divindades dos sistemas de crenças dos grupos marginalizados (HOORNAERT, 1972; 1991; 

PARKER, 1995; PEREIRA, 2004; 2005). 

Tomando por base esses três grupos sugeridos por Hoornaert (1991), busquemos 

entender como se desenvolveu o processo de apropriação do território brasileiro e a política 

de colonização e de cristianização dos nativos. Como pontuamos anteriormente, citando as 

ideias expostas por Rosendahl (2012), os nativos foram os primeiros sujeitos convertidos no 

território brasileiro – não era dado direito de escolha sobre o sistema de crença religiosa, mas 

a única fé válida que poderia salvá-los seria a crença cristã católica. Assim desenvolveu-se a 

conversão, negando o sistema de crenças religiosas dos nativos e lhes impondo uma nova 

visão sacral, a cristã. 

A religião praticada pelos povos nativos era vista pelo colonizador como magia, 

taxada como religião de bárbaros, blasfemos, idólatras, logo, deveria ser negada e extirpada, 

tratada como pagã e substituída pela “verdadeira” fé, ou seja, a fé cristã, impondo-lhes o 

Evangelho redentor. Este caráter obrigatório assumido pela fé cristã como legitimadora do 

processo de colonização brasileira terá desdobramentos que irão configurar os demais grupos 

sinalizados por Hoornaert (1991). A religião cristã católica foi desenvolvida como a religião 

oficial do Estado, assim, para ter direitos no novo território, necessitava-se pregar e confessar 

a fé cristã católica e suas obrigações. 

Com a expansão territorial que foi ocorrendo pela política colonial, Parker sinaliza a 

atuação de dois agentes coloniais responsáveis pela catequização dos nativos nas colônias: o 

primeiro grupo era formado por aqueles que pontuamos como sendo os católicos guerreiros, 

baseando-se em Hoornaert. O segundo grupo seria o dos padres missionários das diferentes 

ordens que atuaram no território colonial, aldeando e catequizando os nativos. Ambos 

partiram de métodos de cristianização diferentes, do ponto de como deveria ocorrer a 

conversão dos nativos: “Dado o sistema colonial vigente e o regime do patronato, não 

passaram de esforços desiguais e múltiplos de controle hegemônico do Estado colonizador, 

por um lado, e modelos de evangelização próprios de uma vontade missionária, por outro 

lado” (PARKER, 1995, p. 24). 

A catequização não foi um processo simples, mas teve muitas resistências por parte 

dos nativos. Alguns historiadores partem da tese de que haviam povos nativos “pacíficos” que 

logo se inseriram no conjunto de crenças do catolicismo sem oferecer resistência pelos seus 

sistemas religiosos. No entanto, houve bastante resistência – Abreu (1963), Hoornaert (1972; 

1991) e Parker (1995), através de documentos e relatos históricos, nos trazem vários contextos 
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de resistência nativa contra o processo de evangelização dos colonos. Ao tratar as crenças 

indígenas como pagãs e idólatras e ao não considerar o sistema de crenças das diferentes 

etnias, inclusive, aponta Parker (1995), ao citar os trabalhos de Marzal, que algumas até se 

aproximavam de concepções religiosas católicas, possuindo um sistema de crenças bastante 

complexo. Todavia, tal contexto não foi levado em conta; o que se realizou foi um massacre 

dos costumes habituais e da crença dos nativos, verdadeiros etnocídios e genocídios. 

A lógica de catequização, fosse praticada pelo Estado ou pelas ordens missionárias, 

constitui-se na tentativa da destruição da religião nativa para substituí-la pelo catolicismo. Tal 

processo catequizador foi concebido como “extirpação da idolatria”, o que levou à resistência 

indígena e a Igreja ao ciclo da repressão. Este momento foi marcado pela destruição de 

templo nativos e do massacre ao sistema de crenças religiosas. Assim, a ação inquisitória fez-

se presente na política colonial-religiosa: “A inquisição ajudou poderosamente a formar (ou 

deformar) a consciência católica no Brasil, criando a impressão de que todos são católicos da 

mesma forma, obedecendo às mesmas normas e lutando contra os mesmos inimigos” 

(HOORNAERT, 1991, p. 14). 

É significativo ressaltar, porém, que não houveram tribunais da inquisição no território 

da colônia brasileira – o que se teve foi a vinda de “deputados” nos primeiros séculos que se 

seguiram à colonização, a mando do Rei de Portugal, para analisar a vida do povo que 

habitava a colônia, ocorrendo, principalmente dos séculos XVI ao XVIII, denúncias e 

confiscos, elevando o clima de medo e obrigando os diferentes grupos a enquadrarem-se no 

modelo religioso da Coroa Portuguesa, ou seja, o cristianismo católico. As expressões, a 

linguagem, os ritos, os símbolos, nada fugia aos olhos dos “deputados” que investigavam os 

preceitos religiosos do povo. A repressão religiosa dava suporte à exploração econômica 

praticada por Portugal. 

No século XVIII, dado o contexto econômico no qual estava inserido a metrópole, o 

interesse do controle religioso aumentou tendo em vista os confiscos que eram realizados. 

Sobre estes aspectos, defende Hoornaert (1991, pp. 16-17) que: 

 

Originou-se desta maneira o formalismo típico do catolicismo brasileiro: as 

formas tinham que ser católicas, a todo custo. Quanto ao conteúdo dado às 

formas, este escapou - ao que parece - ao olhar do Santo Ofício. Esse 

condicionamento facilitou a formação de numerosos sincretismos dentro do 

quadro geral das fórmulas católicas.
26

 

                                                           
26

Hoornaert (1991, p. 23) sinaliza para concepção de sincretismo religioso: “[...] Entendemos pois o sincretismo 

no sentido mais amplo da palavra, como 'a coexistência de elementos - entre si estranhos - dentro de uma 

religião”. 
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Sobre essa questão, Parker (1995) defende que as concepções cristãs, pautadas no 

controle rígido da inquisição, acabou por marcar de forma decisiva a evolução de numerosas 

expressões e experiências ritualísticas, artísticas, musicais e místicas da produção religiosa 

nativas e dos negros que sobreviveram e se apresentam através das manifestações religiosas 

populares. O controle rígido sobre a forma, que não teve a mesma preocupação com o 

conteúdo, marcam de maneira significativa o desenvolvimento do catolicismo popular na 

América e no Brasil. 

Uma outra questão que deve ser pontuada, correspondente ao processo de 

catequização dos nativos, está na criação, em 1556, das aldeias enquanto territórios livres, 

mas que só eram reconhecidos pelo aldeamento realizado por padres de diferentes 

companhias que catequizavam os nativos, estimulavam um novo sistema de exploração da 

terra e administravam suas posses. Abordando tal contexto, Hoornaert (1991) sinaliza que, 

para os nativos, existiam apenas três saídas: a fuga, o suicídio ou a religião. 

Além das questões dos aldeamentos e catequização, os quais foram submetidos os 

nativos, para entendermos o processo de constituição de uma forma do catolicismo popular, 

devemos igualmente considerar os trágicos episódios que marcaram o processo colonial a 

partir da lógica de expansão do capitalismo mercantil, sendo eles a utilização do tráfico 

negreiro e do trabalho escravo na expansão da exploração econômica dos territórios coloniais. 

Da mesma forma que ocorreu com os nativos, os negros que foram trazidos à colônia 

eram submetidos a um processo selvagem de cristianização na tentativa de destituí-los dos 

seus sistemas religiosos originais. Assim como os nativos, os negros também realizaram sua 

resistência não se submetendo passivamente à catequização. Mais uma vez recorremos a 

Hoornaert (1972) pontuando que, no desenvolvimento da ocupação dos sertões, os negros 

mantinham suas representações simbólico-religiosas (re)significando a crença cristã católica: 

“Na base da estrutura social, entre indígenas e mestiços, entre os negros, mulatos e cafusos, 

gerou-se uma dinâmica de criatividade religiosa que, a partir do seu próprio universo 

lingüístico-simbólico, reinventam uma expressão religiosa para enfrentar sua nova situação” 

(PARKER, 1995, p. 26). 

Cabe pontuar o desenvolvimento desigual que ocorreu na ocupação do território: 

enquanto o litoral desenvolvia uma economia política de exploração da monocultura 

açucareira, no interior do território, que se deu pela marcha de ocupação dos sertões (ABREU, 

1963), desenvolveu-se uma cultura de subsistência que dava suporte à produção do litoral. 

Esse contexto econômico também marcou a forma diferenciada pela qual foi realizada a 

catequização nessas áreas longínquas do território. 
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Após a expulsão dos Jesuítas e a diminuição da atuação das diferentes ordens no 

processo de catequização, a fé cristã foi se propagando no interior por alguns poucos padres e 

missionários, tendo os leigos atuação de destaque. 

 

[...] Os bispos, sacerdotes "do hábito de São Pedro", monges e frades ficaram 

às mais das vezes no litoral, nos conventos, seminários, colégios, mosteiros e 

palácios. Os portugueses povoadores e desbravadores do sertão, assim como 

os índios mansos e os africanos escravizados, e mesmo os quilombolas eram 

os principais propagadores do catolicismo no interior. (HOORNAERT, 

1991, p. 118). 

 

Sob este contexto, para compreender a propagação da fé cristã no interior dos sertões, 

torna-se importante entender a evangelização do povo pelo povo mais do que a compreensão 

da evolução espacial dos bispados e da evolução das congregações. Pelo aspecto da difusão da 

fé pela instituição católica, Jesus (2010) apresenta um trabalho interessante, entendendo a 

difusão da fé católica a partir de Salvador, Bahia. Mas, ao analisarmos as linhas temporais 

apresentadas pela autora, “criação da diocese em 1551”, “elevação a arquidiocese em 1676” e 

os posteriores estabelecimentos espaciais para a institucionalização da fé, é notória a 

predominância no litoral em detrimento no interior. Enquanto a criação dos bispados 

acompanhou o sistema colonial e escravocrata, o catolicismo popular expandiu-se por vastas 

áreas, tanto no plano geográfico, como no sociológico. 

Nesse sentindo, a compreensão do catolicismo popular que emerge no sertão deve ser 

estudada com base na cultura que foi sendo produzida neste espaço e não pela difusão oficial 

dos estabelecimentos religiosos. O que se observa é que “[...] o povo apodera-se dos símbolos 

e das imagens trazidos pelos missionários e propagandistas da religião e lhes dá um 

significado novo. Existe, pois, na realidade um ‘ceticismo’ em que os papéis são invertidos: o 

povo ensina, o clero tem que aprender” (HOORNAERT, 1975, p. 101). 

Nessa seara, podemos dizer que o catolicismo popular que foi sendo produzido no 

sertão opõe-se ao catolicismo patriarcal, destacando, assim, as questões de distinção de 

classes que marcam o processo colonial brasileiro. A ressignificação da perspectiva religiosa 

colonial, a partir da justaposição com os diferentes sistemas de crenças religiosas dos nativos 

e dos negros, surge como um contraponto à lógica dominante. 

O catolicismo popular foi forjado dentro de uma cultura própria no interior do 

processo de colonização, marcado pelas diferentes formas de resistência dos grupos 

marginalizados, ao passo que assim é marcada a divisão de classes da época, catolicismo 

popular e catolicismo oficial. Em vista disso, Parker (1995, p. 47) defende que: 
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[...] O núcleo estrutural do sentido religioso não reside na articulação 

lingüística do campo simbólico, mas fundamentalmente na articulação ritual 

e sacrifical. O sentido sacrifical presente na complexa e variada gama ritual 

das expressões de “religiosidade popular” permitem propor a religião do 

povo como a “contracultura” da ilustração. 

 

Posto isso, o catolicismo popular não deve ser reduzido a uma mera avaliação da 

dominação colonial – ao fazermos isso, perdemos a possibilidade de compreensão da força do 

que é o fenômeno do catolicismo popular. Sua compreensão deve partir do entendimento de 

sua originalidade que se deve à ressignificação dos símbolos, dos ritos, dos signos, das 

crenças, etc. Nesse sentido, Durkheim (2008) nos apresenta, de forma interessante para 

compreender esse fenômeno pela sua função simbólica, haja vista que superemos sua visão 

conservadora e percebamos que a ideia de consenso implica nas relações de poder. Entender o 

processo de desenvolvimento do catolicismo popular sertanejo perpassa, desse modo, por essa 

análise. 

Em nossa análise, avançamos para compreender o messianismo, sendo este produzido 

com base na apropriação cultural simbólica de diferentes grupos religiosos, entretanto, o que 

nos interessa é a forma como ele se desenvolveu no Brasil, principalmente no sertão 

brasileiro, a partir da resistência dos grupos sociais marginalizados, inseridos no contexto 

agrário e as concepções religiosas do catolicismo popular. Esses movimentos produziram 

espaços de resistência no contexto que se evidencia a partir das relações econômicas, 

distinção de classes e do processo de evolução econômica do território brasileiro. 

 

4.2 Movimentos messiânicos e os espaços de resistência 

 

Ao falarmos em movimentos messiânicos e messianismo, logo nos vem a ideia de 

Juazeiro do Norte e do Padre Cícero, de Caldeirão de Santa Cruz e Antônio Conselheiro, de 

Contestado dos Monges de João e José Maria. No entanto, os movimentos messiânicos não 

tiveram seu início nesse período. Este fenômeno pode ser remontado a períodos anteriores, 

tendo em vista as ideias que tais conceitos remetem. Assim, segundo Negrão
27

 (2001, p. 119), 

os conceitos de messianismo e movimento messiânico devem ser compreendidos, sendo: 

 

[...] o primeiro deles diz respeito à crença em um salvador, o próprio Deus 

ou em um emissário, e à expectativa de sua chegada, que porá fim a ordem 

presente, tida como iníqua ou opressiva, e instaurará uma nova era de virtude 

e justiça; o segundo refere-se à atuação coletiva (por parte de um povo em 

                                                           
27

Os conceitos desenvolvidos pela autora pautam-se na leitura realizada a partir de Queiroz (1976). 
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sua totalidade ou de um segmento de porte variável de uma sociedade 

qualquer) no sentido de concretizar a nova ordem ansiada, sob a condução de 

um líder de virtudes carismáticas. 

 

Na concepção respaldada pelos conceitos de messianismo e movimento messiânico, 

Queiroz (1976) realiza uma análise a respeito deles, desde uma concepção de movimento 

messiânico primitivo, desdobrando pensamentos sobre tal fenômeno, comparando-os, até 

apresentar uma base de compreensão sobre ele no Brasil
28

, destacando-se os eventos ocorridos 

no século XIX e que se estenderam até meados do século XX. 

Contudo, com base em relatos e cartas de colonos, cronistas e missionários, aspectos 

da cultura religiosa dos nativos do território brasileiro podem ser apontados como 

movimentos messiânicos, ou seja, da busca pela “terra sem males”. Tentando compreender a 

fixação dos guaranis no litoral brasileiro, atesta-se que esse movimento poderia estar ligado 

ao aspecto mítico-religioso da tribo na tentativa por alcançar a “terra sem males”, como bem 

descreve Queiroz (1976, pp. 164-165): 

 

Kurt NIMUENDAJU levantou, pois, a hipótese de que este povoamento 

teria sido o resultado de uma grande migração religiosa na direção de leste, 

em busca da Terra sem Males, levando tribos do interior até a beira-mar. 

Servia de base à hipótese a constatação de existirem entre esses índios, tanto 

na mitologia, quanto em sua estrutura social, elementos que permitiam e 

podiam mesmo suscitar a realização de movimentos messiânicos.  

 

Além desse relato apresentado, a autora desenvolve muitas outras apresentações dos 

aspectos dos sistemas religiosos dos nativos que são compreendidos como movimentos 

messiânicos. Em alguns, a figura de um líder, o pajé, se sobressai entre os demais, sendo ele 

portador de uma força divina na qual os sujeitos pertencentes à tribo realizavam os dizeres 

proferidos pelo líder. 

Com o avançar da colonização portuguesa, vários nativos fizeram o caminho contrário 

ao citado anteriormente, partindo para oeste, não apenas para fugir da empreitada colonial, 

mas pela busca de uma terra próspera. Queiroz cita vários outros exemplos, podendo estes 

serem notados em períodos dos anos de 1539 e de 1600. Nesse processo de deslocamentos 

territoriais realizados por diferentes etnias, não estavam ligados apenas às tentativas de fuga à 

                                                           
28

Denominados por Queiroz (1976, pp. 216-305) de movimentos rústicos, desenvolveu sua análise dos 

fenômenos pelos seguintes movimentos: Crenças Sebastianistas; A Cidade da Torre do Paraíso; O Reino 

Encantado; O império de Belo Monte; Os Santarrões; A Cidade Santa; A Guerra Santa; O Beato do Caldeirão e o 

“Circo” dos Santos; O Povo do Velho Pedro. 
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penetração portuguesa, mas ligava-se diretamente ao sistema de crenças religiosas existentes 

em suas concepções. 

Além dos sistemas religiosos dos nativos, que já poderíamos atestar o fenômeno de 

movimentos messiânicos nas ideias defendidas por Queiroz (1976), as quais tomamos partido 

para a compreensão da nossa análise, também podemos atestar para a realização de 

movimentos messiânicos nos sistemas de crenças africanas. A autora novamente desenvolve 

uma análise desse processo, mas não é nosso intuito aprofundar tal contexto; queremos aqui 

pontuar esse aspecto que produz um sistema de crenças vinculadas ao catolicismo popular 

sertanejo. 

Nesse diapasão, no período da escravidão no Brasil, negros vindos de diferentes 

localidades do continente africano foram forçosamente colocados a trabalhar na empreitada 

expansionista do capitalismo mercantil. Os negros que foram trazidos para a colônia, não se 

vinculavam apenas a um sistema religioso, mas a diferentes perspectivas de crenças 

religiosas. Ao serem compelidos a se converterem ao catolicismo português, utilizavam-se de 

estratégias para a manutenção de seus cultos, ressignificando o sistema de crenças cristão 

católico e convertendo os santos em suas divindades. 

Quando conseguiam libertar-se do cativeiro, partiam para áreas em busca de abrigo e 

de liberdade. A concepção de surgimento de vários quilombos pode ser apontada como um 

movimento messiânico. Destaca-se a necessidade de se livrar da opressão exercida pelo 

sistema colonial, porém, os espaços de resistência assumiam um caráter religioso, 

transfigurando aquela terra em terra sem males. A respeito desse cenário, Hoornaert (1991, p. 

134) acredita que o catolicismo popular praticado pelos negros foi de fundamental 

importância, pois 

 

[...] o catolicismo fazia a união entre negros de diversas procedências 

africana. Sabemos que os senhores de engenho tinham o máximo cuidado 

em separar as "nações" africanas (angola, gege, nagô, moçambique etc.), por 

medo de revolta. Ora, nos quilombos se encontrava misturados os fugitivos 

das mais diversas origens africanas. Uma religião africana não era capaz de 

construir elo de união entre eles: só o sincretismo católico era capaz disso. 

 

Essa forma de catolicismo deve ser interpretada como um catolicismo guerreiro, no 

qual o movimento se colocava para confrontar o cativeiro e, ao mesmo tempo, instituía a nova 

localidade dentro do sistema religioso, sacralizando o espaço e transfigurando em terra sem 

males, livre da opressão e de caráter messiânico, reunindo religião e vida, o que denota sua 

força para os sujeitos. 
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O que vale aqui destacar é que esses movimentos, essa justaposição dos diferentes 

sistemas de crença, dada a cultura popular que foi sendo forjada no sertão brasileiro, permitiu 

a existência de um catolicismo diferente do português, diferente do patriarcal, assim, o 

messianismo vai ter grande força e importância no sistema simbólico, ritualístico, de signos, 

para os sujeitos pertencentes a esse sistema religioso. 

A cultura popular que foi se constituindo ao longo do período colonial, baseada nos 

processos de resistências das classes dominadas pela lógica capitalista da época, configura 

esse modelo cultural como um modelo contra a elite patriarcal e, por essa razão, apropria-se 

do catolicismo popular para contestar o modelo de sociedade vigente e intenta movimentos de 

contestação e de resistência. 

O contexto do campo brasileiro e as relações socioeconômicas existentes, 

principalmente nas áreas de sertões, somados às concepções mítico-religiosas do catolicismo 

popular, principalmente em meados do século XIX em diante, vão dar força aos diferentes 

movimentos messiânicos, muito bem estudados por Queiroz, contestadores dos modelos 

sociais excludentes e em períodos que predominavam grandes secas, tendo grande força e se 

apropriando da busca pela “Terra Prometida” ou da “Terra  sem Males” (PARKER, 1995; 

QUEIROZ, 1976). 

Vários líderes religiosos vão atuar dando assistência às famílias das classes mais 

pobres e servindo de assistencialistas em períodos de seca. Destarte, o Padre Ibiapina atuou 

em grande parte do Sertão brasileiro tendo, inclusive, passado pelo Cariri cearense e realizado 

várias obras de caridade (MAGALHÃES; MACIEL, 2015). Líderes religiosos como ele são 

de grande importância para a compreensão dos movimentos messiânicos ligados ao 

catolicismo popular sertanejo. Pautados na esperança da vinda de um Messias que iria salvar-

lhes das desgraças, acredita-se que, de tempos em tempos, um Messias vai aparecer e 

conduzir o povo para uma “terra sem males” e salvá-los da miséria mundana. Sobre esse 

aspecto, pondera Queiroz (1976, p. 128): 

 

O ritmo é cíclico; à formação da legenda messiânica segue-se o tempo da 

espera; o aparecimento do messias dinamiza a legenda, que dá lugar ao 

movimento, isto é, à formação de um grupo para a introdução do Paraíso na 

terra; e, quando o movimento termina, recomeça o tempo de espera, que 

poderá ser ou não vivificado por novo aparecimento. 

 

Como esses movimentos contestavam a conjuntura econômica de desenvolvimento 

patriarcal, logo foram taxados pejorativamente como irracionais, arcaicos, de fanáticos 

religiosos, que seriam fruto da ignorância do povo. O contingente de sujeitos que os 
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formavam era, historicamente, de nativos destribalizados, populações camponesas, povos 

colonizados, ou seja, setores populacionais marginalizados à lógica de exploração que se 

produziu no Brasil. 

Ao final do período imperial e com a criação da república, o que pode ser sinalizado 

em relação à economia brasileira é a mudança nas concepções vigentes no sistema capitalista 

praticado no país que passa a introduzir novas formas de exploração. As áreas que no período 

colonial alcançaram maiores ganhos econômicos passam a urbanizar-se e a suscitar, cada vez 

mais, a introdução de mão de obra. O que se nota é a transição da lógica econômica, agora 

voltada para o capitalismo agrícola. 

No contexto social do sertão nordestino, a transição econômica não absorveu a mão de 

obra, estabelecendo outras relações de trabalho que deixavam a população em situações de 

extrema pobreza, vulneráveis social e economicamente. Nessa situação vivida e, com base no 

sistema cultural e de crenças religiosas, o que se notou foi a propagação da esperança 

messiânica de mudanças em um sentido escatológico. Sob esse contexto, Parker (1995) 

sustenta a existência de uma resistência simbólica e real, de caráter religioso, sendo uma 

resposta das classes marginalizadas ao processo de transformação no capitalismo do final do 

século XIX. 

Canudos e Juazeiro do Norte, que têm o início dos movimentos messiânicos surgido 

nesse período, denotam muito bem esse aspecto da cultura popular e sua matriz religiosa, o 

catolicismo popular. Ambos os movimentos são marcados pela liderança carismática, sendo 

em Canudos realizada por Antônio Conselheiro e, em Juazeiro, pelo Padre Cícero, que acolhe 

os fiéis e lhes traz a possibilidade da terra prometida. Há uma espacialização do fenômeno 

vinculado ao sistema de suas crenças religiosas, a ideia da “Terra Prometida”. Sobre esses 

eventos, Negrão (2001, p. 121) entende que: 

 

[...] Do ponto de vista religioso, estes [movimentos] parecem ter sido antes a 

afirmação de um catolicismo popular que se queria relativamente autônomo 

em relação a Igreja, com base em um misticismo temido por ela mas 

conhecido e controlável, do que propriamente heresias cismáticas capazes de 

instituir crenças e igrejas outras, diversas da do quadro católico de origem. 

 

Assim, tais movimentos, por se colocarem contra as ordens estabelecidas, foram 

duramente combatidos; exemplo que deve ser mais conhecido até pela repercussão que 

ganhou no cinema e na literatura é Canudos, sob a liderança de Antônio Conselheiro, que 

pregava pelos sertões afora, entre o Ceará e a Bahia (QUEIROZ, 1976). Além de suas 

pregações, prestava obras de caridade, construiu capelas, amparava órfãos e viúvas e vivia 
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apenas de esmolas que recebia, suficientes para sua sobrevivência. Suas ações foram lhe 

transfigurando, pessoas passaram a acompanhá-lo. Com a proclamação da república, passou a 

prenunciar que esse evento traria o fim do mundo, denunciando as relações de exploração que 

esse novo Estado poderia ocasionar. 

A contestação que se apresentava no movimento não era no sentido conciliador com a 

monarquia e o sistema tradicional anterior, mas foi “[...] edificado numa base inteiramente 

religioso-messiânica que questiona a nova hegemonia republicana e burguesa que se pretende 

lhes impor” (PARKER, 1995, p. 247). O movimento proclamava a república como sendo o 

próprio anticristo, responsável pelos fins dos tempos e que contaminara a própria Igreja 

Romana (QUEIROZ, 1976). 

Canudos foi duramente cassado pelo poder do Estado, havendo grandes contingentes 

do exército deslocados para combater os “hereges e idólatras”, culminando no massacre e no 

extermínio brutal de vários sertanejos que haviam se estabelecido na “Terra Prometida”. 

Negrão (2001, p. 124) aponta que há poucos estudos sobre o movimento messiânico de 

Canudos, pois não há grandes documentos sobre o fato: “[...] Deve ter contribuído para tal 

carência a própria atitude do Exército brasileiro, que não contente em destruir Canudos, 

empenhou-se na destruição de sua memória”. 

Há semelhanças, assim como diferenças, que marcaram o movimento de Canudos, 

como o que ocorreu em Juazeiro do Norte. Como citamos anteriormente, ambos se pautaram 

na figura de um líder carismático que estava a favor do seu povo; diferentemente, Juazeiro 

não fora destruída. Sob esse aspecto do movimento messiânico em Juazeiro do Norte e do 

Padre Cícero, iremos explorar um pouco mais os seus desdobramentos junto à Igreja Católica 

Romanizada. 

 

4.3 O Padre Cícero e as tensões simbólicas entre catolicismo popular sertanejo e 

catolicismo romanizado 

 

Não é nossa intenção aqui desdobrar todos os fatos sobre a história do Padre Cícero e a 

cosmificação da cidade de Juazeiro do Norte. Consideramos que existe uma vasta bibliografia 

que dá conta dessas questões, como A Terra da Mãe de Deus, de Luitgarde Oliveira 

Cavalcanti Barros (2014), e  O Milagre em Joaseiro, de Ralph Della Cava (1976), além de 

trabalhos de memorialistas da cidade que se debruçaram por inúmeros documentos sobre os 

fatos que atestam o fenômeno ocorrido na localidade. 
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Nossa intenção é pontuar o Padre Cícero em um contexto no qual ele se insere em um 

universo simbólico religioso, do grupo social do catolicismo popular sertanejo, permitindo 

que, pelas crenças, ritos e símbolos presentes, se transfigurasse em “Santo Popular”, graças às 

crenças em seus feitos, bem como cosmicizar a localidade que veio a ser Juazeiro do Norte. 

Assim, analisaremos aqui questões relevantes sobre a construção da figura mítica do Padre 

Cícero vinculado ao fenômeno do catolicismo popular sertanejo e como esse universo que se 

desenvolveu, transmutando pelo ato hierofânico a localidade do então sítio Juazeiro, em uma 

“Meca do Sertão”, na “Terra Prometida”, tornando-se um espaço sagrado no qual se 

espacializam práticas devocionais, ritos, símbolos, signos e crenças ligadas ao catolicismo 

popular sertanejo. 

Para chegar a esse processo, construímos nossa linha de raciocínio até aqui destacando 

determinadas questões e de pensamentos voltadas à análise do catolicismo popular sertanejo, 

desenvolvidas neste terceiro capítulo. Logo, o fenômeno de Juazeiro, do Padre e da Beata não 

se explicam por si só e nem pelo contexto local, mas se insere na produção de um modelo 

cultural popular que foi se desenvolvendo pelo processo de colonização e seus 

desdobramentos até chegar no período no qual se insere o Padre Cícero, a Beata e a cidade de 

Juazeiro do Norte. 

É notório, com base nos argumentos que elencamos até aqui, que o processo de 

produção de uma cultura popular sertaneja está diretamente ligado a segmentos da sociedade, 

no qual se insere os nativos, os negros, camponeses sem terra, ou seja, todo um segmento 

social que sofriam as mais duras penas do desenvolvimento desigual, principalmente no 

interior do território que é agravado pelo quadro geoambiental da região, onde perdurou em 

vários períodos secas que ceifavam a vida de muitos sertanejos pertencentes a essa classe 

social. 

A Igreja romana partia de um discurso de aceitação das calamidades pelas classes 

sociais, do constante embate entre Deus e o Diabo, onde o pecador padeceria e o fiel seria 

salvo, como também o caminho da santidade que deveria ser conquistado pela aceitação dos 

desígnios de Deus e uma vida de provações, de modo que seriam a salvação da alma. 

Característico desse processo expressões como “se Deus quiser”, “foi a vontade de Deus”, 

refletindo muito bem essa concepção ideológica implementada pela Igreja às massas 

populares (HOORNAERT, 1991). 

O Estado não prestava assistência aos sertanejos, visando principalmente a economia 

desenvolvida no litoral e, após o século XIX, a exploração das áreas de minas. O sertão ficou 

abandonado a sua própria sorte. Essa época também é caracterizada pelas disputas entre a 
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Igreja e o Estado, no qual a Igreja almeja manter um poder central de dominação. No entanto, 

o que se nota é a propagação da religiosidade popular, principalmente nas localidades 

sertanejas mais longínquas que, na maioria das vezes, encontravam-se sem capelão; quando 

estes se deslocavam para essas localidades, pregavam os sacramentos, confissões e logo 

retornavam para as áreas centrais com desenvolvimento econômico mais avançado (TOLOVI, 

2015). 

As disputas pelo poder, coordenadas pelas elites políticas e eclesiásticas, passaram a 

ocorrer de forma notória com a separação entre o Estado e a Igreja. Esse modelo histórico 

serviu para distanciar ainda mais as massas populares sertanejas da perspectiva do catolicismo 

romanizado, assim, a religião popular foi conquistando cada vez mais certa autonomia em 

relação a religião oficial: “A religião reinterpreta a lei nas situações em que não se 

estabelecem um verdadeiro diálogo, como aconteceu no colonialismo” (HOORNAERT, 

1973). 

 

Pode-se imaginar a queda do conceito, para as massas rurais, de bispo que 

eram presos, submetidos a julgamento público, com grande alarde nacional, 

no Parlamento e na imprensa, até mesmo nas praças públicas, e esses bispos 

serem condenados ao cárcere e a trabalhos. Junte-se a isso a tradicional 

desmoralização do clero, o fato de a Igreja Católica ter estado comprometida 

com a escravidão, havia pouco extinta, e mais, haver sido a Igreja separada 

do Estado com a Proclamação da República, e concluiremos que o 

desprestígio da religião dominante só podia ser enorme entre as massas 

populares. (FACÓ, 2009, p. 58). 

 

Com base nesse distanciamento entre a Igreja Católica e o povo sertanejo, o que se via 

era a ação de leigos pregando a fé, o que permitiu o desenvolvimento dos sistemas de crenças, 

símbolos, ritos e signos do catolicismo popular sertanejo em detrimento da religião oficial. Os 

quadros de revolta social e a busca por melhores condições de vida, por muitas vezes, 

produziram espaços de resistência, como relatamos anteriormente, servindo também para 

corroborar com a ideia do messianismo e sua característica cíclica, de tempos em tempos 

surgiria um novo Messias que iria amparar o povo. Em tal contexto histórico, juntamente com 

essas perspectivas religiosas do aparecimento cíclico de messias, é onde irá prosperar a figura 

do beato e da beata (TOLOVI, 2015) como líderes do povo sertanejo, pregadores da religião. 

 Nessa senda, vários nomes foram surgindo sertão afora, prestando assistência e 

ajudando as famílias carentes. José Antônio Ibiapina, mas conhecido como Padre Ibiapina 

teve atuação de destaque no sertão nordestino brasileiro, como também suas formas de 

assistência aos sertanejos, tudo permanecendo no imaginário místico-religioso que, 
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posteriormente, vai ser retomado por outros missionários que podem ser transfigurados em 

Messias pelos seus feitos. A leitura realizada pelo sujeito do catolicismo popular sertanejo 

pauta-se na concepção religiosa que fora desenvolvida como catolicismo popular, pela 

justaposição dos diferentes sistemas religiosos que fizeram parte do processo de apropriação e 

pela expansão colonial no sertão nordestino, uma vez que: 

 

[...] os registros culturais da colonização haviam deixado marcas profundas 

em um processo de miscigenação que envolveu elementos da religiosidade 

indígena, africana, mas, acima de tudo, das periferias da Europa ocidental, 

firmada por meio da catequese – principalmente nos arraiais e aldeamentos. 

Primeiramente, a partir dos "degredados de Portugal", dos negros e índios. 

Depois, pelos pobres e aventureiros imigrantes que chegaram a esta terra. As 

festas religiosas, as homenagens aos santos, as "negociações" com o divino 

por meio das promessas, tudo fazia parte de um cenário já constituído. 

Portanto, a presença de Ibiapina se dará neste contexto de conflitos com base 

nacionalista, assim como também de conflitos com bases religiosas. 

(TOLOVI, 2015, p. 44). 

 

Padre Ibiapina
29

 teve sua atuação missionária no Nordeste brasileiro no período em 

que a Igreja Católica buscava recuperar seus fiéis, reestabelecendo uma ordem hierárquica 

superior, dadas as tensões políticas entre as elites políticas e eclesiásticas pelo fim do sistema 

de padroado. Nessa perspectiva, o alto clero, os sacerdotes, se romaniza e entende a 

necessidade de inserir a população nesse contexto, assim, Della Cava (1976) definiu tal 

processo como tentativa de romanização do catolicismo popular. 

Ao pensar a situação histórica do período, o que pontuamos anteriormente foi para a 

falta de sacerdotes no interior dos sertões, de modo que a Igreja precisaria de sacerdotes que 

fossem os responsáveis por realizarem o contato com os sertanejos que se encontravam 

ligados a um sistema religioso que era pregado pela Igreja. No entanto, esse encontro entre o 

sacerdote e o sertanejo põe de frente duas concepções distintas de um mesmo sentido 

religioso. Para pregar aos sertanejos, torna-se necessária a aproximação do sacerdote com o 

mundo vivido por eles, seus dramas, suas tragédias pessoais e coletivas, seu universo cultural 

e simbólico. À vista disso, Barros (2014, p. 118) aponta: 

 

                                                           
29

Nascido na cidade de Sobral – CE em 5 de agosto de 1806, período o qual o povo encontrava-se em meio a 

crises e aflições, temos José Antônio Ibiapina. Não se permitindo estar alheio às situações calamitosas da 

população, seu pai Francisco Miguel Pereira fez questão de formar o filho para as questões das injustiças sociais, 

atuando na vida pública como advogado, juiz e deputado federal e não aceitando as injustiças praticadas pelas 

elites e a forma que a lei atuava, de modo que resolve deixar a vida pública e passa a desenvolver trabalhos 

missionários em diferentes lugares do sertão nordestino a favor de seu povo (MAGALHÃES; MACIEL, 2015). 
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Numa região de cultura integrada, como a do sertão nordestino, com sua 

especificidade estrutural, esse contato, quando vivido coerentemente pelo 

intelectual católico como pelo menos intelectualizado seguidor, desenvolveu, 

naquele período de profundo abalo das convicções centenárias, um 

posicionamento muito mais próximo das tendências autonomistas e voltadas 

à vida prática da concepção de mundo do catolicismo popular. [...] Libertada 

do idealismo teórico, fora trazida por um pregador que fala a linguagem e 

sofre o sofrimento dos seus seguidores. 

 

É sobre essa concepção que vai se desenvolver a atuação do Padre Ibiapina no 

Nordeste. Sua lógica de pregação diferenciava-se daquela defendida e realizada em outras 

missões católicas tradicionais, empreendidas sertões afora nessa época. A vivência que teve e 

participando diretamente do sistema cultural integrado existente no sertão brasileiro, vê a 

necessidade de pregar junto ao povo de outra maneira, não realizando meramente os 

sacramentos e ofícios, mas participando ativamente da vida do povo e fazendo com que os 

sertanejos vivessem a vida religiosa cristã em comunidade. Assim, empreendeu várias obras 

de caridade, sempre mobilizando a comunidade para trabalhar em regime de mutirão e, por 

conseguinte, fazia a construção de casas de caridade que acolhiam órfãos e viúvas, de açudes 

para armazenagem de água nos períodos de seca, de hospitais e cemitérios para os graves 

períodos de epidemias, como os surtos de cólera, escolas e outras obras mais. Todavia, este 

não foi o aspecto fundamental de sua atuação, devendo-se, na verdade, pelo fato de o Padre 

Ibiapina capacitar os leigos para serem os administradores das obras e dos bens construídos. 

O conhecimento sobre as calamidades vividas pelo povo sertanejo permitiu-lhe uma 

outra forma de atuação missionária junto aos sertanejos. Tolovi (2015) destaca que, enquanto 

interessava à Igreja trazer padres e freiras de outras localidades, principalmente da Europa, 

responsáveis por administrarem os bens, Ibiapina tomou o caminho inverso, como 

enunciamos, capacitando os próprios sertanejos para realizarem a manutenção e 

administrarem os bens construídos, de modo que a população era dona das benfeitorias. 

Destarte, surge o papel de destaque tido nas atuações dos beatos e beatas, pautados pelas “[...] 

próprias vestimentas e postura de piedade, despojados de disputa por espaços de poder na 

hierarquia, carregavam o simbolismo do sagrado, se doavam integralmente e supriam a 

ausência do sacerdote” (TOLOVI, 2015, p. 45). Sob essa perspectiva de atuação dos beatos é 

que Barros (2014) os coloca na posição de líderes intelectuais do universo religioso do 

catolicismo popular sertanejo. 

Ao empoderar os sertanejos pela sua atuação missionária, permitindo uma outra visão 

da vida religiosa, fomentando, em certos aspectos, a vida religiosa pregada nas concepções do 

catolicismo popular sertanejo, Padre Ibiapina acabou por desagradar seus superiores da Igreja 
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que passavam a vê-lo como disseminador de fanatismo religioso. A Igreja entendeu sua 

atuação para além dos limites permitidos pela licença episcopal, que considerava apenas o ato 

de pregações e realização dos sacramentos, tendo suspenso seu direito à evangelização em 

1883, pelo bispo do Ceará, sendo ainda expulso da diocese (MAGALHÃES; MACIEL, 

2015). 

Mesmo após a suspensão das suas ordens, continuou em sua missão evangelizadora a 

contragosto da Igreja. Nesse período passou duas vezes pelo Cariri cearense, uma vez entre 

1864 e 1865 e, em outra vez, permanecendo durante o período de 1868 e 1869 (DELLA 

CAVA, 1976). Lá, realizou, junto à população local, obras
30

 em Barbalha, Vila do Caldas, 

Crato, Missão Velha, Milagres e Porteiras (FIGUEIREDO FILHO, 2010c). 

Essa contextualização sobre a atuação do Padre Ibiapina é significativa para 

entendermos o universo simbólico religioso no qual o Padre Cícero atou, assim, já existia um 

contexto predisposto para a renovação da crença do ritmo cíclico para o aparecimento de um 

novo Messias para o povo. 

Posto isso, o Padre Cícero inspirou-se na atuação do Padre Ibiapina, como é bem 

frisado no trabalho de Barros (2014). Sua percepção do contexto popular do povo segue as 

mesmas orientações das do Padre Ibiapina, sendo que contraria as concepções da alta 

hierarquia da Igreja Católica. O que se vê é uma atuação forte, por parte do Clero Secular, no 

intuito de combater a lógica do catolicismo popular sertanejo que se encontrava disseminado 

pela população e que encontrou adeptos entre sacerdotes da própria Igreja Católica. 

Como já bem destacamos em nosso primeiro capítulo, o Padre Cícero passou a habitar 

Juazeiro no ano de 1872. Negrão, em seu artigo sobre o messianismo brasileiro, já destaca 

essa data como o início do movimento messiânico em Juazeiro do Norte, estendendo-se até a 

morte do Padre em 1934. Queiroz (1976) ressalta que, antes da santidade assumida pelo 

Padre, ele já era tido como extraordinário pelos feitos junto ao seu povo, celebrando missas e 

sacramentos sem receber valores, vivendo uma vida sem riquezas, acolhendo os sertanejos em 

períodos de seca, dando-lhes terras e ensinando-os a cultivar e a preparar diferentes culturas 

agrícolas para sobreviverem ao período. A visão de um homem extraordinário, um pai que 

acolhia a todos, passa a chamar a atenção de vários sertanejos que começaram a se deslocar 

até aquele lugar. 

                                                           
30

No trabalho de dissertação intitulado Memória da cidade: transformações e permanências no núcleo de 

formação histórico de Juazeiro do Norte – CE (OLIVEIRA, 2014, p. 84), apresenta-se uma tabela com as obras 

realizadas pelo Padre Ibiapina entre os anos de 1865 a 1869 no Cariri cearense. 
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Só no ano de 1889, no primeiro dia do mês de março, é que será transfigurado o 

“Padim Ciço” em “santo”. O ato hierofânico que marca esse episódio já foi por nós relatado 

no início do nosso texto, o “milagre da hóstia” que se transformou em sangue na boca da 

Beata Maria de Araújo (FOTOGRAFIAS 3 e 4) e, daquele momento em diante, a localidade 

não era mais apenas o sítio Joazeiro, mas um território purificado pelo sangue e que permitiria 

a salvação das almas. Aqui, nos cabe uma questão ímpar: se o que transformou e cosmicizou 

o espaço foi dado pelo ato hierofânico, por que o milagre foi vinculado ao Padre e não à 

Beata?  

 

Fotografias 3 e 4 – Beata Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo e representação 

em tamanho real da Beata Maria de Araújo 

 

Fonte: Portal de Juazeiro* e acervo do autor**. 

Nota: *Não encontramos a data da fotografia. **A Fotografia da representação da Beata foi 

feita a partir da exposição itinerante Ícones que fizeram a história de Juazeiro (2019). 

 

Para responder tal questionamento, torna-se necessário entender novamente o contexto 

vivido à época, período no qual se desenvolvia uma ação da Igreja no processo de 

romanização do catolicismo, tendo em vista que ações como as realizadas pelo Padre Ibiapina 
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só fortaleciam a autonomia e a organização em torno do catolicismo popular sertanejo e seus 

líderes em detrimento da ação das autoridades eclesiais. 

A projeção que se fez em torno do fenômeno da hóstia, fazendo ser aceito por 

inúmeros seguidores, liga-se ao conjunto de crenças, ritos, símbolos e signos que estão 

vinculados ao universo religioso do catolicismo popular sertanejo. Refletindo sobre o 

contexto social e religioso da época, Tolovi e Estrela (2015, p. 957) assim retratam o 

fenômeno: 

 

[...] a hóstia que sangrava representava um símbolo religioso que servia de 

signo ideológico. Isto é, um objeto (hóstia - pão) foi colocado para além de 

sua função específica (alimento), extrapolando os limites de sua imanência, 

projetando um conjunto de ideias que foram aceitas coletivamente. O que só 

fazia sentido porque refletia e retratava elementos culturais de uma 

determinada época e de um determinado lugar geográfico. Tornou-se um 

símbolo que representava um conjunto de ideias que dava sentido às longas 

caminhadas à “Nova Jerusalém” (Cariri Oeste) [“A Terra Prometida”], 

dando início às romarias. Não era apenas a fé no sacramento da hóstia. Jesus 

estava se manifestando. Uma nova esperança nascia. Os relatos tocavam o 

coração, a alma, o desejo dos crentes sertanejos nordestinos que estavam 

mergulhados em uma realidade caótica de sofrimento sem fim. 

 

As ideias aqui apresentadas pelos autores, são de grande relevância para inserirmos o 

que vêm a ser o catolicismo popular sertanejo e a sua espacialização na localidade de Juazeiro 

do Norte. O fenômeno hierofânico que ocorreu na localidade, ligando-os a figura do Padre 

Cícero e da Beata, está impregnado do valor simbólico guardado no imaginário do 

catolicismo popular sertanejo. Anunciava-se naquele espaço uma "Terra Santa", uma Nova 

Jerusalém. Mas porque do destaque ao Padre e não a Beata? Novamente Tolovi e Estrale 

(2015, p. 964) nos trazem uma reflexão sob o contexto vivido a época  

 

[...] o cenário de colonialismo, a mentalidade clerical e machista, o racismo 

muito presente, são todos componentes que dificultariam a aceitação de 

Maria de Araújo como santa, já que não resolvi o caos gerado pela realidade 

desafiadora, na luta pela sobrevivência, e o conflito na luta pela manutenção 

do poder. Por outro lado, Padre Cícero se encaixava muito bem na narrativa 

simbólica que poderia ser aceita coletivamente. 

 

Tanto para a Igreja, quanto para o sistema simbólico do catolicismo popular sertanejo, 

era difícil aceitar a Beata como Santa. Em uma sociedade patriarcal e altamente racista, 

machista, uma mulher goza de menos prestígio perante a coletividade por ser negra, sertaneja 

e analfabeta, não tendo os pré-requisitos para atestarem o ato extraordinário como milagroso. 
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Mesmo após a primeira comissão ter atestado o fenômeno como extraordinário
31

, nada 

foi feito para confirmar o fato como milagroso. O Padre Cícero passa a defender o milagre, 

colocando-se contra a hierarquia da Igreja que solicitava que o Padre o negasse e evitasse sua 

propagação. No entanto, rapidamente foi ganhando mais adeptos sertão adentro. Levas cada 

vez maiores de romeiros se deslocavam para Juazeiro. O importante do ato pautava-se na 

hierofania, que corroborava com a concepção simbólica do grupo religioso do catolicismo 

popular sertanejo, a “Terra Santa" se revelava, onde os males poderiam ter fim: “Em busca de 

um espaço cosmicizado, o romeiro migra de várias partes do sertão nordestino em direção à 

terra do seu padrinho” (COSTA, 2011, p. 85). 

Institui-se um tensão entre o catolicismo popular sertanejo e o catolicismo 

romanizado. A hierarquia eclesiástica se pôs ao combate ao que chamavam de movimento de 

fanáticos ignorantes, lutavam contra a propagação do ato ocorrido na localidade, sendo este 

um risco para a Igreja, pois fortaleceria a concepção do catolicismo popular sertanejo. A 

Beata foi dali retirada, levada até a sede do município, a cidade do Crato, e exposta a uma 

segunda comissão de inquérito, decidida a concluir com embuste
32

 os atos extraordinários 

acontecidos em Juazeiro, submetendo a Beata a diversas situações de constrangimento
33

 e 

fazendo-a desacreditar no ato que vivera. 

Por outro lado, o Padre também foi alvo da Igreja, tendo seus votos suspensos em 

decorrência da não negação do milagre e por ter permitido a propagação das notícias (DELLA 

CAVA, 1976). Chegou-se ao ponto de sofrer excomunhão por parte da Igreja, levando a uma 

luta árdua que se desenvolve até os dias atuais no intuito de realizar a reconciliação (fato 

consumado em 13 de dezembro de 2015 – notícia recebida com grande fervor e 

comemorações pelos seus romeiros) e intentar pelo seu reconhecimento enquanto Santo 

canonizado pela Igreja. 

Ao contrário, a Beata continua vitimada nesse processo, dada a estrutura na qual se 

realizou o fenômeno e das formas como se sucederam os fatos. Não se questionam a santidade 

da Beata, não são cobradas da Igreja explicações sobre o “sumiço” do corpo da Beata. Maria 

de Araújo, mulher, negra, sertaneja, sem grandes instruções, fora vítima (e ainda é) das 

                                                           
31

Della Cava (1976) traz muitos relatos sobre as duas comissões que interrogaram a Beata e analisaram o caso da 

hóstia. 
32

O embuste, neste caso do ato hierofânico, seria nada mais que uma trama para enganar a população, tida pelo 

clero como ignorante, levada a um fervor religioso de idolatria e fanatismo. Teria sido arquitetado ou mesmo 

seriam problemas de saúde que a Beata tinha. 
33

“[...] chegou ao ponto de os comissionários do bispo exigirem que Maria de Araújo tomasse a hóstia e ficasse 

com a boca aberta por até quinze minutos – expondo-a ao rídiculo diante de muitas testemunhas que aguardavam 

para ver o que ocorreria” (TOLOVI; ESTRELA, 2015, p. 960-961). 
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conjunturas nas quais se assentam o desenvolvimento das estruturas e dos interesses 

religiosos. 

Do contexto simbólico, o que fica marcado no imaginário popular do romeiro é a 

narrativa simbólica que confirma que o sangue de Cristo se manifestou naquela localidade. 

Não é o lugar em si que produz a importância, nem mesmo o ato hierofânico por si só, mas o 

sistema simbólico do catolicismo popular sertanejo que encontra na narrativa do fenômeno 

uma estrutura de aceitação coletiva, que legitima, daquele momento em diante, o movimento 

messiânico que se desenvolveu em Juazeiro. 

 

Entretanto, por mais significativa que se comprove a forma 

fundamental do espaço para a construção do mundo de objetos 

míticos, mesmo assim é como se, enquanto permanecemos nela, ainda 

não tivéssemos entrado no autêntico ser, no verdadeiro "interior" 

desse mundo. Já a expressão lingüística que utilizamos para designar 

esse mundo pode nos indicar isso. Pois o "mito" como tal não encerra 

em si mesmo, segundo seu significado fundamental, uma visão 

espacial, mas sim uma visão permanentemente temporal. Ela designa 

um determinado “aspecto” temporal, sob o qual é colocada a 

totalidade do mundo. (CASSIRER, 2004, p. 186, grifos do autor). 

 

Desse momento em diante, o que vai categorizar de forma decisiva a paisagem e o 

desenvolvimento da localidade do sítio de Juazeiro serão as tensões simbólicas entre o 

catolicismo popular sertanejo e o catolicismo romanizado. De um lado, o grupo religioso de 

romeiros lutando para defender seu patriarca e a “Terra Santa”; do outro, a hierarquia 

eclesiástica se colocando a combater o movimento de “fanáticos” que transformaram o lugar. 

Os desdobramentos futuros do fenômeno estão marcados de forma decisiva nas narrativas e 

nas lembranças que constituem o grupo social do catolicismo popular sertanejo. 

Entendido esse fenômeno no contexto de estruturação do processo histórico, no qual 

esteve envolvido o sertão nordestino, constitui-se um sistema simbólico ligado ao sistema de 

linguagem cultural do catolicismo popular sertanejo e que se especializou na “Terra 

Prometida” e se constituiu pela hierofania da hóstia em Juazeiro. Buscamos, a partir de agora, 

explorar tais questões. 
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5 A MEMÓRIA HIEROFÂNICA DO CATOLICISMO POPULAR SERTANEJO EM 

JUAZEIRO DO NORTE 

 

O que buscamos desenvolver até aqui deu-se na elaboração de um quadro teórico-

referencial para compreendermos a memória hierofânica do catolicismo popular sertanejo. 

Para chegarmos a essa concepção, tomamos por base as construções teóricas de Cassirer 

(2004), que nos aponta como princípio para a compreensão do fenômeno religioso, não o 

tomar pela sua materialidade em si ou simplesmente pela sua forma de espacialização, mas 

compreender a religião como uma forma de expressão simbólica de um dado grupo religioso. 

A explicação do universo religioso não deve ter como ponto de partida as questões meramente 

de concepções da religião, ou seja, não como mera substância, mas deve-se entender sua 

forma, como se desenvolve no contexto cultural de determinado grupo, de modo que 

alcançaremos, com maior força, o objetivo de analisar os fenômenos da religião. 

Foi com este intuito que construímos uma linha de raciocínio sobre a constituição de 

uma forma simbólica de catolicismo aqui por nós tratado como catolicismo popular sertanejo. 

Não desenvolvemos uma análise da substância religiosa que reveste o sistema de crenças do 

grupo, mas uma construção teórica baseada em diferentes autores que estudaram o 

catolicismo popular ressaltando a justaposição (alguns autores utilizam-se do termo 

sincretismo religioso para descrever tal contexto) de sistemas culturais que permeiam desde 

nativos, negros, portugueses e missionários inseridos num âmbito de desenvolvimento da 

economia-mundo no qual foram tratadas as diferentes perspectivas, consolidando-se em uma 

nova forma simbólica, o catolicismo popular sertanejo. 

Como argumentamos ao final do capítulo anterior, a hierofania que ocorreu em 1889 

em Juazeiro só produziu efeitos para a coletividade de crentes do catolicismo popular 

sertanejo porque era uma narrativa aceita por ela, os sistemas de linguagens que relatam os 

fatos extraordinários produzem sentido para o corpo coletivo do grupo religioso. O Padre, a 

Beata e o Espaço-Tempo da localidade foram transmutados em algo extraordinário, não pelo 

fenômeno em si, mas pela narrativa que assumiu na forma simbólica existente do grupo do 

catolicismo popular sertanejo validando o fenômeno para os seus fiéis. 

 

[...] O conhecimento humano é por sua própria natureza um conhecimento 

simbólico. É este traço que caracteriza tanto a sua força como as suas 

limitações. E, para o pensamento simbólico, é indispensável fazer uma 

distinção clara entre o real e o possível, entre as coisas reais e ideais. Um 

símbolo não tem existência real como parte do mundo físico; tem um 

“sentido”. (CASSIRER, 2012, p. 96-97). 
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Seu sistema simbólico, dada a forma que assumiu no processo de desenvolvimento 

pelo qual passou, tornou aquele fenômeno inteligível para uma coletividade que passou a 

aceitar a manifestação do sagrado que ocorreu na região. Se o grupo fosse outro, se tivesse 

sido consolidado o processo de romanização provavelmente não produziria o mesmo impacto, 

como o que foi visto e que ainda é vivido em Juazeiro do Norte pelo grupo religioso do 

catolicismo popular sertanejo. Sem a compreensão da forma cultural do grupo, ficaríamos 

encerrados apenas na análise da substância do fenômeno, perdendo a sua dimensão funcional. 

No entanto, pela concepção da forma existente no catolicismo popular sertanejo, nos é 

possível observar a espacialização de práticas culturais do mundo simbólico desse grupo a 

partir de suas crenças, signos e ritos que se manifestam no espaço sagrado de Juazeiro do 

Norte, tornando-se verdadeiros documentos de memória hierofânica do fenômeno religioso do 

catolicismo popular sertanejo. 

Nessa perspectiva de uma análise fundamentada na geografia da religião, não nos 

limitamos a compreender as formas espaciais do fenômeno religioso, mas avançamos no 

sentido de entender as estruturas estruturantes do fenômeno religioso (GIL FILHO, 2007) 

ligado ao catolicismo popular sertanejo. As formas materiais, nessa concepção, nos têm valor 

de análise no sentido em que se apresentam como documentos para a compreensão não só do 

fenômeno religioso que se registra na hierópolis de Juazeiro do Norte, mas de uma chave de 

leitura do próprio universo simbólico do catolicismo popular sertanejo, com base em sua 

forma cultural, pelo sistema simbólico religioso o qual se reconhece o grupo. 

Durkheim (2008), ao analisar as formas elementares de vida religiosa, acredita que não 

devemos procurar as explicações sobre os mitos no mundo físico, posto que não estão 

encerrados nesse universo. Devemos, no entanto, buscar suas explicações nas projeções que 

são realizadas a partir da vida social do grupo religioso. Esse aspecto é bastante presente na 

hierofania que ocorreu em Juazeiro do Norte. O que se fazia, por parte do grupo, ao aceitar 

aquele fenômeno como transcendental, de caráter divino, foi a possibilidade de uma nova 

vida, não somente espiritual, mas de superar as dificuldades impostas no universo social do 

período. A mesma linha de raciocínio pode ser desenvolvida em Canudos, no Caldeirão do 

Beato José Lourenço. 

Sob esse aspecto da projeção da vida social, como forma para a compreensão do mito, 

acrescenta Cassirer (2012, pp. 135-136): “[...] O verdadeiro substrato do mito não é um 

substrato de pensamento, mas de sentimento [...]. Sua coerência, porém, depende muito mais 

de unidade de pensamento do que de regras lógicas”. 
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Pensando em uma memória hierofânica nessa lógica, como pontuamos no início do 

nosso trabalho, tal análise permite entender a forma do catolicismo popular sertanejo não só 

em sua manifestação espacial, mas desde a sua própria estrutura estruturante. A hierofania de 

Juazeiro do Norte, transfigurada no “milagre da hóstia”, nos aparece como um documento 

para ler a forma cultural do catolicismo popular sertanejo que produziu, em seu sistema 

simbólico, através da linguagem, a ligação de um evento messiânico. A crença na vinda de 

um Messias, de tempos em tempos, em um ritmo cíclico, está estruturada no imaginário 

simbólico dos crentes do catolicismo popular sertanejo e é isso que faz com que atestem para 

a veracidade do fenômeno, independentemente da posição assumida pela Igreja Católica. A 

força desse fenômeno pode ser vista nos tempos e espaços sagrados que marcam a hierópolis 

de Juazeiro do Norte. 

Assim, temos na análise da memória hierofânica a materialidade espacial surgindo 

como um documento para compreender um sistema religioso, aqui tratado como catolicismo 

popular sertanejo, juntamente com outros documentos históricos que permeiam o fenômeno, 

trazidos em nosso estudo, comparando produções de diferentes autores que se debruçaram 

sobre o catolicismo popular, pautando como se estruturou desde a lógica colonial. Ainda é 

possível conciliar a esses dois campos de análise um terceiro aspecto, a própria oralidade dos 

sujeitos, suas narrativas e histórias de vida que apresentam toda a força que o sistema 

simbólico o qual estão inseridos exerce sobre eles. 

Em vista disso, desenvolvemos nosso interesse pela hierofania e pelo espaço sagrado 

existente em Juazeiro do Norte. O que buscamos analisar não é o fenômeno em si, nem a 

materialidade espacial sagrada existente na localidade – entendemos que já há valiosas 

contribuições nesse sentido; o que queremos é partir dessa materialidade para avançar na 

compreensão da forma simbólica religiosa do catolicismo popular sertanejo e sua forma de 

espacialização, assim, esses lugares sagrados que irradiam diversas práticas devocionais nos 

abrem um campo de entendimento da geografia da religião para a compreensão da forma 

simbólica religiosa do catolicismo popular sertanejo. Vamos desenvolver essas perspectivas a 

partir de agora, analisando a materialidade espacial dos lugares sagrados e as práticas 

devocionais praticadas como formas narrativas, documentos que constituem não a memória 

hierofânica de Juazeiro do Norte, mas a memória hierofânica do catolicismo popular sertanejo 

espacializada em Juazeiro do Norte para além da análise histórica que apresentamos nos 

capítulos anteriores e, somando-se a esta, a materialidade sagrada, constituindo parte da 

narrativa do universo simbólico do catolicismo popular sertanejo a partir das práticas que ali 

se espacializam, mas que não se encerram nesse lugar, sendo reproduzidas em outros espaços 
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sagrados que sejam assumidos como valor transcendental para a coletividade do grupo 

religioso do catolicismo popular sertanejo. Também nos interessamos e defendemos que 

constituem a memória hierofânica do grupo religioso do catolicismo popular sertanejo a 

oralidade dos sujeitos que estão inseridos neste universo simbólico religioso. 

Não realizamos, a princípio, nossas entrevistas orais com os romeiros que visitam 

Juazeiro nos tempos sagrados em decorrência do pouco tempo disponibilizado para a 

realização da pesquisa. Já defendemos na construção de nossa metodologia que uma 

compreensão da oralidade do sujeito que relata parte de sua vida, vinculada à sua forma 

cultural e inserida em um universo simbólico compartilhado, não deve ser feita às pressas e 

sem o cuidado de entender o seu universo simbólico, muitas das vezes dado por uma visão 

preconceituosa. É necessário nos permitir inserir-se no universo do sujeito para 

compreendermos a força do seu relato na compreensão da forma simbólica da cultura a qual 

pertence. Assim, fizemos nossas entrevistas com quatro “ex-romeiros” que residem a alguns 

anos em Juazeiro do Norte. Suas oralidades nos revelaram traços fundamentais que 

corroboram com o universo cultural no qual estão inseridos, atestando a força de compreensão 

existente na memória hierofânica. 

 

5.1 A memória hierofânica para além dos espaços consagrados 

 

Intentamos agora por desenvolver uma análise da espacialização do sagrado em 

Juazeiro do Norte. Como destacamos anteriormente, nossa percepção sobre a questão espacial 

do sagrado é vista como um documento que permite compreender o universo simbólico do 

catolicismo popular sertanejo. Não analisamos a espacialidade do fenômeno em si mesmo, 

mas o que se pretende é partir do espaço sagrado para a espacialização das práticas 

simbólicas, ritos, signos e crenças, que só ocorrem pela coerência narrativa que esta produz 

para uma coletividade, assim, é possível analisá-las para compreender a forma estruturante do 

catolicismo popular sertanejo tomando por base alguns lugares sagrados existentes na 

hierópolis de Juazeiro do Norte. Nesse princípio, lembramos os dizeres de Merleau-Ponty 

(2011, p. 328) sobre o espaço: 

 

[...] O espaço não é o ambiente (real ou lógico) em que as coisas se dispõem, 

mas o ambiente pelo qual a posição das coisas se torna possível. Quer dizer, 

em lugar de imaginá-lo como uma espécie de éter no qual todas as coisas 

mergulham, ou de concebê-lo abstratamente com um caráter, que lhes seja 

comum, devemos pensá-lo como a potência universal de suas conexões. 
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Sobre este aspecto, Cassirer (2004; 2012), dialogando com as ideias expostas de 

Merleau-Ponty, observa que a compreensão espacial do sagrado não se dá pela análise do 

espaço como ambiente das coisas, mas do espaço enquanto fonte que pode revelar toda a 

força de um fenômeno para o coletivo de sujeitos. São os sujeitos que passam a suportar e a 

interiorizar pela narrativa na qual se reconhecem, dado o sistema cultural simbólico do qual 

participam, tornando o espaço inteligível e dando coerência ao fenômeno – isto é o que 

Merleau-Ponty (2011) traduz como a passagem do “Espaço espacializado para espaço 

espacializante”. 

Para desenvolver nossa análise, escolhemos três lugares sagrados
34

 em Juazeiro do 

Norte, partindo da materialização para buscar compreender a sua matriz relacional no grupo 

do catolicismo popular sertanejo. A escolha desses lugares não se deu por simples 

conveniência, mas a partir de observações de campo onde verificamos que, neles, expressam-

se um maior número de manifestações dos sistemas de crenças, símbolos, signos e ritos do 

universo religioso do catolicismo popular sertanejo. A concepção de lugares sagrados é 

apresentada por Costa (2011, p. 32) da seguinte forma: “Através da sacralização e 

consagração, a religião cria a ideia de espaço sagrado. Templos, igrejas, cemitérios, 

montanhas, cidades-santuário são considerados lugares sagrados”. Dessa maneira, com base 

nos princípios citados, os lugares que selecionamos foram: 

(i) A Serra do Horto (FOTOGRAFIA 5), nos baseando na ressignificação apresentada 

na narrativa do grupo religioso onde o espaço foi transfigurado pela concepção mítica do 

grupo, do surgimento de um novo Messias e de uma nova “Terra Prometida”; o Monumento 

do Padre Cícero, local de maior visitação dos romeiros, onde se expressa fortemente o 

sistemas de crenças e ritos que compõem o universo simbólico religioso do catolicismo 

popular sertanejo; o Casarão do Padre Cícero, onde existem relíquias do Padre, que traz toda a 

força do grupo religioso pelas formas materializadas do sistema de crenças, no depósito dos 

ex-votos e, por fim, o Santo Sepulcro, também vinculado à mística da “Terra Prometida” com 

base na concepção religiosa do grupo. 

(ii) A Igreja do Socorro (FOTOGRAFIA 6). Esse lugar se irradia na localidade, pois é 

nele que está sepultado o Padre Cícero, tomado como líder carismático do movimento 

religioso do catolicismo popular sertanejo de Juazeiro do Norte. Novamente as práticas 

devocionais se expressam nesse lugar, apresentando-se como uma narrativa do catolicismo 

popular sertanejo reconhecido no interior do grupo religioso. 

                                                           
34

A localização desses lugares na cidade de Juazeiro do Norte pode ser observada no Mapa 1, ao início do 

trabalho. 
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(iii) O antigo Casarão do Padre Cícero (FOTOGRAFIA 7), que guarda suas relíquias e 

que se reveste de sacralidade na mentalidade do crente sertanejo do catolicismo popular 

sertanejo, com base na concepção do Messias que é assumida pelo Padre.  

 

Fotografia 5 - Serra do Horto 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: Fotografia feito na realização do trabalho de campo de campo em 2018. 
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Fotografia 6 - Igreja do N. S. do Socorro 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: Fotografia feito na realização do trabalho de campo de campo em 2018. 

 

Fotografia 7 - Casarão do Padre Cícero 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: Fotografia feito na realização do trabalho de campo de campo em 2017. 
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Serra do Horto: 

 

A Serra do Horto em Juazeiro do Norte, antes conhecida como Serra do Catolé, tem 

grande representatividade simbólica para o universo do Catolicismo Popular Sertanejo que 

visita a região. Este espaço se constitui de práticas devocionais vinculadas à concepção de 

mundo que os sujeitos relacionados a esse grupo realizam do sagrado. 

Como destacamos no tocante ao messianismo, tal aspecto simbólico do catolicismo 

popular pauta-se na crença da vinda de um messias, de tempos em tempos, que vai conduzir o 

povo à “Terra Santa”. Essa narrativa que é desenvolvida no catolicismo popular sertanejo, que 

faz com que os sujeitos pertencentes a esse grupo aceitem essa crença, está ligado ao contexto 

de atuação da Igreja Católica no período colonialista. 

O que podemos pontuar é o contexto no qual se desenvolveu o processo de 

catequização do universo sertanejo e dos grupos que dele fazem parte (nativos, negros, 

camponeses, imigrantes, etc.), entregues à própria sorte em uma conjuntura na qual se 

prosperavam as ações do capitalismo mercantil propagando o poder da Coroa e da Igreja. O 

sertanejo vislumbrava dias melhores, intentando fugir das calamidades que os afligiam. 

Destacamos que as áreas longínquas dos centros econômicos não tinham uma estrutura 

eclesiástica, tendo sua formação religiosa realizada por leigos que viviam o mesmo universo 

penoso. 

A atuação do Padre Ibiapina, como ressaltamos no capítulo anterior, foi de 

fundamental importância para a disseminação do universo simbólico do catolicismo popular 

sertanejo. O que se nota no universo do catolicismo popular sertanejo é a busca de alternativas 

para sua resistência e para sua própria sobrevivência. Desse modo, passou a apropriar-se do 

discurso religioso católico do período colonial, de embate entre Deus e o demônio, a 

promessa da terra onde não haveria mais sofrimento. Ao apropriar-se dessa narrativa 

simbólica o catolicismo popular sertanejo, transpassa essa crença a vinda do Messias que iria 

se apresentar para salvar os sertanejos dos males que viviam, daí onde se insere o Padre 

Cícero e Juazeiro do Norte. 

O nome Serra do Horto surge pela ressignificação, com base na narrativa do universo 

simbólico do catolicismo, agora apropriado pela narrativa do catolicismo popular sertanejo, e 

partindo de sua caracterização ambiental, sua estrutura geológico-geomorfológica e pela 

memória do catolicismo; dada a sua força narrativa sobre a vida de Cristo, buscando (re)viver 

esse tempo-espaço sagrado que não é contínuo e nem objetivo, mas de caráter transcendente. 
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Pela memória coletiva do catolicismo que busca em suas trajetórias reviver o sagrado, 

vinculado à memória de profetas, santos e de Jesus Cristo, algumas paisagens surgem como 

de grande representatividade para esses sujeitos que integram esse grupo social religioso. 

Como destacamos anteriormente, Cassirer (2012) destaca a função da memória para a 

compreensão do universo cultural dos sujeitos, exercendo ela uma função simbólica, capaz 

não só de preservar o sistema simbólico de crenças, signos e ritos, mas de reconstruir, pelas 

lembranças, momentos que remetem à narrativa religiosa do grupo. É nesse sentido que uma 

paisagem assume valor para determinado grupo, podendo ser ressignificada, pois os 

elementos que a constituem corroboram com uma linguagem, uma narrativa aceita pelo 

grupo. 

Os grandes profetas e santos do catolicismo buscavam a realização de práticas de 

ascetismos como forma de fugir das tentações e de se aproximarem de Deus, de conversar 

com Deus. Exemplos bíblicos como os de Moises, Abraão e Cristo ilustram bem esse sentido, 

no qual esses personagens buscavam se isolar em paisagens desoladas como os montes e os 

desertos, locais onde o meio ambiente áspero punha à prova o sujeito na busca por alcançar a 

epifania. Essa narrativa é aceita pelo grupo ao mesmo tempo em que é revivida em um novo 

contexto de significados, pois a concepção cultural a qual se desenvolveu o catolicismo 

popular sertanejo não só aceita e reconhece essa narrativa, como busca reconstruir tais 

momentos pelas suas próprias vivências. 

Esse encontro com espaços de desolação permitia, ao profeta no passado e ao romeiro 

no presente, qualificarem esses locais como sagrados. Dialogando com a ideia do geógrafo 

humanista Yi-Fu Tuan (2013), o lugar é a pausa no movimento, a parada se estabelece 

enquanto lugar tornando-se centro de significados que organiza o espaço do entorno, 

ganhando sentido para o sujeito, sentido este centrado em uma ideia de sacralização que dota 

de valor simbólico aquele espaço comum. Há uma forte ligação com o sentido de topofilia 

para o catolicismo e outras crenças religiosas para com o meio ambiente: 

 

[...]Os encontros com Deus, tanto direta como indiretamente, por meio dos 

profetas, se deram em cenários de desolação, longe dos sons perturbadores 

dos rios e dos homens barulhentos. A paisagem despida espelhava a pureza 

da fé [...]. Há pessoas que evitam o meio ambiente suave e anseiam pelo 

deserto ou outro ambiente áspero, onde possam conhecer a dureza impiedosa 

da realidade e o esplendor puro. (TUAN, 2012, p.82) 

 

A caracterização da Serra do Horto remete a essa perspectiva. Constituída de rocha 

cristalina onde ocorre o afloramento do granito, esse lugar foi ressignificado no imaginário 
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religioso sertanejo, assumindo uma qualidade transcendental. Jesus realizou seu calvário na 

subida de um monte e sendo crucificado na parte alta. Reconhecendo essa narrativa, 

ressignificando-a a partir de seu universo cultural simbólico, a paisagem da Serra do Catolé é 

transmutada na Serra do Horto. 

Os elementos que compõem a paisagem não são apenas objetos estáticos. Postos em 

uma narrativa, assumem novos sentidos, assim, uma árvore nunca é apenas uma árvore. A 

natureza não se apresenta como algo anterior à cultura e independente da história de cada 

povo. Em cada elemento da paisagem, na árvore, no rio, na rocha estão depositados séculos de 

memória (SCHAMA, 1996). Pelos sistemas de crença apropriados na narrativa, a partir de um 

sistema simbólico desenvolvido pela linguagem, a ressignificação pode ser realizada por um 

determinado grupo cultural emergindo com toda a sua força no cotidiano. 

A evocação de uma memória coletiva propagada pela crença religiosa do catolicismo 

popular sertanejo permite ao romeiro perceber determinadas paisagens em um sentido 

transcendental, isto é, sagrado. Podemos assim entender como a Serra do Horto em Juazeiro 

do Norte ganha esse sentido de sacralidade para o devoto que busca realizar o chamado 

“caminho do Horto” (FOTOGRAFIA 8), enfrentando o desafio de subir ao seu topo como 

forma de provação de sua fé. A força do ato não está no espaço em si, mas na linguagem que 

dota de significado aquela paisagem e o rito sacrifical para o grupo religioso que reconstrói a 

narrativa em sua vivência. 

 

Fotografia 8 – Caminho do Horto em Juazeiro do Norte – CE 

 

Fonte: Acervo do Autor. 

Nota: Esta paisagem representada pelas imagens não é o atual cenário que se apresenta no 

local. As diferentes administrações públicas modificaram as estações e o aviso. No entanto, a 

utilizamos, pois transparece o sentido da subida do Horto. Fotografia feita em 2010. 
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A explanação até aqui desenvolvida ajuda a explicar o sentido que o espaço assume 

como sagrado para o romeiro do catolicismo popular sertanejo, um espaço espacializante de 

suas práticas culturais, tendo por base seu sistema simbólico religioso. Mas, é possível 

avançar ainda mais sob esse contexto da linguagem que transmuta o espaço pela coletividade 

que reconhece a trama narrativa e a aceita. 

Retomando a história do Padre Cícero, este é primeiramente, juntamente com os 

beatos e beatas que passam a denominar a localidade de Serra do Horto, não mais a tratando 

como Serra do Catolé. Cabe destacar, como apontado por Braga (2014, p. 199), que: 

 

Deve-se considerar, contudo, que a adoção desta nova nomenclatura não 

significou apenas o estabelecimento de novos nomes para antigos lugares e 

caminhos. A inclusão dessas alcunhas estava atrelada à incorporação de 

novos sentidos e novas práticas nas romarias de Juazeiro. E, para os 

romeiros, no que tange ao Horto e ao caminho que se percorria para lá 

chegar, isso implicava numa prática ritual de sacrifício. 

 

O padre construiu um grande casarão (FOTOGRAFIA 9) no alto da serra e passou a 

residir ali por alguns anos. Consta na tradição oral que, no período de construção do casarão, 

beatos, ao se deslocarem junto com os construtores no percurso do início da subida da serra 

até o topo onde se fixou a fundação da casa, pregavam as histórias bíblicas, realizavam a 

narrativa simbólica (a ideia da formação do catolicismo popular sertanejo exercida pela figura 

da beata e do beato) utilizando-se de elementos presentes na paisagem da região. Assim, o rio 

que corre no início da subida da serra (Rio Salgadinho) se transformava no Rio Jordão; já em 

outro itinerário da subida do Horto uma rocha cravada num monte se transfigurava no Monte 

Sinai; e, o próprio trajeto até o alto da serra era ressignificado como o calvário percorrido por 

Cristo até sua crucificação e morte
35

. Esses elementos da paisagem se constituíram da 

sacralidade pela narrativa efetuada e reconhecida pela coletividade do catolicismo popular 

sertanejo. Como uma “Terra Santa” onde o próprio sangue de Cristo foi derramado, pelo ato 

hierofânico, aquele espaço transmutou-se na Jerusalém Sertaneja. 

 

 

 

 

                                                           
35

Um conjunto de fotografias são apresentadas nos apêndices do trabalho (Apêndice B), retratando alguns dos 

lugares elencados no texto. 
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Fotografia 9 - Casarão do Horto 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: Fotografia feita através da realização do trabalho de campo em 2018. 

 

Os elementos físicos presentes na paisagem natural do local permitiram a 

reconstituição da história da tradição cristã, o que fez com que os romeiros daquele lugar 

passassem a associar a cidade de Juazeiro como “Nova Jerusalém”. O espaço profano é, 

assim, convertido em espaço sagrado, onde o processo simbólico reflete as características 

emocionais associadas às características físicas (ROSENDAHL, 1999). 

Com a fama de “Santo dos Sertões” que o padre passou a possuir pelos seus feitos 

extraordinários, os quais o povo sertanejo associava a ele, fez com que Juazeiro do Norte 

fosse vista pelos seus fiéis romeiros como a “Terra Prometida”, a “Nova Jerusalém”, a 

paisagem local que permitia recordar as passagens bíblicas. 

Apropriando-se do sistema simbólico do catolicismo romano, os romeiros de Juazeiro 

que passaram a habitar a cidade já emancipada (1911) viam o perigo de ela sofrer destino 

semelhante ao de Canudos. Com esse reconhecimento da trama narrativa aceita pela 
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coletividade e pela qual o lugar foi transfigurado em lugar sagrado, não haveria a necessidade 

de reconhecimento da oficialidade da Igreja para aquele lugar, uma vez que o que valia eram 

as experiências vividas, acreditando-se ter chegado à “Terra Prometida”, o que fez com que os 

romeiros do catolicismo popular sertanejo lutassem pela defesa da Jerusalém Sertaneja. 

Recordando as ideias de Halbwachs (2003, pp. 182-183) sobre a memória coletiva dos 

grupos religiosos, apontamos que: 

 

Não há nada surpreendente em que as lembranças de um grupo religioso lhes 

sejam trazidas pela visão de determinados lugares, determinadas localizações 

ou certas disposições dos objetos. Para essas sociedades, a separação 

essencial entre o mundo sagrado e mundo profano se realiza materialmente 

no espaço. Quando entra numa igreja, num cemitério, num lugar santificado, 

o fiel sabe que ali voltará a encontrar um estado de espírito que já 

experimentou e, com outros crentes, reconstituirá, ao mesmo tempo que uma 

comunidade visível, um pensamento e lembranças comuns – as mesmas que 

se formaram e foram sustentadas em épocas anteriores, nesse mesmo lugar. 

 

Diferenciamos os sujeitos do catolicismo popular sertanejo dos demais crentes do 

catolicismo romanizado, pois estes não necessitam que suas práticas sejam como aquelas dos 

dogmas e dos ritos da Igreja Romana, realizando suas práticas religiosas ligando-as às 

experiências vividas pelos seus antepassados, no modo de vida que essa sociedade foi forjada 

e na forma como sua cultura foi sendo transformada, essa “experiência pode ser direta e 

íntima, ou pode ser indireta e conceitual, mediada por símbolos” (TUAN, 2013, p. 14). Dito 

isso, suas práticas devocionais ora se encontram, ora se confrontam com os dogmas e os ritos 

existentes do catolicismo romanizado. Mas não necessitam do reconhecimento por parte da 

Igreja Católica Romana. A apropriação do universo simbólico do catolicismo e sua 

reconstituição no grupo pelas questões históricas coloniais permitem reconhecer em sua 

coletividade essa forma simbólica. Nesse sentido, Gil Filho (2012, p. 80), ao citar Cassirer, 

define que: “[...] A explicação do mundo da religião não deve partir do sistema teológico ou 

metafísico ao qual está relacionado, mas sim de sua forma”. 

Para este grupo religioso, o Padre Cícero como “santo dos sertões” chega ao status dos 

santos canonizados pela Igreja Católica. O padre, ao passar a residir no alto da Serra do Horto, 

isola-se como os profetas faziam. Em seu antigo Casarão, hoje transformado no Museu Vivo 

do Padre Cícero, romeiros que se dirigem à Juazeiro do Norte realizam a visita ao local e 

deixam seus ex-votos (FOTOGRAFIA 10) como a materialização da graça alcançadas (cura 

de uma doença, conquista de um bem material – carro, casas, diplomas, cd’s, títulos de 

futebol, etc.). O ato da entrega do ex-voto está ligado a todo o roteiro devocional realizado 
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pelo romeiro, dispondo-o em uma parte específica da casa, onde o cenário retrata uma cena na 

qual o Padre Cícero está de joelho “intercedendo pelo seus romeiros”
36

 (FOTOGRAFIA 11). 

Ainda há no local outras cenas retratando o cotidiano do Padre Cícero
37

. A concepção da 

sacralidade do lugar está ligada ao universo simbólico do romeiro. 

 

Fotografia 10 – Sala dos Ex-votos (Museu Vivo do Padre Cícero) 

 

Fonte: Acervo do Autor. 

Nota: Fotografia feita através da realização do trabalho de campo em 2018. 

 

A paisagem em que se transformou o Casarão do Horto (o Museu Vivo do Padre 

Cícero) constitui-se de um documento materializado das práticas e crenças devocionais 

existentes no grupo do catolicismo popular sertanejo. Fotografias de ciganos e traços 

africanos e dos nativos nos ex-votos de madeira afirmam para o processo de constituição do 

universo simbólico cultural religioso ligado ao catolicismo popular sertanejo. 

 

 

 

                                                           
36

Fala de uma romeira que depositava seu ex-voto e conta para uma outra romeira que estava do lado: “olha, 

padim ciço está intercedendo por nós”. 
37

Apresentamos em nossos apêndices mais algumas fotografias do Museu Vivo do Padre Cícero (Apêndice C). 
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Fotografia 11 – Espaço de depósito dos Ex-Votos (Museu Vivo do Padre Cícero) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: Fotografia feita através da realização do trabalho de campo em 2018. 

 

Outro espaço que tem grande relevância para o romeiro do catolicismo popular 

sertanejo que vai à Juazeiro do Norte é o lugar conhecido como Santo Sepulcro 

(FOTOGRAFIA 12)
38

, paisagem que reporta às narrativas descritas pelas passagens bíblicas. 

Esse local, como relatado pela tradição oral de muitos romeiros e de pessoas que tiveram seus 

pais e avós que conviveram com o Padre Cícero, conta que era o local para onde o Padre se 

retirava para realizar suas orações e seus encontros com Deus. Em vista disso, ao envolver 

                                                           
38

Apresentamos nos apêndices mais um conjunto de fotografias que demonstram outros lugares com significado 

para o romeiro existentes na localidade do percurso do Santo Sepulcro (Apêndice D). 
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esse espaço com um significado, ele se torna um lugar sagrado, um itinerário simbólico da 

Serra do Horto. 

 

Fotografia 12 – Santo Sepulcro (Serra do Horto) em Juazeiro do Norte – CE 

 

Fonte: Acervo do Autor. 

Nota: Fotografia feita através da realização do trabalho de campo em 2018. 

 

Pensando também na contextualização que fizemos em relação à constituição cultural 

do sujeito sertanejo inserido no período do colonialismo, lembramos novamente o papel 

exercido pelos beatos, corroborando com a defesa Barros (2014) quando fala sobre os líderes 

intelectuais do movimento, dotando de maior significado na forma cultural simbólica religiosa 

os beatos sepultados no local. 

O significado que reveste esse lugar simbólico para o catolicismo popular sertanejo 

não está simplesmente ligado à memória do Padre Cícero, mas aos próprios acontecimentos 

vividos por sujeitos que passaram a habitar em Juazeiro, fugindo das desgraças que assolavam 

o povo no final do século XIX e início do século XX, como descrito no subtópico anterior. 

Oliveira (1974) relata que, no ano de 1889, o povo volta a temer o acontecimento de 

mais uma grave seca como a que acontecera no ano de 1877, já se espalhando o temor de 

viver mais uma calamidade. O Padre Cícero e outros sacerdotes se uniram em oração e 

prometeram a construção de uma igreja devotada ao Sagrado Coração de Jesus se o povo 

fosse poupado de uma nova catástrofe. As chuvas vieram e o povo se viu livre de outra seca e 

a igreja prometida seria construída na Serra do Horto, algo que não veio a se cumprir. O Padre 

chegou a dar início, junto aos seus romeiros, à construção da igreja, mas fora impedido pela 

Igreja, dados os acontecimentos ligados ao “milagre da hóstia” e a suspensão das suas ordens. 

Assim, se reveste de simbolismo, sacralidade e de uma cultura a qual os sujeitos se 

reconhecem que são pertencentes a esse grupo social religioso. 



141 

 

Outro fato que traz significado aos sujeitos do catolicismo popular sertanejo e para a 

Serra do Horto era o percurso realizado pelos romeiros que chegavam à Juazeiro e subiam a 

serra para pedir a benção do Padre Cícero – após sua morte, este ritual permaneceu na 

memória dos romeiros de Juazeiro do Norte e, até os dias de hoje, é praticada por grupo de 

romeiros como uma forma de manter viva a memória do Padre Cícero e as práticas 

ritualísticas dos seus antepassados. O Padre Cícero é tido no sistema simbólico do catolicismo 

popular sertanejo como um símbolo, o Messias que apareceu para salvar seu povo. Na trama 

que se constrói após a morte do “padim” é que ele não morreu, mas foi visitar Nossa Senhora 

para interceder pelo povo e irá novamente ressurgir para os romeiros na Serra do Horto. A 

narrativa da concepção bíblica do Catolicismo Romano novamente é reapropriada e 

reinterpretada à luz da cultura dos sujeitos pertencentes ao catolicismo popular sertanejo que 

lhe dão um novo valor simbólico. 

Com a construção do monumento ao Padre Cícero
39

, uma estátua de 27 metros 

(FOTOGRAFIA 13). A prática da subida ao Horto permanece e o pedido da benção ao 

“padim ciço” também. Como os próprios romeiros dizem e que foi reproduzido pela música 

de Luiz Gonzaga e João Silva (Viva meu Padim): “olha lá no alto do Horto, ele tá vivo, padre 

não tá morto”. O material reforça o conteúdo simbólico do universo religioso do romeiro. 

Essas questões que citamos revestem a paisagem da Serra do Horto da cultura e 

simbolismo do grupo religioso, evocando lembranças e sacralizando esse espaço transfigurado 

pelas crenças, pelos ritos e pelo sistema simbólico dos crentes sertanejos e transfigurando-se 

em um lugar sagrado para eles. Nesse sentido, concordamos com as palavras de Costa (2008, 

p. 151), argumentando que: “Essa relação entre o indivíduo e a paisagem é, portanto, 

mediatizada por uma rede simbólica cuja materialidade traz também o imaterial, algo visível 

que mostra o invisível, um gesto que significa um valor”. 

Essas questões que citamos revestem a paisagem da Serra do Horto da cultura e 

simbolismo do grupo religioso, evocando lembranças e sacralizando esse espaço transfigurado 

pelas crenças, pelos ritos e pelo sistema simbólico dos crentes sertanejos e transfigurando-se 

em um lugar sagrado para eles. Nesse sentido, concordamos com as palavras de Costa (2008, 

p. 151), argumentando que: “Essa relação entre o indivíduo e a paisagem é, portanto, 

mediatizada por uma rede simbólica cuja materialidade traz também o imaterial, algo visível 

que mostra o invisível, um gesto que significa um valor”. 

                                                           
39

Quando foi inicialmente planejada, a construção iria possuir sete metros de altura, porém, foi redimensionada 

para ser construída com os 27 metros. Seu escultor foi Armando Lacerda. O monumento foi inaugurado no dia 1º 

de novembro de 1969. 
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Fotografia 13 – Estátua do Padre Cícero (Serra do Horto) 

 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 

Nota: Fotografia feita através da realização do trabalho de campo em 2018. 

 

Para contextualizar a força simbólica que a Serra do Horto apresenta para o universo 

religioso do romeiro, reforçando a narrativa simbólica interiorizada pela coletividade dos 

romeiros, apresentamos uma fala de um ex-romeiro, publicado em um outro trabalho de nossa 

autoria. Dantas relata: 

 

A ida para o Horto na semana santa era uma aventura, você tinha a avenida, 

num sei nem o nome daquela avenida, ainda chamo de arreia grossa. O nome 

era passagem da Areia Grossa onde ali passava um riacho, hoje ele ainda 

passa no pé da ladeira. Então ali era o grande desafio na semana santa, a 

gente atravessar aquilo lá por conta das chuvas que formava aquelas 

correntezas grandes e a gente normalmente ia com um adulto, o adulto 

colocava a gente no tum-tum [carregar sobre os ombros] e a gente 

atravessava e ai subia pro Horto. Meus pais falavam do Rio Jordão, que o 

padre Cícero contava. 

Tinha o Monte Sinai, uma coisa que está no meu imaginário infantil que era 

o Monte Sinai, onde os beatos e as beatas deram nomes referentes a 

Palestina, a Israel e tinha o Monte Sinai que a minha tia me ensinava, que era 

uma pedra grande encimada por um cruzeiro, falava das passagens bíblicas, 

hoje é um bar embaixo e você quase não ver mais o Monte Sinai. 

Os passos do Padre Cícero que a gente seguia e os pais iam contando para a 

gente as histórias do padre Cícero, era como o padre Cícero se locomovia no 

Juazeiro quando era vivo. O povo ia lá pedir a benção do “padim”. A gente 

ressignifica, os romeiros ressignificam esses espaços e outros do padre 
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Cícero, acredita que é sacral e é sacralizado também. São coisas que 

marcaram bem esse espaço do Juazeiro que eu, francamente, sinto falta. 

(OLIVEIRA, 2017, p. 15, sic.). 

 

Em sua fala, podemos notar que Dantas recorre aos elementos físicos da paisagem 

para rememorar uma lembrança que traz vários significados que os símbolos presentes na 

paisagem remetem ao entrevistado e este percebe aquele espaço como sacralizado, como um 

lugar sagrado. Torna-se lugar, pois, a afetividade daquele local é realizada pelo sujeito, há um 

sentido naquele espaço, de modo que se diferencia do espaço comum em volta. A pausa 

permite essas recordações. 

Novamente, corroboramos com as afirmações de Costa (2008) sobre a paisagem: 

 

A paisagem reveste-se de elementos nostálgicos que invadem sua essência e 

permitem se contaminar por outras memórias, outras recordações, outros 

lugares da memória e evocam fragmentos do passado que cristaliza em um 

imaginário. (p. 154). 

 

O revestimento nostálgico que invade a essência faz com que o sujeito se reconheça 

como parte de uma cultura, de um grupo religioso que reconhece a sacralidade presente 

naquele local que a diferencia do espaço profano em volta. O revestimento de sacralidade está 

ligado ao sistema simbólico do catolicismo popular sertanejo, no qual a figura do padre 

Cícero é para os romeiros de Juazeiro do Norte o “Santo dos Sertões”, assim, tudo que está 

ligado a ele e à sua memória reveste o lugar de sacralidade e transforma a paisagem pelo 

simbólico que passa a remeter para esses sujeitos, se oferecendo para o corpo e percepção 

desses sujeitos que passam a considerá-la como centro do mundo (MERLEAU-PONTY, 

2011), ganhando um sentido e transformando em lugar sacralizado. 

Ao realizar nossa análise de campo no Horto, atentamos para as conversas entre alguns 

romeiros que lá se encontravam e relatavam qual o sentido que aquele lugar possui para eles. 

Um primeiro senhor, que estava sentado em um espaço coberto por detrás da estátua do Padre 

Cícero falava: “aqui é um lugar bom, de paz, do meu padim. Acalma nossa alma”. Uma outra 

senhora relata: “vir ao Juazeiro, vir ao Horto é se encontrar com Padre Cícero e Nossa 

Senhora das Dores, pagar nossas promessas, rezar pela nossa família, pela saúde”. Fica claro 

que, nessas falas ligadas ao contexto cultural e a narrativa aceita pelo catolicismo popular 

sertanejo, o lugar é revestido de sacralidade.  

Vários ritos cercam a subida do Horto, o próprio local e o Santo Sepulcro. Atos como 

o de colocar uma pedra em cima de uma árvore apresentam-se como forma de deixar seu 
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pecado após o trajeto da purificação, através do ritual de sacrifício da subida ao Horto. Esses 

contextos podem estar ligados à justaposição dos sistemas simbólicos que conformaram o 

catolicismo popular sertanejo a partir do colonialismo. Sobre isso, assim discorre Braga 

(2014, p. 201): 

 

[...] percorrer o caminho do Horto é atravessar um percurso através do qual o 

romeiro – por meios de determinados atos devocionais – vai se consagrando. 

Ele vai sendo consumido em suas forças físicas, mas ao mesmo tempo 

adquirindo um novo estado moral. Vai se elevando.  

 

Outros rituais são realizados durante a caminhada, assim como após a chegada. A 

parada nas estações da via sacra (que relembra a via crucis de Cristo) para oração, a pedra do 

joelho, ao que conta uma romeira: “foi o joelho de Nossa Senhora que está gravado na pedra, 

a gente põe nosso joelho para aliviar o cansaço e continuar a subida”; na chegada ao topo, 

alguns romeiros ainda sobem as escadarias de joelhos para pagar promessas e ainda dão as 

três voltas no entorno da bengala do monumento do Padre Cícero, além da oração em 

agradecimento pela graça alcançada; a visita ao Museu Vivo do Padre Cícero no Casarão 

onde residiu; a ida ao Santo Sepulcro e as várias outras simbologias existentes na paisagem 

desse local. Este é um pouco do roteiro devocional realizado pelo romeiro e pelos devotos do 

Padre. 

Assim a paisagem apresenta-se como um documento possível de ser analisado pela 

trama narrativa do sagrado que se espacializa da cultura e do sentido que ela tem para 

determinados grupos sociais que captam na paisagem significados e projetam seu mundo 

simbólico, remetendo a significados dentro de diferentes contextos e, no caso do Horto, a 

sacralidade que esse lugar assumiu para o catolicismo popular sertanejo. 

 

Túmulo do Padre Cícero (Igreja N. S. do Perpétuo Socorro) 

 

A capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro apresenta-se como um dos lugares 

mais visitados pelo romeiro durante os tempos sagrados existentes em Juazeiro do Norte. O 

principal período de visitação ao lugar sagrado ocorre na época da romaria de Finados 

(iniciando por volta do dia 29 de outubro e estendendo-se até o dia 02 de novembro, dia de 

finados). 

A capela de N. S. P. Socorro se emana como transcendente para o romeiro pertencente 

ao catolicismo popular sertanejo, não por ser um templo sagrado ligado à Igreja Católica, 
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assim como tantos outros existentes em Juazeiro do Norte. Essa igreja tem uma força 

transcendental ímpar para o romeiro, pois é neste local onde se encontra o túmulo do Padre 

Cícero (FOTOGRAFIA 14). 

 

Fotografia 14 – Túmulo do Padre Cícero (Capela de N. S. P. Socorro) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: Fotografia feita através da realização do trabalho de campo em 2018. 

 

Como já fizemos questão de frisar anteriormente, a figura do Padre Cícero se 

desenvolveu enquanto um líder carismático e de um Messias para os sujeitos pertencentes ao 

universo cultural simbólico do catolicismo popular sertanejo. Essa transfiguração deve-se à 

estrutura e à forma pela qual o catolicismo popular sertanejo foi formado e passou a assumir. 

A construção da narrativa que permitiu a transfiguração do Padre Cícero em Messias 

ou de “Santo dos Sertões” para o romeiro do catolicismo popular sertanejo deu-se pelo 

contexto colonial que foi explorado neste trabalho. Pontuamos também a questão da 

hierofania e sobre a sacralidade envolvendo o Padre e não a Beata. Enquanto o Padre tem seu 

túmulo visitado pelos fiéis romeiros do catolicismo popular sertanejo, a Beata foi 
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desaparecendo da narrativa vinculada ao catolicismo popular sertanejo. O contexto machista, 

racista e de uma estrutura social predominantemente patriarcal fez com que o Padre Cícero 

tivesse os pré-requisitos para assumir a condição transcendental e a permanência desta nas 

narrativas da coletividade do catolicismo popular sertanejo, enquanto que a Beata Maria de 

Araújo, principalmente após sua morte, foi deixando de ter espaço na narrativa que a 

coletividade se reconhece. A Beata continua sendo massacrada pelo contexto social no qual 

não se tem a certeza de onde se encontra seus restos mortais e sequer é questionada tal 

problemática. 

Quando defendemos, pautados em Cassirer (2004; 2012), a necessidade de 

compreender a forma simbólica do grupo religioso, compreendemos a trama cultural que o 

constitui e porque algumas narrativas são mantidas enquanto outras somem por não terem um 

reconhecimento para a coletividade. 

O Padre Cícero, ao contrário, é reconhecido no contexto simbólico cultural religioso 

do grupo e permanece como líder carismático, “Santo dos Sertões” e o Messias dos 

sertanejos. Como já mencionamos anteriormente, a narrativa de muitos romeiros afirma que 

Padre Cícero não morreu, foi apenas visitar Nossa Senhora das Dores para interceder por seus 

romeiros e há de voltar para reunir o seu povo em Juazeiro do Norte pela Serra do Horto. A 

reapropriação do sistema simbólico do catolicismo romanizado novamente é tomada pelo 

grupo religioso do catolicismo popular sertanejo, defendendo sua “Terra Santa”. Muitos 

romeiros, inclusive, põem a figura do Padre Cícero na trindade Santa “Padre, Filho e Espírito 

Santo”. A representação alcançada pelo Padre deu-se porque ele “[...] passou a representar um 

simbolismo de resistência na luta pela sobrevivência, em um cenário onde a própria vida dos 

crentes estava ameaçada” (TOLOVI; ESTRELA, 2015, p. 971). 

 O tempo sagrado na localidade é, de certa forma, mantido pelas festas oficiais da 

Igreja, havendo três grandes romarias até Juazeiro do Norte, sendo elas: romaria de Nossa 

Senhora das Dores, de Nossa Senhora das Candeias e de Finados, esta última de maior 

importância para o universo simbólico religioso do catolicismo popular sertanejo. É o 

momento mais íntimo de visita do romeiro junto ao Padre Cícero, momento de renovação das 

esperanças. Pereira (2005, p. 37) atesta que “[...] a data da sua morte, 20 de julho [Padre 

Cícero], tornou-se motivo de peregrinação ao local. Todo dia 20 de cada mês, são feitas 

muitas homenagens, oferendas, orações e preces ao ‘santo’. Mas o dia de maior movimento é 

o dia de finados”. 

À vista disso, as romarias, isto é, as peregrinações ao lugar sagrado, são o momento de 

renovação junto à divindade, uma forma de manter sempre vivo, do ponto de vista do 
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simbólico e da narrativa, a relação entre o grupo religioso e a divindade. As peregrinações, 

assim: 

 

[...] correspondem à necessidade que o fiel sente de fortalecer, a cada tempo, 

um vínculo com o lugar sagrado a que se dedica. O simbolismo espacial está 

representado pelo culto, o ato de migrar para o lugar sagrado, que culmina 

não apenas com isso, mas também com um conjunto de circunstâncias que 

compõem um sistema de ritos, festas e cerimônias que apresentam uma 

característica em comum: o retorno periódico. O lugar sagrado exerce uma 

força distinta que atrai o homem religioso. (COSTA, 2010, p. 42). 

 

Como o Padre Cícero não é reconhecido como santo canonizado pela Igreja Católica 

Romana, os romeiros passaram a ressignificar esse período como o momento de reencontro 

com o lugar sagrado. Enquanto que nas outras romarias citadas o sistema de ritos, festas e 

cerimônias seguem uma outra concepção simbólica, no entanto, não impedindo o encontro do 

romeiro com o Padre Cícero, é no período da romaria de finados que, desde 1934, ano da 

morte do padre, os romeiros se dirigem à Juazeiro do Norte para visitar esse lugar sagrado e 

renovar suas promessas, junto àquele que consideram santo sertanejo. Nesse sentido, 

concordamos com Durkheim (2008, pp. 447-448) ao citar que o rito serve para manter a 

vitalidade das crenças: 

 

[...] para impedir que elas se apaguem das memórias, ou seja, em suma, para 

reverificar os elementos mais essenciais da consciência coletiva. Através 

dele o grupo reanima periodicamente o sentimento que tem de si mesmo e de 

sua unidade; ao mesmo tempo, os indivíduos são reafirmados na sua 

natureza de seres sociais. As gloriosas lembranças, revividas diante dos seus 

olhos e com as quais se sentem solidários, dão-lhe impressão de força e de 

confiança: fica-se mais seguro da própria fé quando se vê o longínquo 

passado a que ele remonta e as grandes coisas que inspirou. 

 

O ato de visitar o Padre Cícero (visita ao túmulo) se inscreve no sistema religioso do 

catolicismo popular sertanejo como uma forma de permanência e reavivamento do simbólico, 

da narrativa que é reconhecida pela coletividade. Assim, periodicamente reafirmam seus 

sistemas de crenças religiosas e dão significado à narrativa interiorizada no sistema cultural 

religioso do grupo. O ato espacializante do rito, da devoção, da festa no espaço sagrado em 

períodos cíclicos do tempo sagrado, reforçam a imagem que o grupo tem do sagrado e 

renovam seu sistema de crenças e suas narrativas. Diante disso, “[...] o tempo sagrado está 

ligado ao contexto das ações simbólicas articuladas às dimensões de iminência e 
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transcendência. São também metáforas estruturadas que reúnem as pessoas nas práticas rituais 

religiosos” (GIL FILHO, 2008, p. 70). 

O tempo sagrado e as práticas espacializantes são a própria reafirmação do grupo 

religioso. Os discursos que se apresentam na realidade cotidiana constroem as rupturas 

qualitativas nas quais discernimos o sagrado. Tal contexto é bem exemplificado nas práticas 

rituais e cerimônias prestadas ao Padre Cícero em Juazeiro do Norte. 

Ademais, um momento marcante para o tempo sagrado que marca a hierópolis de 

Juazeiro do Norte deu-se pela reconciliação da Igreja Católica com o Padre Cícero quando ela 

tomou um novo posicionamento a respeito das ações realizadas pelo Padre, apagando 

qualquer tipo de oposição. Posto isso, o que marca para o romeiro é a entrada da imagem do 

Padre Cícero (um quadro retratando a fisionomia do padre) que foi realizada nos templos 

religiosos em Juazeiro do Norte. Ao final da romaria de Finados, que encerra na manhã do dia 

02 de novembro (dia de finados), é realizado um pequeno cortejo (MAPA 7) entre a basílica 

de N. S. das Dores e a capela de N. S. P. Socorro, onde o quadro com a imagem do Padre 

Cícero é levada à frente do cortejo e fica em destaque no altar (FOTOGRAFIA 15). 

 

Mapa 7: Procissão da Romaria de Finados – Juazeiro do Norte-CE 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fotografia 15 – Procissão de encerramento da romaria de finados 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: Fotografia feita através da realização do trabalho de campo em 2017. 

 

O fato da reconciliação do Padre Cícero não modifica em nada o sistema simbólico 

religioso do catolicismo popular sertanejo, sua forma de compreender e vivenciar o sagrado 

permanece a mesma. O que podemos atestar é para uma tentativa de reaproximação da Igreja 

Católica através do seu líder maior, o Papa (Papa Francisco), com as massas populares, 

principalmente na América Latina. É um novo contexto no qual a Igreja Católica se encontra, 

levando a novas práticas. 

Pensando novamente sobre as práticas devocionais que se materializam na capela de 

N. S. P. Socorro, já citamos que, por ser um templo religioso, este se apresenta como um 

espaço sagrado para o grupo do catolicismo popular sertanejo; contudo, o lugar sagrado 

central, o lugar de maior transcendência que conecta o sujeito em contato com o divino, é o 

túmulo do Padre Cícero. É para ele que o romeiro leva seus objetos a fim de santificá-los e 

conversar com o Padre, atingindo o lugar da transcendência. Mesmo estando em um templo 

religioso, a forma cultural simbólica do grupo a qual pertencem elege um lugar sagrado de 

maior valor transcendental: “[...] o espaço sagrado, como espacialidade social do 
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conhecimento, incorpora a idéia unificadora do pensamento religioso no conceito de 

divindade” (GIL FILHO, 2008, p. 74, grifos do autor). Assim é o contexto ao qual se 

apresenta a capela de N. S. P. Socorro, um espaço sagrado por ser um templo religioso do 

catolicismo, mas com um lugar de destaque dentro do próprio contexto sagrado que é o 

túmulo do Padre Cícero. 

 

Casarão do Padre Cícero 

 

Tomamos como último espaço sagrado de análise para o nosso estudo o Casarão do 

Padre Cícero, entendendo-o como um documento em que se espacializam as crenças, os ritos 

e os signos, apresentando a força do catolicismo popular sertanejo. O casarão tem importância 

para o universo romeiro, pois foi lá que o Padre Cícero passou os últimos anos de sua vida. 

Também foi nesse local que recebia seus romeiros para abençoá-los. Quando já muito idoso, 

relata Queiroz (1976), o Padre aparecia duas vezes na janela do grande casarão para abençoar 

os romeiros que aguardavam do lado de fora da residência, formando uma multidão. 

O Casarão fica situado à Rua São José, rua esta que possui vários ranchos e pousadas 

de romeiros, permitindo essa concepção de vivência próxima ao local de morada do “padim”. 

Estabelecendo-se no entorno, um vasto comércio de artigos religiosos e não-religiosos, mas 

que são bastante procurados por romeiros (panelas, utensílios domésticos em geral, tapetes, 

redes, etc.). 

 O Casarão foi transformado em um museu onde ficam expostas inúmeras relíquias 

ligadas ao Padre, desde livros, moedas e notas de diversos países que recebia como presentes 

de seus romeiros, utensílios domésticos, animais empalhados (que povoam o imaginário 

popular pela cultura sertaneja), além de existir nos fundos da residência um enorme porão que 

teria sido usado na conhecida “Guerra de 1914” ou “Sedição de Juazeiro” para guardar 

mantimentos, armamentos e munição utilizados na “guerra santa”, defendendo o território 

sagrado da “Nova Jerusalém”. 

No dia da morte do padre, em 20 de julho de 1934, o Casarão ficou envolto de 

milhares de fiéis que queriam se despedir do “padim” e prestar-lhes suas últimas homenagens 

(FOTOGRAFIA 16). A cama onde veio a falecer ainda hoje se encontra exposta em seu 

quarto. Nas visitas realizadas pelos romeiros, a cama é um dos lugares de grande valor 

simbólico no rito realizado por eles. Muitos, ao adquirirem nas feiras e comércio ao redor do 

casarão objetos religiosos ou mesmos outros objetos não-religiosos, como os citados acima, se 



151 

 

dirigem ao Casarão do Padre Cícero, vão até sua cama e passam os objetos na cama do 

“padim” com o propósito de benzê-lo (FOTOGRAFIA 17). 

 

Fotografia 16 – Casarão no dia do velório do Padre Cícero 

 

Fonte: Portal de Juazeiro. 

Nota: As fotografias retratam o aglomerado de romeiros que ficou no entorno da casa. À 

direita, é possível ver em pé na janela José Geraldo da Cruz, que se dirigia à multidão 

enquanto que, na janela à sua esquerda, pessoas seguravam o caixão para mostrar a face do 

Padre Cícero. 

 

Fotografia 17 – Romeiros em frente à cama do Padre Cícero 

 

Fonte: Diário do Nordeste. 

Nota: Fotografia de André Costa. 
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A crença da benção do objeto dá-se pelo reconhecimento no ritual que é realizado, há 

uma sacralização na cama do Padre. O poder espiritual do Padre permaneceu naquele objeto, 

que passa a possuir um valor transcendental. Na perspectiva da compreensão do sistema 

simbólico religioso do catolicismo popular sertanejo, o que pode ser apresentado em relação a 

esse objeto que é transfigurado em lugar sagrado são os valores afetivos específicos atribuídos 

ao homem religioso. Dele, emana uma força mística, transcendental. 

Os objetos levados para serem benzidos junto à cama do “padim”, através da 

passagem do objeto adquirido na cama, torna-o bento. Assim, alguns romeiros realizam a 

compra de uma panela e a passam na cama como forma de abençoar o alimento para que este 

nunca mais o falte; abençoar um tapete para ser colocado na entrada de casa visando afastar 

os maus espíritos, objetos religiosos para levarem consigo, terços e medalhas que se 

transfiguram em objetos sagrado de proteção. 

O contexto que se observa nesse ritual realizado pelo romeiro que, ao comprar um 

objeto, seja religioso ou não, busca benzê-lo junto à cama do Padre como forma de levar 

consigo um pouco daquela força transcendental, mística. Podemos destacar também o 

contexto social, pois, novamente, o que se percebe é a cultura na qual se vivencia o 

catolicismo popular sertanejo e o seu sistema de crenças reforçados pela linguagem do grupo. 

Buscar essa força na “Terra Santa” livra-os dos males terrenos. 

Ao analisar esses três espaços sagrados na hierópolis de Juazeiro do Norte, é possível 

notar a espacialização das práticas rituais e devocionais do sistema de crença, a materialização 

dos símbolos e signos reforçando o sistema simbólico religioso ao qual pertencem os sujeitos 

do catolicismo popular sertanejo. 

Nesse contexto até aqui abordado, podemos afirmar uma identidade religiosa existente 

entre vários sujeitos que se reconhecem em uma narrativa comum a estes, em uma 

coletividade, de maneira que pode ser condicionada a uma determinada temporalidade e 

espacialidade sagrada. A materialidade da religião e as representações espaciais realizadas 

pelos sujeitos nos permitem apresentar a identidade do grupo religioso – neste caso, o 

catolicismo popular sertanejo. 

À vista disso, o sistema religioso é permeado por uma linguagem que é transmitida 

pelo grupo no qual estrutura outro sistema simbólico – aqui temos a religião do catolicismo 

popular sertanejo. Ao tratar da identidade religiosa, Gil Filho (2008, p. 83) salienta que: “[...] 

ao destacarmos a identidade religiosa, também estamos diante de uma construção que remete 
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à materialidade histórica, à memória coletiva, à espacialidade da própria revelação religiosa 

processada em determinada cultura”. 

É nessa conjuntura que defendemos a concepção de memória hierofânica. Quando 

partimos da compreensão que estrutura o grupo a partir da sua forma simbólica inserida no 

contexto cultural ao qual foi constituída, este grupo produz uma coerência, utilizando-se da 

forma simbólica da linguagem para construir seu sistema cultural no qual a religião expressa-

se como uma forma simbólica de uma coletividade de sujeitos pertencentes a um mesmo 

grupo cultural. A narrativa que é produzida permite o reconhecimento do sagrado à 

coletividade, dado o sistema cultural comum do grupo. 

Posto isso, as formas simbólicas religiosas, ao serem reconhecidas pela coletividade 

do grupo religioso aqui entendido a partir do catolicismo popular sertanejo, vão espacializar 

suas práticas religiosas, ritos, signos e crenças em determinados espaços e tempos sagrados, 

que são reconhecidos por essa coletividade: “[...] [O] espaço sagrado é produto da consciência 

religiosa concreta, e, nesse contexto, não é possível a separação entre a posição e o conteúdo, 

pois o último parte de uma consciência do vivido plenamente sensível” (GIL FILHO, 2008, p. 

71, grifo nosso). 

Uma coletividade, um grupo cultural, para resistir e sustentar seu sistema simbólico 

precisa fazer com que seus sujeitos se reconheçam pertencentes a essa realidade cultural, 

assim é onde participa a memória, não entendida aqui apenas pela oralidade dos sujeitos que 

participam do mesmo grupo – a linguagem também compõe o sistema simbólico, mas a 

espacialização das práticas culturais, no caso em tela, a religião, dá suporte à permanência e 

ao reconhecimento dos sujeitos àquele grupo religioso. Dessa forma, os espaços e lugares 

sagrados nos quais ocorrem as espacializações das práticas religiosas do grupo apresentam-se 

como documentos da narrativa que compõem a memória hierofânica a qual o grupo se 

reconhece. Este é o caso aqui estudado com base no catolicismo popular sertanejo. 

 

5.2 Os romeiros, catolicismo popular sertanejo e a hierópolis de Juazeiro do Norte - CE 

 

Nos dedicaremos neste tópico a apresentar as narrativas dos quatro ex-romeiros 

entrevistados. É perceptível o quanto a linguagem do catolicismo popular sertanejo assume 

um papel simbólico nas falas dos sujeitos pertencentes a esse grupo religioso – através dessas 

oralidades, da história de vida, eles também exercem o sentido de permanência do grupo 

religioso. Ao se reconhecerem pertencentes ao catolicismo popular sertanejo, conservam seu 

sistema simbólico tanto pela linguagem, como pelas práticas devocionais. Nessa perspectiva, 
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decidiu-se pela apresentação das versões dos entrevistados e, somente ao final, busca-se por 

compreender o contexto simbólico de permanência contido na narrativa e na linguagem que se 

expressa como simbólico em relação ao grupo religioso que se reconhecem. 

 

Dona Maria Elita (informações verbais)
40

: 

 

“Minha idade já está avançada, mas minha viagem para aqui foi assim. Confio muito 

no Padre Cícero, tenho muita fé nele, já recebi graça e recebo e então eu não vinha de 

romaria, eu já vi de morada. Agora meu esposo não, dava duas, três viagens, às vezes, por 

ano. Eu, como meus filhos eram pequenos, eu não podia vir. Aí digo que, no dia que meu 

Padim Ciço chamar, eu vou, mas só vou se levar tudo. Aí quando foi um dia ele disse [ô 

patriarca da família]: vamos morar em Juazeiro, vamos, vamos. 

Como é que eu vou para Juazeiro sem casa, sem conhecer ninguém, ‘ome’? [Resposta 

do esposo]: Não, quando a gente chegar lá a gente se ajeita, fala com a irmã Nety, com irmã 

Tereza, elas arrumam um cantinho ‘pra’ gente. Eu não conhecia o Juazeiro, meu esposo era 

quem conhecia, o pai delas [duas filhas estavam presentes]. Aí eu disse: sabe de uma coisa, 

eu vou, com seis filhas, esperando outro bebezinho que é João Paulo, ele é o caçula, aí eu 

resolvi ir, eu deixei tudo, tudo, só trouxe mesmo os filhos, umas coisas, umas redes, umas 

coisas e vi ‘mimbora’ num pau-de-arara. Quatro meses de grávida, meu Deus do céu, é um 

chamado mesmo de Deus e do Padre Cícero. 

Aí chegamos aqui, ficamos ali na Matriz num ranchinho de palha embaixo de uma 

árvore, em umas palhinhas, meu esposo, o pai de Macilene [uma das filhas da dona Elita que 

acompanhou a entrevista] saiu procurando irmã Nety e irmã Tereza, aí tomaram de conta, 

arrumou uma casinha e aí ficamos e hoje estou bem satisfeita aqui. Recebi muitas graças, 

meus filhos criaram tudo aqui em Juazeiro, tá tudo uns casados, outras são religiosas, estão 

trabalhando para Nossa Senhora e o Padre Cícero também com amor, e eu me sinto muito 

feliz e agradeço muito, uma graça alcançada e muita, porque, às vezes, eu fico pensando 

assim: meu Deus, tanta maravilha que eu encontrei, porque a gente chegar em uma cidade 

sem conhecer ninguém, eu não tinha uma família aqui [referindo-se à falta de familiares na 

localidade], era ninguém, não tinha, só pelo conhecimento do pai que vinha de romaria. Ele 

também era muito católico, era e é, lá no céu ou onde tiver, ele tinha muita fé no Padre 

Cícero e Nossa Senhora, muito religioso mesmo. O demais se eu for falar é muita coisa viu. 

                                                           
40

Informações fornecidas pela senhora Maria Elita através de entrevista em sua residência, em Juazeiro do Norte, 

em novembro de 2018. 
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É bom lembrar que lá em Maceió, porque nós somos de Maceió, né, que meu esposo 

tinha um problema de saúde muito sério, além de beber ele tinha problema de asma, quer 

dizer, era uma semana em casa e uma semana no hospital e quando ele vinha para o Juazeiro 

ele não sofria nada, era assim, nada e ele tinha uma fé tão grande na imagem do Padre 

Cícero que ele dizia assim: Padre Cícero, eu venho trazer os seus romeiros e eu não sofro 

nada aqui, então eu queria que o senhor me desse um sinal. Aí foi de repente, ele disse: 

vamos, Elita, morar no Juazeiro. Aí eu disse: mas, João, como é que pode, com um monte de 

filho desse, a gente não conhece ninguém, não tem onde morar, como é que vai ser João? E 

ele: não, lá tem umas freiras, porque ele era fretante de romaria, então ele conhecia as irmãs 

que tinham um trabalho de acolhimento aos romeiros, onde registravam a romaria, de onde 

vinham, quantos romeiros vinham. 

Então ele tinha essa ligação e ele sempre procurava as irmãs no Juazeiro. Mas aí 

chegou o dia que, em 1980, foi o ano que o Papa João Paulo II veio ‘pro’ Brasil e aí nós 

viemos, foi nas Candeias (romaria de Nossa Senhora das Candeias) aí na Matriz. Sei que a 

gente trouxe tudo dentro de um saco, aqueles sacos de náilon, pelo menos alguns lençóis, 

umas canecas e aí foi assim, vamos para Juazeiro e juntamos tudo. Os filhos era uma 

escadinha assim, e aí chegamos no Juazeiro e lá embaixo na Matriz era só mato mesmo 

[referência espacial. Dona Elita mora no Horto e a Basílica fica em uma parte mais baixa da 

cidade] e tinha algumas árvores e o pai das meninas trouxe uma foice e pegou essa foice e foi 

aparar os matos. Eu sei que fiquei debaixo de uma árvore lá, eu me lembro como hoje. Eu 

coloquei um lençol, já ‘tava’ com quatro meses de grávida, forrei lá e o pai dela disse: fique 

aqui que eu vou atrás das irmãs e vamos ver o que elas podem fazer por nós. Aí fiquei com 

meus filhos nessa árvore, nós ‘tinha’ levado farinha, rapadura, frango assado, era isso que a 

gente tinha de alimento como garantia de chegar, umas ‘bolacha’. 

Ele foi procurar a casa de informação aos romeiros e foi procurar irmã Tereza e irmã 

Nety ‘pra’ dizer que tinha vindo de morada ‘pra’ Juazeiro e trouxe toda minha família e 

agora o que a senhora me diz? [Referindo-se ao diálogo de seu esposo com as irmãs]. A 

senhora pode arranjar um lugar ‘pra’ nós? Aí tinha uma irmã Dora que tinha uma parente, 

uma amiga, era Meilhinha, ainda me lembro, que ela já era bem idosa, já tinha seus 80 a 90 

anos, por aí, morava só. 

A irmã Dora falou com essa senhora ‘pra’ ver se aceitava essa família que ‘tava’ 

chegando de Maceió e não tinha lugar ‘pra’ ficar, pelo menos uns dois ou três meses até 

encontrar uma casa e João queria morar era no Horto, o desejo dele era no Horto, porque as 

pessoas que vêm ao Juazeiro, elas ‘vê’ o caminho do Horto como uma terra santa, uma nova 
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Jerusalém, e que agora, meu Deus do céu, infelizmente mudou muito, na época que nós 

chegamos ‘pra’ hoje, assim, ‘tá’ rolando muita droga, muita bebida, né, realmente é isso que 

‘tá’ acontecendo. 

Mas aí depois de três meses João conseguiu vender a casa lá de Maceió e aí comprar 

essa que ‘tava’ à venda [a casa que dona Elita habita atualmente], acho que até as irmãs 

ajudaram, eu sei que deu ‘pra’ comprar essa daqui com a venda de lá e até hoje nós ‘tamo’ 

aqui. Ele é falecido [seu esposo], ‘tá’ com 11 anos que Nosso Senhor chamou. Mas era assim, 

um romeiro fiel, um romeiro de muita fé, ajudava muito nas romarias, se engajava nas 

comunidades, porque justamente quando o romeiro vem ao Juazeiro, além de se reabastecer 

de sua fé, ele também se torna uma pessoa que pode fazer algo por aqueles que estão 

precisando. 

As irmãs realizavam aqui no caminho do Horto cursos bíblicos uma vez por semana, 

irmã Ana Tereza ficava com os adultos e a irmã Nety ficava com as crianças. Elas pegavam o 

evangelho do domingo para refletir, depois juntava os adultos e as crianças para partilhar, 

era uma partilha, isso era toda quarta-feira e João foi um dos primeiros que foi ‘pra’ esse 

encontro bíblico no caminho do Horto e foi a partir daí que as meninas foram estudando. As 

irmãs foram orientando, davam formação, reforço escolar lá na rua Padre Cícero, três das 

minhas meninas ficavam lá ‘pra’ receber reforço escolar, aí quando era de tardezinha o 

irmão delas ia buscar. 

Os meus pais também eram todos católicos, quer dizer, meu pai, porque eu mesma fui 

criada assim, como diz, com madrasta, que minha mãe quando faleceu eu fiquei com 4 para 5 

anos, mas graças a Deus, ele arranjou umas pessoas que me criou muito bem e ele era 

católico também. Ele rezava muito, só falava em Deus e no Padre Cícero e eu fui bem criada, 

graças a Deus. Saí da companhia dele casada, vivi até quando Nosso Senhor chamou meu 

esposo e eu tinha muita fé no Padre Cícero e ele também [a referência ao passado é para 

retratar o tempo em que o esposo era vivo], todo mundo lá em Alagoas tem [referindo-se à fé 

no Padre Cícero]. Aí é tanto que, quando ele já ‘tava’ de idade, o meu pai, com seus 80 para 

90 anos, quando a gente veio ele ficou com meus irmãos, porque não podia vir e ele disse: vá, 

minha filha, acompanhe seu esposo. Ele ‘num’ quer ir, vá, deixe aí seus irmãos, eu tenho os 

outros filhos ‘pra’ me cuidar, aí ‘tá’ bom e vim. Graças a Deus, Deus veio na minha frente e 

o Padre Cícero, Nossa Senhora, aliás, todos os santos, porque quando eu rezo, eu rezo ‘pra’ 

todos. 

Ave Maria [relato de quando veio morar no Horto], era muito feliz e muito bom, meu 

Deus, eu tenho, tinha uma vizinha, dona Rosinha, que tá com quatro meses que nosso 
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senhor... era a mais velha, ‘num’ era, Macilene? [Questiona a filha] Dona Rosinha, ave 

Maria, era um céus aberto ‘pra’ cá e é também, eu ainda estou de sentimento [sobre o luto 

que sente pela partida da amiga]. Não posso nem falar muito que lembro muito dela, era 

aquela alegria com o povo. Vamos, Elita, rezar [referindo-se ao chamado que Dona Rosinha 

fazia a ela], conversava muito sobre o Padre Cícero, foi me ensinando. Ela conheceu o Padre 

Cícero, ‘tá’ com 4 meses que nosso senhor levou ela, tinha ela como uma mãe, mãe mesmo, 

encontrei muita gente boa e tem muita gente boa aqui nessa rua. 

Eu fiquei impressionada com a imagem forte. É que quando nós chegamos aqui, Dona 

Rosinha foi e é uma mãe ‘pra’ nós, quando nós chegamos aqui nós não ‘tinha’ nada, nada, só 

tinha uns ‘pratim’ de plástico e tinha apenas um fogo à lenha, me lembro como hoje, com 

uma panela no fogo, um ‘potim’ de barro com quatro copos de alumínio, uma água bem 

‘friinha’, pronto, era o que tinha e dona Rosinha sempre foi uma mãe para as pessoas que 

chegavam aqui, principalmente aqui no caminho do Horto, porque a irmã Nety e a irmã 

Tereza sempre tinham uma ligação muito forte com ela e ela não fez só por nós, era por 

qualquer pessoa que chegasse aqui. 

Elas sempre indicavam: olhe, procure a dona Rosinha, aí elas já adiantavam, dona 

Rosinha tem uma família de romeiros que está chegando, veja aí um lugar ou um espaço de 

acolhida ‘pra’ receber esses romeiros, porque eles não têm pra onde ir. Então ela procurava 

realmente fazer aquilo que o Padre Cícero fazia de acolhida, recebia com uma mão e dava 

com outra. 

Eu acho que muita coisa mudou, assim, não mudou ‘pra’ ruim, mas antigamente eu 

achava, quando tinha aquela animação mais, naqueles carros pau-de-arara, que nem eu vivi, 

parece que era mais animado. 

Porque foi impedido de os pau-de-arara vir ‘pras’ romarias? Então isso foi um 

choque, porque são pessoas simples, pobres, que passam o ano todinho juntando aquele 

dinheirinho ‘pra’ vir pra cá e a gente sabe que o ônibus é muito mais caro e o pau-de-arara 

não. Só isso também da questão financeira, mas também do espírito da romaria, que no 

caminhão, o caminhão é que nem um santuário, onde eles rezam o ofício, cantam seus 

benditos, rezam a noite todinha e de ônibus não pode, no ônibus a gente cochila, dorme. 

Porque no ônibus tem uma grande diferença, os romeiros dormem, não querem rezar e no 

caminhão não, é a noite toda rezando, cantando, é até mais ventilado e é uma coisa assim 

bonita, né? 

Quando meu esposo vinha e parava na estrada para cozinhar que era à lenha e 

sempre deixava uma brasinha acesa para aqueles que viessem atrás já encontrassem aquele 



158 

 

foguinho aceso ‘pra’ poder fazer a comida. Mas hoje não tem mais, só carestia pelo meio das 

estradas [referindo-se do preço alto que se gasta no deslocamento]. Como diz aquele bendito: 

ôh, que caminho tão longe cheio de pedra e areia, valei meu padim Ciço e a mãe de Deus das 

Candeias. Porque é penitência, sacrifício, sofrimento, então acho que isso marca. 

Bem, eu fiquei muito feliz, graças a Deus eu com quatro meses de grávida e não senti 

nada. Aí quando eu disse para minha doutora que vinha viajar para o Juazeiro de morada, aí 

ela disse: pelo amor de Deus, que vai fazer lá, a senhora vai é perder esse menino no 

caminho, não vá não, minha filha. E eu que não tinha casa e nem conhecia ninguém, só o 

Padre Cícero, quando subi no caminhão naquelas escadinhas não senti foi nada, eu subia, 

descia, fazia o fogo, as meninas ajudavam. 

Aí pronto, mas repara mesmo, a doutora disse que eu ia perder meu filho, mas olha, 

hoje ele já ‘tá’ é casado, já tem um menino com 10 dez anos. Então, ‘pra’ mim foi uma 

grande alegria e uma grande graça, quando eu cheguei, eu disse: oxente, e eu ‘tô’ grávida 

mesmo, meu Deus do Ceú, subindo nesse caminhão e era um ‘truncada’ com não sei quantos, 

e eu nunca tinha andado de ‘truncada’, foi a primeira vez. Sabia que tinha o Juazeiro, mas 

não sabia nem onde ficava e, naquele tempo, ‘era’ dois dias, a gente ‘num’ chegava no 

mesmo dia não. A gente dormia, era uns com a redinha, outros com uma esteira debaixo do 

carro, foi uma graça tão grande, né!? Que ‘tá’ na história mesmo. 

E esse aqui acompanhando [aponta para a imagem do Padre Cícero em um altar 

devotado ao “padim” e a outros santos; acima, a elevação do Sagrado Coração de Jesus 

enfeitado por flores], ele veio no carro, um pegava, outro pegava. As romarias que o pai 

delas fazia era com essa imagem do Padre Cícero (FOTOGRAFIA 18) e ainda hoje ‘tá’ aí, 

ele montava andor, esse daí foi todas as romarias que ele fez para Juazeiro e ainda hoje ‘tá’ 

aí”. 
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Fotografia 18 – Pequeno altar (Casa de Dona Elita) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: Fotografia feita na casa de Dona Elita, após a realização da entrevista em 2018. 

 

Seu Pedro (informações verbais)
41

: 

 

“Meu pai começou a visitar Juazeiro em [19]48, quando foi em [19]54 ele veio ‘pra’ 

ficar, já vim com ele, porque eu sou de [19]49. Ele veio pela fé, ele alcançou um milagre. 

Naquele tempo, ele ‘tava’ sentindo um problema nos olhos, na vista, que hoje chama de 

tracoma, naquele tempo chamava tordoi. Ele ‘tava’ ‘pra’ desistir da viagem que ‘tava’ muito 

doente da vista, aí o compadre dele, Avelino, disse: não, compadre vamos, se compadre 
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cegar eu puxo na vara, brincando. Quando ele subiu no pau-de-arara ‘pra’ ‘vim’, aí ficou 

bom, chegou aqui ‘bonzim’ da vista. 

Meu pai era muito trabalhador, levantava 03:00 horas da madrugada para trabalhar. 

Trabalhou de vaqueiro e ia tirar leite das vacas de madrugada ‘pra’ ir deixar na casa do 

patrão. Porque meu avô trabalhava para uma família que meu pai também trabalhou. Meu 

avô era sabido, naquele tempo não tinha dentista e ele rezava uma reza que o dente caia. 

Quando chegamos aqui fomos para a casa da finada Maria Cural. Todo ano, quando 

ele vinha de romaria ia para a casa dela [quando seu pai vinha nas romarias], passava de 

três, quatro dias na casa dela, aí quando nós viemos, ficamos na casa dela enquanto 

arranjava um lugar. Mais meu pai levou muita sorte, quando nós chegamos ele foi procurar 

uma casa ‘pra’ ver se alugava ou comprava, aí chegou ali onde era a antiga rodoviária, ali 

onde é o quartel da polícia e encontrou uma senhora que o marido trabalhava no aeroporto. 

Meu pai perguntou se ela sabia de alguma casa por ali, disse que tinha chegado do 

Pernambuco e que ‘tava’ com a família na casa de dona Maria Cural. Ela chamou meu pai 

‘pra’ tomar café e disse que ia pedir um chão ‘pra’ ele construir uma casa, tinha um homem 

da marinha que tinha um terreno e ele dava um chãozinho a um e outro, e foi construindo 

uma vilinha. Ela pediu e ele deu, nós construímos a casa de palha e, no outro ano, deu ‘pra’ 

nós fazer de tijolo. 

Meu pai chegou a separar da minha mãe, mas nunca bebeu, fumava cigarro forte. 

Todo dia ia à missa, fazia renovação, meus irmãos faziam renovação. O santo de devoção 

sempre foi o ‘Padim Ciço’. A gente conhece as história dele, é tanto que tinha um velho que 

dizia: seu Pedro, eu vim dizer que a mãe do meu ‘Padim Ciço’ era cega. Era sim, era cega. 

Na hora que ele nasceu, na hora que ela ganhou, ela pegou o menino, deu banho no menino, 

aí deitou numa caminha lá e foi dormir também. 

Quando ela se enrolou ‘pra’ dormir, entrou no quarto uma mulher vestida de azul 

com um menino nos braços, botou o menino na cama e levou o menino dela, aí a assistente 

disse: entrou uma mulher vestida azul aqui no quarto e levou o menino da senhora e deixou o 

que ela trouxe. Quando ela se virou ‘pra’ olhar já foi cega, ‘num’ enxergou mais o menino. 

Ali tinha uma velhinha que tinha 110 anos, que ela dizia que conheceu a mãe do 

‘Padim Ciço’ e o pai, aí, muitas vezes, ela dizia que o povo perguntava ao Padre Cícero: por 

que você não ajuda a sua mãe? Minha mãe, ele dizia assim [resposta do Padre Cícero], é 

muito melhor ela ser cega do que ter a sua vista e não saber a sorte que tem, porque não 

podia ver o filho, porque se visse ela seria tomada pelo orgulho e iria se perder pelo orgulho, 

porque o orgulho pode botar a perder. 
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Eu não vivi com ele, mas conheço gente que viveu com ele, como a Beata Maria de 

Araújo, Beata Mocinha. A Beata Mocinha nasceu ali onde é o correio na Rua da Conceição 

[na verdade, quem nasceu no local citado foi a Beata Maria de Araújo], em frente uma roça de 

mandioca, numa casa de palha, ainda hoje pode ir lá que tem retrato dela na parede. A Beata 

Mocinha foi a beata que quando ele (Padre Cícero) ‘tava’ botando a hóstia na boca das 

beatas, quando botou a hóstia na boca da Beata Maria de Araújo, a hóstia se transformou em 

sangue. Por isso foi que começou a perseguição do Papa, dos bispos e tudo, por causa desse 

milagre. Ele botava a hóstia na boca das outras e ficava do mesmo jeito, mas, na hora que 

colocava na boca da Beata Maria de Araújo, a hóstia se transformava em sangue. 

Eu também alcancei um milagre. A igreja que nós mais íamos era a da Matriz. Um dia 

eu alcancei uma graça sem quase pedir, como diz a história. Minha cunhada fez uma casinha 

ali numa ruazinha e ‘tava’ muito aperreada, aí eu fui ‘pra’ missa no domingo, a missa das 

09:00 horas, aí cheguei lá e o dinheiro que eu tinha no bolso era dez centavos, aí passou 

aquelas ‘mulher’ com as bandejinhas, eu tirei a carteira e botei na bandeja. 

Quando terminou a missa eu vim ‘mimbora’ ‘pra’ casa. Quando cheguei na Avenida 

Ailton Gomes eu achei uma carteirinha, uma bolsa, aí quando eu cheguei em casa que abri 

tinha 43,00 reais na bolsinha. Logo quando entrou o real, isso valia muito. Quando cheguei 

em casa ‘tava’ faltando tudo, aí cheguei na budega de Roseli, comprei dez quilos de arroz, foi 

5,00 reais, comprei arroz, comprei feijão, café, açúcar, fiz uma feira e quando cheguei em 

casa tinha gastado 20,00 reais. Aí mandei ajeitar o carro de mão, trocar o pneu, fiz um 

bocado de coisa. 

A renovação começamos a fazer nos anos [19]60. Chamava uma rezadeira, a finada 

Maria Cural, era velha tiradeira de renovação [a renovação é uma celebração de renovação 

da família ao sagrado coração de Jesus e Maria, realizado tradicional por várias famílias no 

Cariri]. Ela morava na Rua São Pedro abaixo do prédio da MACOL. Tem uma neta dela que 

ainda hoje tira a renovação, o povo chama e ela vai tirar. Começamos fazer nossa renovação 

dia de Nossa Senhora da Conceição, dia 08 de dezembro, aí minha sogra veio morar aqui e a 

renovação dela era dia 25 de dezembro, aí nós mudamos também ‘pro’ dia 25, ‘pra’ ficar 

tudo ‘num’ dia, ‘pra’ não fazer duas festa porque Frei Damião mesmo disse que a gente não 

pode trazer a renovação ‘pra’ trás, pode botar ‘pra’ depois, é tanto que agora nós vamos 

adiar ‘pro’ dia 28 porque no dia 25 é dia de natal, aí os ‘padre’ ‘tão’ na igreja e ele [seu 

Pedro se refere ao seu filho, Padre Claudiano] não pode vir, só pode vir depois. Meu pai 

começou a fazer a renovação em [19]60, hoje ele morreu em [19]93, mas as ‘menina’ 

‘continua’ fazendo a renovação”. 
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Senhor Renato Dantas (informações verbais)
42

: 

 

“Eu sou filho de romeiros por parte paterna, meus pais vieram de Pão de Açúcar, 

minha avó foi batizar meu pai e queria o nome de Cícero em homenagem ao Padre Cícero, 

mas tinha uma determinação dos bispados que Alagoas pertencia ao bispado de Recife, como 

também o Ceará pertencia antes ao primeiro bispo do Ceará, e eles não aceitaram o nome de 

papai ser Cícero por conta do Padre Cícero, aí minha avó disse: eu sei onde batizar, aí veio 

para o Juazeiro em [19]13. Nessa época, o Padre Cícero estava suspenso de ordem. Eu não 

sei como é que ele batizou, se meu pai foi batizado por outra pessoa, eu sei que o certo é que 

minha avó conseguiu que meu pai fosse batizado e que os padrinhos foram Padre Cícero e 

Nossa Senhora das Dores. Então essa aí é a gênese e a partir daí minha avó resolveu morar 

no Juazeiro. 

Eu tinha uma tia chamada Isaura Dantas que, quando ela chegou no Juazeiro, ela 

tinha 15 anos e era bem letrada para a época, ela tinha até o terceiro livro, que é o que 

equivale hoje talvez ao 9º ano, esse tipo de coisa. E ela fez uma leitura muito interessante 

sobre Juazeiro através da religiosidade, ‘num’ foi uma leitura acadêmica, claro, que ela não 

podia, mas ela juntou todas as coisas que foi ouvindo, ela repassava ‘pra’ gente, toda essa 

questão do Horto, dos lugares sagrados que eu te falo, tudo foi consequência da vivência 

dela e da passagem dela ‘pra’ nós. Eu tive um problema muito sério quando jovem, por conta 

de olhar essa forma como Juazeiro ser e a forma de como era tratada pela academia, 

notadamente pelos padres que são, é, é a época, mas é, os intelectuais, donos das verdades, e 

eu tinha um contraste muito grande no que eles diziam e na educação que eu tive pelo lado 

da minha família. 

O lado da minha mãe eles vieram por questões políticas, eles não tinham interesse 

nenhum em morar em Juazeiro, foram inclusive morar em Iguatu e não se deram bem, então 

vieram morar em Juazeiro. A geração dessa vinda, a primeira geração, no caso meu avô e 

minha avó, eles não tinham nenhum vínculo católico com o Padre Cícero, inclusive não 

gostavam dele porque ele seria aquele fanatizador, porque a minha família, a família da 

minha vó, era muito tradicional de Pombal. Pombal na Paraíba, acho que você sabe, é uma 

cidade tradicionalíssima, a começar pelo nome. Então eles não se inseriram no contexto da 

religiosidade. Passaram a morar no Juazeiro nobre, que Juazeiro tem dois momentos: o 
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espaço dos filhos da terra e o espaço, que eu chamo gueto, não sei se eu te falei isso da outra 

vez, e havia um confronto entre os filhos da terra e os adventícios. 

Juazeiro tem basicamente a vinda dessas pessoas que chegam aqui e fazem essa 

leitura, notadamente os beatos e as beatas e a maioria deles oriundos de Padre Ibiapina, das 

casas de caridade do Padre Ibiapina com toda uma leitura de mundo voltada para a 

compreensão da devoção, a grande história que fez essa divisão é a devoção e os 

sacramentos. Eu acho que a devoção é a religiosidade popular e os sacramentos na sua 

essência a religiosidade oficial, se é que a gente pode fazer esse tipo de comparação. Então, 

essa questão da devoção que já vem de muito tempo e encontra guarida no Juazeiro porque o 

Padre Cícero, apesar de ter sido educado no seminário em relação aos sacramentos, a 

famosa romanização, né, ele tinha a devoção porque a cultura dele era uma cultura 

devocional, inclusive ele foi com certeza ouvinte de Padre Ibiapina. Padre Ibiapina, no 

período que esteve no Cariri, o Padre Cícero estava e só saiu no período para o seminário e 

repercutiu. 

Então, essa questão popular e igreja oficial me marcou muito na minha vivência e 

hoje eu tenho pleno consciência que essa construção da religiosidade popular, talvez eu não 

sei, seria bom um sociólogo dizer isso, que pela primeira vez no mundo uma cultura 

subalterna vence uma cultura erudita, que normalmente é ao contrário, no mínimo há uma 

aculturação com predominância da cultura elaborada, cultura erudita e Juazeiro modificou 

isso de uma forma, sei lá, do pobre fazer essa mudança. Eu não tenho conhecimento de outro 

fato similar não. 

A forma da Igreja expressar suas devoções era diferente, por exemplo, nós tínhamos 

procissões a granel, por tudo se tinha uma procissão. Eu lembro bem que no dia da 

padroeira saía o andor da padroeira e mini andores de todos os devotos, por exemplo, 

façamos de conta que no sítio tal tivesse devoção a São Francisco, o pessoal dessa região 

trazia a imagem de São Francisco e a procissão tinha, assim, 25, 30 andores e uma das 

coisas que me lembro é que nós, jovens, tanto meninos e meninas, mais os meninos, era um 

privilégio passar a procissão embaixo do andor. Então, havia briga ‘pra’ gente tomar, esse 

andor é meu, entende!? É muito claro na minha mente esse momento que era como se a gente 

tivesse fazendo parte da coisa, enfim. 

Outra coisa muito interessante que eu achava era o fora da igreja, ‘num’ sabe!? Você 

‘tava’ lá, acontecendo uma missa ou uma coisa comum da igreja, e o que acontecia fora 

eram conversas paralelas e relatos dos milagres do Padre Cícero, relatos do Juazeiro, o que 

eram os locais sagrados do Juazeiro que eles não falam como locais sagrados, esse já é um 
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termo mais erudito. Eles diziam [os romeiros] santificado, é o santificado, os locais 

santificados e falavam de todas aquelas coisas que eu já tinha conhecimento por conta da 

minha tia, do caminho do Horto, da vivência do próprio cemitério, é um lugar muito especial 

de devoção. 

As pessoas vão ao cemitério e fazem uma série de coisas e eu aprendi muito, 

determinados túmulos de lá e de reverenciar esse túmulo como se fora uma coisa especial na 

construção de Juazeiro, o túmulo de José Marrocos, Beato José Lourenço e uma das coisas 

interessantes é a cruz dos mortos. Se você vai lá e não se lembra onde ‘tá’ enterrado seu pai, 

sua mãe ou sua avó, você vai lá no cruzeiro e você reza. É mesmo como se estivesse em frente 

ao túmulo deles. Isso remete à romaria de Finados, porque a pessoa vem de ‘num’ sei de 

onde, vai para o cruzeiro e reza como se tivesse rezando lá (no túmulo de um ente querido). 

Uma das coisas que a gente tinha na cabeça era dar água ‘pro’ romeiro, sempre ter uma 

água especial para dar para os romeiros, era outra forma de vivenciar essa devoção deles. 

As procissões, a frente do andor era da igreja oficial, a rabada, vamos chamar assim, 

era a religiosidade popular. Muito clara essa distinção e, inclusive, nesta parte da procissão 

é onde vem os grupos, normalmente vinham os grupos de tradição (FOTOGRAFIA 19). Hoje 

a oficialidade, a igreja junto com a prefeitura, coloca os grupos na frente, mas antes eles 

vinham atrás. Então, essa coisa da procissão fala muito claro nessa divisão, aqui estão as 

confrarias, o Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora ‘num’ sei das quantas, enfim, as 

coisas oficiais ‘tão’ à frente e a romeirada toda atrás. 

O que mais dessa coisa que eu via muito claro, a missa de 05:00 horas, que 

antigamente no Juazeiro existia, que a missa de 05:00 horas é uma reminiscência do Padre 

Cícero e do milagre, que não foi na missa das 05:00 horas que aconteceu o milagre, foi antes 

da missa de 05:00 de horas. Eu morava na Rua Nova, Avenida Doutor Floro e a gente 

acordava com a multidão de romeiro descendo para a Matriz para assistir à missa que era a 

missa do Padre Cícero, essa lembrança é muito clara na minha vida. 

A procissão das carroças. As carroças, elas eram uma coisa autônoma, eu vou prestar 

homenagem, então saiam. Na década de [19]60 ou [19]70, eu não me lembro bem, foi criada 

uma associação dos carroceiros de Juazeiro. Esta associação foi criada em [19]60 por um 

senhor chamado Leandro Bezerra. 

 

 

 

 



165 

 

Fotografia 19 – Grupos da cultura popular na procissão de N. S. das Dores 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: Fotografia feita na procissão de encerramento da romaria de N. S. das Dores em 2017. 

 

Seu Leandro criou essa associação porque tinha um conflito muito sério entre as 

carroças e os carros e ele disciplinou, inclusive botando placas nas carroças, não se descia 

na contramão, enfim, toda uma mudança de vivência dos carroceiros e uma delas foi essa da 

procissão. Juntar todo mundo numa hora, sair da associação, ou seja, a elite cooptando um 

movimento essencialmente popular e hoje a procissão é bonita, mas dentro de um padrão, é 

padronizada, não é espontânea. As conversas entre eles e a forma de ser (dos carroceiros), 

não ter um padrão de ajeitar a carroça, muitos vão até sem coisa. Eu vi que era espontânea e 

depois passou a ser uma coisa [que] faz parte da programação oficial da igreja. Inclusive, 

antes não tinha imagem, a imagem foi posta depois que essa procissão passou a ser 

trabalhada pela associação dos carroceiros. Então, como tem a prática da imagem ir para 

uma casa de família e na sua noitada ir ‘pra’ igreja através de uma procissão, a casa do 

carroceiro, que ali pertinho da CREDE, ali é a casa do carroceiro. Então Nossa Senhora vai 

para a casa do carroceiro e vem ‘pra’ igreja na procissão dos carroceiros. 

A estátua do Padre Cícero é uma substituição, a igreja que seria construída, que estão 

construindo ainda, os romeiros dizem que Ezaú e Jacó estão construindo a igreja do fim do 

mundo, porque vai ter o fim do mundo e o lugar do fim do mundo é Juazeiro, as pessoas vão 

ser julgadas no Horto, enfim. Aí tem o Santo Sepulcro, eles voltam, descem o Horto, pegam 
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conforme seja, essa coisa parece invisível, mas ainda continua. As ‘questão’ das trocas, eu 

levo uma fita e penduro lá no caminho, apanho uma pedra e levo ‘pra’ casa, aquela coisa da 

troca. 

Teve um senhor que veio conversar comigo a respeito do comércio. Você compra uma 

coisa no Juazeiro, mesmo tendo na sua cidade, porque é um objeto considerado sagrado, daí, 

sacraliza mais ainda passando nos lugares santificados, a cama do Padre Cícero e o túmulo 

do Padre Cícero, eles são dois locais que os romeiros fazem essas coisas, que era uma 

prática do Padre Cícero benzer as lembranças, eles vinham, compravam imagem de Nossa 

Senhora, do próprio Padre Cícero, eu vim a saber que 1903 ou 1904 já existia gente no 

Juazeiro que fazia imagem do Padre Cícero, não ‘foi’ nós os iniciantes, eu achei isso muito 

legal, legal que eu digo interessante e que levantava as fitas, as velas para benzer. 

Eu já te falei das três noites de escuro? Eu me criei indo ‘pra’ igreja levando fósforo, 

querosene, gás, candeeiro, vela para benzer, porque um dia o sol não ia nascer e ia ser três 

noites de escuro, olha a redundância, três noites de escuro [risos], e aí seria o prenúncio do 

fim do mundo, por exemplo, nós éramos instruídos, ‘pra’ família do meu pai, essa minha tia 

ensinava a gente como agir nessas três noites de escuro. Não abrir a porta, se isolava em 

casa, você só teria luz se fosse benta, daí porque benzer os fósforos, candeeiro, etc., etc., 

enfim. 

Então, tinha essas três noites de escuro e quem fosse ruim ia correr feito bicho, como 

mula-sem-cabeça, como lobisomem, era uma depuração da raça humana que iria acontecer. 

Eu fui muitas vezes levado a fazer isso aqui no Juazeiro e gente da minha geração, todo 

mundo tinha a crença dessas três noites de escuro. É uma coisa que eu acredito que tenha 

sido os beatos que trouxeram. 

 

Dona Beatriz (informações verbais)
43

: 

 

“Quando eu comecei a andar no Juazeiro, ‘tava’ fazendo os Franciscanos, lembro no 

tempo que levantaram a estátua de São Francisco, eu ‘tava’ mais minha madrinha. Minha 

madrinha toda vez que vinha, dizia: vamos embora, Beatriz, comigo ‘pro’ Juazeiro, a minha 

companhia é tu. Madrinha Tereza e eu vinha mais ela, tinha vez que nós ‘vinha’ de trem, 

tinha vez que nós ‘vinha’ de pés, não tinha transporte assim que nem tem hoje e nós ‘vinha’. 

Eu tinha o quê, uns 10 anos. Quando papai morreu eu ‘tava’ com 7 anos. Nós ‘vinha’, 
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Informações fornecidas pela senhora Beatriz através de entrevista em sua residência, em Juazeiro do Norte, em 

novembro de 2018. 
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assistia a festa de meu ‘Padim Ciço’, as festas de São Francisco. No dia da subida daquela 

imagem de São Francisco deu um trabalho grande, deu foi trabalho ‘pra’ ficar lá em cima, 

isso tudo eu me lembro ainda. 

Aquele salesiano, essa parte daqui, é mesmo que eu ‘ta’ vendo o povo trabalhando ali, 

acompanhei a construção da Igreja de São Francisco. Lá no Socorro, naquela parte que tem 

do lado do cemitério, aquela parte ali do lado de Nossa Senhora, eu também ainda vi o povo 

fazendo, subindo com balde de pedra, de areia. 

Papai também tinha a crença no ‘Padim Ciço’ que ele contava, ele dizia assim: eu 

não vejo isso aí mais não, mas vocês ainda são pequenos, vocês vejam, o povo diz que vai 

andar ainda os ‘gafanhoto’ para morder os braços das mulher. Nossas roupas eram por aqui 

[demonstrando que a roupa vestida é longa], papai não deixava usar curto não, dizia dos 

gafanhoto e dizia que ia chegar o dia que iam fazer vestido com uma carta de pano, hoje nem 

uma quarta usa mais, isso papai conversava mais nós. 

Eu tive umas raivas onde morava, deixei Nego trabalhando lá mais meu sobrinho, 

peguei meu filho e minha nora e vim morar no Juazeiro. Mas sofri muito aqui, sofri com 

paciência e venci, foi desse jeito, uma vez eu vim e voltei ‘pra’ trás, porque eu trabalhava 

vendendo coisa e deixava duas criança sozinha, aí tinha um marginal de um lado e outro do 

outro e eu tinha medo deles arrombar a parede e fazer um arte com as criança, aí voltei pra 

casa. Tornei vim de novo, aí quando eu vim ‘num’ voltei mais não. ‘Num’ me lembro o ano 

que eu vim não. 

Eu mesma tenho um milagre. Outro dia me vi aperreada, ‘tá’ com poucos dias. Fui 

‘mimbora’ ‘pros’ Franciscano, cheguei lá fiz uma prece ‘pra’ São Francisco das Chagas e eu 

vou acabar de responder a ele quando acabar de receber o certificado, mas ‘pro’ primeiro 

dia que eu pedi a prece dele, na quarta-feira eu recebi, que no outro dia eu já recebi 

novidade, foi mais melhor, eu esperando receber o restante da resposta dele ‘pra’ ‘mim’ ir 

agradecer a ele e ir dá a oferta dele, ‘tá’ entendendo. Aí também, tem outros também, quem 

quiser crer ou dizer que não. 

‘Tá’ aí, essa mãe aí [aponta para uma imagem da santa que guarda em seu altar] 

(FOTOGRAFIA 20), Santa Edwiges, olhe, eu tinha um caroço desse tamanho na minha testa, 

‘tá’ com pouco tempo, as menina pelejava ‘pra’ ‘mim’ ir ‘pra’ Barbalha [cidade da região 

que é centro de referência médica] ‘pra’ tirar. Enquanto papai toma o medicamento, mamãe 

tira isso aí, ‘num’ dói não [referente à fala das filhas]. Me peguei com Santa Edwiges, eu sei 

que quando eu ia dormir, eu rezava o Pai Nosso, botava o dedo assim em cima e pedia ‘pra’ 

me curar, pra eu ‘num’ ter que ir ‘pra’ doutor, que eu ‘num’ gosto bem de ir ‘pra’ doutor 
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não. Eu alcancei essa graça dela. É tanto que quando eu fui agradecer a ela, pedi perdão, 

‘num’ foi por diversão não, eu fui agradecer essa graça que tinha alcançado. Mas de São 

Francisco e meu ‘Padim Ciço’ eu tenho promessa graças a Deus. Gosto muito de me valer 

com eles e sou valida, graças a Deus. Nunca mais eu fui no Horto, mas qualquer hora eu vou. 

Quando eu vou ‘pro’ Horto, eu vou sozinha, mas Deus é esse, vai só, vou, eles vão mais eu 

aqui”. 

 

Fotografia 20 – Pequeno altar (Casa de Dona Beatriz) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: Fotografia feita na casa de Dona Beatriz, após a realização da entrevista em 2018. 

 

Vamos à análise: 

 

Como apontamos durante nosso texto, a base de compreensão que intentamos por 

desenvolver sobre a memória não parte apenas de um relato de um único sujeito, o que por 

base é subjetivo. O que nos propomos a apresentar é uma base de compreensão intersubjetiva, 

ou seja, pautada na memória coletiva, dado o encontro, as tramas contadas em cada fala, em 

cada universo de vida. Ao se reconhecerem pertencentes a um mesmo grupo, sendo este, em 
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nosso caso, o grupo religioso do catolicismo popular sertanejo, observamos que as narrativas 

de cada entrevistado, pautados nas suas histórias de vida, possuem contato entre si, o que 

atesta para a estrutura do grupo ao qual pertencem e a narrativa em que se reconhecem. 

É desafiador trabalhar com a memória por diferentes aspectos, desde o ponto de vista 

teórico, as questões metodológicas a que se propõe e, principalmente, ao nosso ver, as 

relações que devem ser estabelecidas com os sujeitos que participaram do trabalho. Não basta 

abordá-los e solicitar seus relatos de vida. Torna-se necessário compreender a história de cada 

um, permitir-se aproximar, acompanhar um pouco sua história de vida, tomar alguns 

“cafezinhos” a fim de construir laços de confiança. 

Tais laços não se restringem a uma mera questão de aproximação metodológica para 

atingir o que foi proposto, isto é, o relato da história de vida do sujeito, mas é necessário 

participar um pouco da vida deles, com destaque para os idosos. Bosi (1994) nos chama a 

atenção enquanto a isso, para que não seja assumido por nós o papel de opressor a partir das 

nossas pesquisas científicas, posto que tal papel já é desempenhado por outros agentes sociais 

na sociedade capitalista. Não nos cabe reforçar mais ainda essas estruturas. 

Dessa forma, não se deve pensar o velho como um mero informante, que após “servir” 

ao seu propósito na pesquisa, nunca mais mantenhamos contato. É importante que se 

estabeleça um diálogo, um laço afetivo, no sentido de reafirmar a sua relevância para a 

sociedade da qual fazem parte. 

 

Que é, pois, ser velho na sociedade capitalista? É sobreviver. Sem projeto, 

impedido de lembrar e de ensinar, sofrendo as adversidades de um corpo que 

se desagrega à medida que a memória vai-se tornando cada vez mais viva, a 

velhice, que não existe para si, mas somente para o outro. E este outro é o 

opressor. (BOSI, 1994, p. 19). 

 

A sociedade, em sua dinâmica capitalista atual, furta seus espaços de convívio, a 

escola em que se estudou, o local onde se trabalhou, a praça que visitavam, enfim, as 

transformações espaciais que vão se sucedendo ao longo do tempo dados os diferentes 

interesses. Dessa forma, nos cabe valorizar o papel social desenvolvido pelos velhos e 

reconhecê-los como tais, não apenas em nossos trabalhos, mas nas práticas diárias. Foi nesse 

princípio que estabelecemos nosso contato com cada um, cada entrevistado, respeitando seus 

tempos, suas dificuldades e, principalmente, seus pedidos para com o material produzido. 

Assim apresentamos a fala dos nossos entrevistados e, a partir de agora, vamos somá-las à 

constituição da memória hierofânica que aqui buscamos realizar. 
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Comecemos nossa análise pelas falas iniciais de Dona Maria Elita e de Seu Pedro 

Ferreira. Ambos citam que o que lhes trouxeram à localidade de Juazeiro do Norte, passando 

a residir na cidade, fora o fato de uma enfermidade, não ligada a eles propriamente, mas a 

entes queridos que já visitavam Juazeiro em romarias e aceitavam a narrativa de que aquele 

local era uma “Terra Santa”. 

O espaço foi cosmicizado não pelo ato hierofânico em si, este só produziu efeito para 

o grupo do catolicismo popular sertanejo porque houve um contexto cultural simbólico 

anterior que constituiu o sistema de crenças ao permitir aos diferentes sujeitos pertencentes a 

esse grupo aceitar a narrativa e passarem a defendê-la como tal, a saber, seu simbolismo 

sagrado. 

Dona Elita relembra da doença que o esposo tinha, um problema de asma, mas relata 

que, ao chegar em Juazeiro, seu esposo deixava de sofrer com a enfermidade, tendo sido este 

um dos motivos que fizeram ele e toda sua família migrarem para a cidade na crença que a 

terra se constituía em uma cidade santa onde todos os males eram curados. 

Seu Pedro Ferreira relembra o problema de visão o qual seu pai sofria, de tracoma, 

mas por causa de um convite do compadre do pai dele, resolveu seguir para Juazeiro em 

romaria e, já no momento em que sobe no caminhão pau-de-arara, encontra-se melhor do 

problema de visão. 

Nessa perspectiva, esta crença está presente no imaginário simbólico do catolicismo 

popular sertanejo. O espaço passa a ser qualificado pelo ato hierofânico que ocorreu na 

localidade. O sangue de Cristo se manifestou ali, posteriormente, para muitos romeiros e o 

próprio Padre Cícero assume a figura do Messias. A cidade passou a ter uma muralha 

invisível que transfigurava todo o espaço interior, permitindo que aqueles romeiros se 

conectassem à divindade, conforme é afirmado: 

 

[...] Juazeiro do Norte, para o romeiro, representa muito mais que um espaço 

da individualidade no pagamento da promessa, mas é o local onde ele 

encontra seu espaço cosmicizado, definido por uma proteção divina, um 

espaço não caótico, marcado por uma fluidez constante e com morfologias 

específicas. (COSTA, 2010, pp. 47-48). 

 

O reconhecimento interiorizado da narrativa religiosa no espaço da localidade de 

Juazeiro do Norte transfigurou-a em “Nova Jerusalém”, uma terra prometida aos sertanejos. 

Crença constituída no próprio sistema simbólico do catolicismo popular sertanejo, como 

destacamos em trechos anteriores. A formação religiosa, realizada pelos leigos e leigas, beatos 

e beatas, permitiu a apropriação simbólica de certos elementos do catolicismo oficial que 
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foram ressignificados no sistema de crenças do catolicismo popular sertanejo, dando um novo 

significado simbólico que é reconhecido pelo grupo. 

Para além do ato de cura, o qual não nos cabe julgamento, podemos atestar para as 

questões sociais. As práticas que se realizavam internamente no catolicismo popular sertanejo, 

que foram materializadas nas práticas de muitos sujeitos que se reconhecem nesse grupo, 

como o Padre Ibiapina, citado em nosso texto, e como tornou-se o Padre Cícero, fez com que 

os romeiros, os sujeitos pertencentes ao catolicismo popular sertanejo, assumissem um papel 

de certo protagonismo ao administrarem as obras desenvolvidas, as terras que tomavam posse. 

Para além do milagre em si, o contexto social que esses líderes religiosos trabalhavam 

inseria o povo sertanejo em melhores condições de vida social em uma época onde as 

estruturas econômicas e as condições severas da caracterização geoambiental punham-nos em 

condições de constante luta pela sobrevivência. Ao encontrarem melhores condições de vida 

dentro do sistema simbólico religioso, os processos de ressignificação das narrativas do 

catolicismo romano, para o universo do catolicismo popular sertanejo, foram a base da 

resistência pelo sistema simbólico religioso ao qual pertencem. 

Como atesta Cassirer (2012), a projeção do universo cultural simbólico de um grupo, 

também é a projeção social deste mesmo grupo. A espacialização do fenômeno religioso 

também se insere não apenas no contexto de cosmificação do lugar em sagrado, pelo ato 

hierofânico em si, mas, partindo do universo do catolicismo popular sertanejo, a defesa do 

sagrado é também a defesa de melhores condições de vida. 

Retomando as questões ligadas ao espaço sagrado, afirmando novamente que este se 

deve à espacialização das práticas rituais, das crenças e dos signos, apresenta-se a extensão do 

sagrado para o romeiro no universo do catolicismo popular sertanejo. Dona Elita relata a 

relação existente no rito da romaria em relação ao percurso. 

É interessante o ponto no qual cita o caminhão pau-de-arara como um santuário. A 

espacialização, a manifestação maior do universo religioso do catolicismo popular sertanejo, é 

na chegada ao lugar sagrado, a hierópolis. Entretanto, o rito também produz um ambiente 

cosmicizado e espacializa-se em outros ambientais no trajeto da romaria, tornando-os em 

lugares sagrados pelo ato do rito desde o momento inicial da ida à hierópolis. A fala de seu 

Pedro Ferreira, também é significativa nesse sentido, ao citar a vinda de seu pai em uma 

romaria: “Ele ‘tava’ ‘pra’ desistir da viagem que ‘tava’ muito doente da vista, aí o compadre 

dele, Avelino, disse: ‘não, compadre, vamos, se compadre cegar eu puxo na vara’, brincando. 

Quando ele subiu no pau-de-arara ‘pra’ vim, aí ficou bom, chegou aqui ‘bonzim’ da vista”. 
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A narrativa do sistema simbólico permite ao romeiro desenvolver essa forma 

devocional, ao passo que próprio percurso vai assumindo uma narrativa religiosa para o 

grupo, a linguagem transfigura o espaço pelo sistema simbólico religioso e, assim, os locais 

de parada tornam-se lugares de encontro, reforçando a fé que espacializa o sagrado ao 

reconhecerem-se em um trajeto comum. Não no aspecto material, de os sujeitos se 

encontrarem, mas de dividirem uma afetividade coletiva pelo sentimento religioso. Os locais 

de parada, de descanso, também se estabelecem como lugares sagrados, são cosmicizados no 

tempo sagrado dos deslocamentos para as romarias. O próprio caminhão pau-de-arara torna-se 

um lugar sagrado, naquele tempo, sagrado da romaria, transfigura-se em santuário, como 

citou Dona Maria Elita. 

A vinda de romeiros para Juazeiro dá-se de várias regiões do país, mas cabe destacar a 

região Nordeste (MAPA 8), pois é de onde o grupo possui maior representatividade nas suas 

bases simbólicas religiosas. A basílica de Nossa Senhora das Dores tem realizado trabalhos de 

acolhida e sensos para contar os locais de vinda dos romeiros. O último senso ao qual 

conseguimos ter acesso junto à Basílica é do ano de 2009
44

, apontando que o deslocamento se 

dá nomeadamente dos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

Tanto Dona Elita, como Seu Pedro, citaram a importância, para o universo religioso do 

catolicismo popular sertanejo, do caminhão pau-de-arara. Esse tipo de transporte foi 

predominante no contexto sertanejo. Muitos, quando migravam para outras localidades, desde 

os primeiros anos do século XX, realizavam os trajetos a partir de caminhão pau-de-arara, o 

meio de transporte mais utilizado para o deslocamento de um número maior de pessoas. 

Acabou sendo apropriado na imagem dos sujeitos sertanejos que permitem a lembrança de 

tempos nostálgicos, recordam afetividades vividas no contexto familiar e por isto sua 

importância. O carro pau-de-arara é um lugar para muitos sertanejo. 

Apesar de ainda existir até os dias atuais em várias localidades do sertão nordestino, 

não é mais permitido o deslocamento de pessoas nesse tipo de transporte (pau-de-arara) por 

falta de segurança. Assim, hoje são bastante reduzidos. Há uma forte fiscalização por parte da 

Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), no qual veículos que não atendam às 

exigências ficam retidos nos postos das polícias rodoviárias estaduais e federais. 
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A Irmã Annete, que fica à frente desse trabalho de recenseamento, nos informou que, nos últimos anos, tem 

havido dificuldades para a sua elaboração. 
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Mapa 8 – Principais rodovias de acesso a Juazeiro do Norte – CE  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os conflitos entre as autoridades de fiscalização de trânsito e os fretantes de romaria 

são frequentes. Um episódio marcante teve grande repercussão em Juazeiro do Norte ocorreu 

em outubro de 2015, quando, pela apreensão de alguns ônibus que transportavam romeiros 

para participarem da romaria de Finados, levou-se a que vários motoristas e centenas de 

romeiros interditassem as principais entradas de Juazeiro do Norte, chegando a atear fogo em 

pneus
45

. 

As falas de Seu Pedro, Dona Elita, Renato Dantas e de Dona Beatriz citam também a 

acolhida que recebiam os romeiros. O sentimento de defesa, de ajuda mútua, é bastante 

presente nesse universo cultural e religioso. 

Os próprios romeiros que passavam a habitar a localidade acolhiam os demais. Essa 

percepção, essa troca de cuidados, deve-se ao contexto cultural do grupo, da lembrança dos 

tempos difíceis. O aspecto da solidariedade é algo bastante presente no universo simbólico do 

romeiro. 
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O jornal O Diário do Nordeste exibiu uma matéria sobre o protesto (ANEXO B). 
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Ademais, cabe destacar que havia uma divisão sociocultural estabelecida na cidade, 

pelas disputas históricas que se efetuaram entre Juazeiro do Norte e Crato, bem como no 

próprio interior do território de Juazeiro pela divisão existente entre os chamados adventícios 

(termo utilizado por Della Cava (1976) para se reportar aos romeiros) e os filhos da terra. Este 

último grupo entendia ter maiores direitos sobre as terras e o contexto econômico do Cariri 

cearense do que os romeiros que migravam para lá. 

A própria luta pela emancipação política marcou essa divisão social: de um lado, os 

filhos da terra defendiam que o prefeito deveria ser do Cariri, enquanto que, do outro, os 

romeiros temendo represálias por parte dos primeiros defendiam que deveria ser um dos seus. 

No intuito de apaziguar essa disputa, Padre Cícero tomou para si a missão de se tornar o 

primeiro prefeito de Juazeiro (DELLA CAVA, 1976). 

Remeter-se a esse momento histórico perpassa por toda uma interpretação na qual 

cada grupo fora constituído; novamente, a contextualização cultural-simbólica se faz válida 

para ajudar a elucidar a questão. 

Em vista disso, Renato Dantas, em seu relato, sempre fez questão de deixar claro que 

as disputas entre o catolicismo popular sertanejo e o catolicismo romanizado e ainda as 

disputas entre os filhos da terra e os adventícios não acabaram, mas tomaram apenas novas 

estratégias dados os interesses, principalmente por parte do grupo do catolicismo romanizado 

e das elites locais. 

O entrevistado nos conta que vivenciou o embate entre catolicismo popular sertanejo e 

catolicismo romano no seio de sua própria família em decorrência da distinção de classes 

entre a família de seu pai e de sua mãe. A visão dele permite perceber a questão de uma forma 

mais abrangente, pelos dois universos simbólicos de significados. No entanto, parece se 

reconhecer mais no universo do catolicismo popular sertanejo. 

Ao tratar dos lugares sagrados de Juazeiro do Norte, assim como fez Dona Elita, nos 

chama a atenção para o universo cosmicizado que é a Serra do Horto. Como vimos, esse 

espaço assume uma narrativa de grande importância para o próprio reconhecimento do sujeito 

no catolicismo popular sertanejo que visa a localidade de Juazeiro do Norte e corrobora com a 

memória coletiva do grupo, que atesta esse espaço como mais uma prova de que Juazeiro do 

Norte é “terra santa”, isto é, a “Nova Jerusalém”. 

Ao citar a importância da Capela do Socorro, nos deixa clara a relevância que esta 

exerce para o romeiro que visita Juazeiro do Norte. A questão do cruzeiro do cemitério exerce 

um papel fundamental na romaria de Finados. Na impossibilidade de visitar o túmulo dos 

entes queridos que ficaram na localidade de origem, reza-se no cruzeiro como se estivesse 



175 

 

rezando no próprio túmulo do ente. O espaço assume um caráter transcendental, deixando de 

ser aquele local onde tem um cruzeiro e assumindo múltiplas espacialidades. A religião 

enquanto sistema simbólico permite ao sujeito pertencente a um determinado grupo 

transfigurar o espaço pelas suas práticas rituais e de crenças. 

Ao refletir sobre o tempo sagrado onde ocorrem as romarias ligadas ao local e 

apropriadas pelo universo simbólico do catolicismo popular sertanejo, Renato Dantas cita as 

procissões de encerramento. Não só o universo simbólico religioso se faz presente, mas as 

diversas manifestações da cultura popular sertaneja, grupos de reisado, bacamarteiros, 

lapinhas, maneiro-pau, etc., acompanhavam o cortejo. Essa forma de expressão na procissão 

também se apresenta, em certo ponto, como uma afirmação do grupo do catolicismo popular 

sertanejo frente à Igreja oficial, pois as expressões como, por exemplo, os grupos de reisado, 

estão diretamente ligadas ao universo religioso do catolicismo popular sertanejo na 

justaposição dos universos simbólicos que constituem o próprio grupo. O espaço da festa, da 

procissão, torna-se um espaço de tensão e de afirmação de um sistema simbólico, constituindo 

narrativas distintas que propõem a autoafirmação dos seus sistemas simbólicos. 

O entrevistado ainda cita outros agentes interferindo e normatizando as expressões 

culturais ligadas ao tempo sagrado, como o caso da procissão das carroças. Como o próprio 

Dantas relata, as carroças circulavam por toda cidade como forma de realizarem suas 

devoções a divindade. Em contrapartida, o poder municipal institucionaliza o ato ao criar a 

Associação dos Carroceiros e normatiza como eles devem realizar sua devoção. É nessa 

forma de intervenção de outros agentes que surge a procissão das carroças. 

Mesmo havendo as tentativas de normatizar as práticas devocionais do catolicismo 

popular sertanejo na localidade de Juazeiro do Norte, tanto por parte da Igreja Católica, como 

por parte de outros agentes locais, surgem novos espaços de resistência no próprio contexto 

urbano da cidade de Juazeiro do Norte. Vários bairros mantêm fortes e vivas as tradições do 

universo simbólico cultural do catolicismo popular sertanejo. São várias as manifestações, 

desde as lapinhas, passando pelos grupos de reisado (FOTOGRAFIA 21) e os embates no dia 

de Reis. Há uma força do universo simbólico sertanejo que espacializou suas práticas 

culturais em Juazeiro do Norte graças ao universo simbólico que permitiu tal 

desenvolvimento. Retomando a fala de Dona Elita, ela nos relata a respeito do desejo de 

residir no Horto pelo contexto simbólico religioso já tratado em nosso trabalho. 
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Fotografia 21 – Estandarte de Grupo de Reisado (Juazeiro do Norte) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nota: A fotografia foi feita no ano de 2019 nos festejos de reisado que ocorrem em vários 

bairros de Juazeiro do Norte. O estandarte retrata a importância de beatos e beatas para o 

universo do catolicismo popular sertanejo. 

 

Dona Elita, com suas palavras, demonstra o desejo de seu esposo em morar na Serra 

do Horto. A percepção daquele lugar como um espaço sagrado por excelência, existente na 

hierópolis de Juazeiro do Norte, atraía a atenção dos romeiros para habitar naquela localidade 

como um espaço cosmicizado que permitiria a proteção às suas famílias, como destacamos no 

tópico anterior. A Narrativa sobre o local, com base nos aspectos geoambientais e a sua 

morfologia, dão suporte espacial a interiorização da narrativa e a cosmicização do espaço, em 

lugar sagrado. 
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Muitos romeiros que migraram para Juazeiro do Norte passaram a habitar a Serra do 

Horto, configurando-se como um vetor de ocupação do espaço urbano, sendo hoje um bairro 

da cidade com uma população de 5.073 habitantes, conforme dados do censo demográfico de 

2010 (IBGE, 2010). Essa narrativa reforça a Serra do Horto como um documento vinculado 

ao catolicismo popular sertanejo que espacializa suas práticas devocionais a partir das 

crenças, dos ritos e dos signos que se materializam na paisagem do lugar. Tal percepção está 

presente em vários outros romeiros da região. 

Como identificamos em nosso trabalho, todo esse contexto do universo do catolicismo 

popular sertanejo que se espacializa em Juazeiro do Norte deve-se à constituição do grupo do 

catolicismo popular sertanejo a partir do colonialismo e períodos subsequentes, encontrando 

em Juazeiro a figura do Padre Cícero que se qualificou no universo popular como santo dos 

sertões. A narrativa sobre o Padre demonstra a força que ele exerce para o universo do 

catolicismo popular sertanejo. 

O imaginário popular reveste de várias crenças a figura simbólica do Padre Cícero. No 

sentido de qualificá-lo como sendo o próprio Cristo, vários contos surgiram e um deles é 

relatado por Seu Pedro quando cita uma vinda de Nossa Senhora “[...]entrou no quarto uma 

mulher vestida de azul” que, após a mãe do Padre Cícero ter dado à luz, teria trocado as 

crianças, levado a que acabara de nascer e deixado outra em seu lugar. 

A linguagem novamente exerce uma função importante para a afirmação do sistema 

simbólico do grupo do catolicismo popular sertanejo. Como citamos, Juazeiro, assim como 

Canudos e Contestado, foi alvo de investidas por parte do Estado e da Igreja a fim de destruir 

o local. A ameaça e o contexto histórico de constituição do catolicismo popular sertanejo 

levaram a que esses sujeitos se apropriassem do sistema simbólico da narrativa do catolicismo 

oficial como forma de defesa de sua Jerusalém sertaneja. A coletividade assim se reconhece 

na narrativa simbólica e luta em defesa do solo sagrado através do movimento messiânico. 

Mais do que a defesa do próprio Padre ou da cidade de Juazeiro do Norte, o que estava posto, 

através do sistema simbólico religioso, era, antes de mais nada, a defesa e a resistência do 

próprio grupo social. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A memória hierofânica deve se constituir em uma construção teórica para analisar 

diferentes grupos religiosos baseando-se na compreensão de como se compôs o grupo 

religioso estudado, remontando ao processo histórico, no entanto, não se encerrando apenas 

neste. Defendemos, pautados na fenomenologia cassireriana, que a compreensão da cultura 

humana perpassa pela compreensão de sua forma simbólica, assim, a religião surge como uma 

expressão simbólica dos diferentes grupos humanos. 

Além de apreender os processos de constituição do grupo religioso, para se produzir 

uma compreensão sob a memória hierofânica é de igual importância tomarmos o processo de 

espacialização das práticas religiosas do grupo expressas através dos sistemas de crenças, 

ritos, signos e simbólicos que se materializam no espaço, dado o reconhecimento de uma 

narrativa comum do grupo. O espaço aqui é tratado como espaço espacializante no qual as 

formas de manifestação dos sujeitos é que produzem o seu sentido. Esses lugares, do ponto de 

vista da religião, tornam-se espaços sagrados, transcendentais, um cosmo de características 

diferentes do espaço profano ao redor, isto é, o espaço homogêneo. O espaço e o tempo 

sagrados não são homogêneos, assumem um caráter diferente que permitem aos sujeitos dos 

grupos religiosos retornarem aos mitos fundadores dos seus sistemas de crença, permitindo 

uma renovação entre o sujeito e a divindade. Este aspecto do espaço e do tempo sagrado dá-se 

pelo reconhecimento de uma narrativa comum que estrutura o grupo religioso dos sujeitos que 

o compõem. 

O espaço sagrado é um espaço cosmicizado, diferente do caos do espaço homogêneo. 

É a partir desse ponto central que os sujeitos estabelecem suas relações com a divindade. A 

cosmicização que estabelece o ponto central permite aos sujeitos, pela transcendência que se 

constitui no sistema de crenças, entrarem em um outro estado que permite o contato com a 

divindade, uma vez que esse espaço assume um caráter de afetividade entre os sujeitos, 

tornando-se a pausa no movimento, transmutando-se em lugar sagrado onde são realizados os 

ritos, estabelecidas as crenças, os signos, etc., sendo verdadeiros documentos de leitura para a 

compreensão da memória hierofânica de determinado grupo religioso. 

Somando-se a esses dois aspectos mencionados, temos outra base de suporte para a 

compreensão da memória hierofânica que é a memória coletiva do grupo religioso. Os 

sujeitos têm o sentido de pertencimento de um determinado grupo e essa aderência os permite 

criar esquemas de narrativas que sustentam o próprio grupo religioso. Eles reconhecem as 
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narrativas e, com isto, também se reconhecem pertencentes a este mesmo sistema simbólico 

cultural religioso. 

Nesse diapasão, recuperar essas falas, as oralidades dos sujeitos pertencentes a um 

mesmo grupo, nos permite uma leitura intersubjetiva na qual há uma coerência interna nas 

narrativas, atestando para a aderência dos sujeitos àquele grupo e como se estruturaram, se 

desenvolvem e se espacializam suas formas simbólicas no campo religioso. 

A ideia de memória hierofânica nos foi apresentada com base na leitura de Santos 

(2008). Contudo, a autora propõe-se a pensar os santuários como lugares de memória 

hierofânica através de uma compreensão destes santuários em um quadro tipológico. 

Nossa proposta não se resume a pensar uma tipologia, mas entender a memória 

hierofânica como uma esfera mais complexa do grupo religioso no qual se deve entender sua 

constituição em um sistema simbólico que permite aos sujeitos se reconhecerem pertencentes 

a um mesmo sistema religioso, avançando as formas de espacialização do sagrado por parte 

dos sujeitos pertencentes a este grupo religioso, ao passo que esses lugares e espaços 

sagrados, as práticas devocionais realizadas, os ritos, os signos e as crenças apresentam-se 

como documentos para a compreensão da memória hierofânica. E, por fim, trabalhar na 

análise da memória coletiva do grupo religioso a partir de suas histórias de vida, pelas suas 

oralidades, valorizando os sujeitos pertencentes a cada grupo e a sua função social. 

Aqui, decidimos por estudar um grupo religioso específico, sendo este o catolicismo 

popular sertanejo. A constituição deste grupo remonta ao colonialismo com início no choque 

entre dois sistemas simbólicos bastante distintos: de um lado, o português em sua empreitada 

capitalista mercantil de estabelecer novas rotas comerciais e de explorar novos territórios, 

principalmente na busca por metais preciosos; do outro, os nativos que habitavam esse 

território, pautados numa forma de convivência diferente com a natureza. 

O desenvolvimento das políticas de apropriação do território pelo colonialismo 

ocorreu juntamente com a participação efetiva da Igreja Católica que também tinha interesse 

no novo território, não só de “salvação de almas”, mas também o de acumular riquezas. A 

dominação se dá pela negação do sistema simbólico do grupo a ser dominado e pela 

imposição de uma nova cultura. Esse processo não é passivo por parte dos nativos, houve (e 

ainda há) resistência dos grupos “dominados”. Todavia, foram efetivados, por parte dos 

diferentes agentes coloniais, o genocídio e o etnocídio do nativo que habitava o território. 

Não foram somente os nativos que sofreram com esse processo, mas os negros 

escravizados passaram por situação semelhante de negação do seu sistema simbólico e 

imposição de um novo sistema cultural. 
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Esses grupos que foram massacrados buscaram formas de resistência, apropriando-se 

do sistema simbólico imposto e ressignificando práticas devocionais, ritos, signos, símbolos e 

crenças, permitindo uma justaposição de vários sistemas simbólicos religiosos onde irá se 

constituir o catolicismo popular sertanejo. 

A atuação desses sujeitos no sertão nordestino estava diretamente ligada à necessidade 

de sobrevivência, dialogando com o sistema de crenças que se constituiu. Leigos, beatos e 

padres tiveram papel fundamental na percepção religiosa desse grupo, fortalecendo a narrativa 

religiosa e, pelo quadro social existente à época, a crença na “terra prometida” foi fortalecida. 

Vários foram os movimentos messiânicos que surgiram, pautados na crença de um líder que 

iria salvar o povo. O tempo sagrado dessa crença é cíclico – de tempos em tempos um novo 

messias aparece para guiar o seu povo e é nesse contexto que se apresenta Juazeiro do Norte. 

O Padre Cícero Romão Batista tornou-se um líder carismático do catolicismo popular 

sertanejo e isso só foi possível pelo contexto histórico, por seus processos estruturantes e a 

narrativa que o grupo reconhece e realiza suas práticas. O Padre Cícero, dessa forma, insere-

se nessa perspectiva como um símbolo, uma construção existente no catolicismo popular 

sertanejo, a crença em um Messias que iria conduzir um povo a “terra prometida” foi 

incorporada à ele em decorrência dos eventos extraordinários que ocorreram desde 1872, mas 

que disseminaram de forma definitiva a figura do Padre, transfigurando-o de um homem 

extraordinário em “santo dos sertões” pelo ato hierofânico que ocorreu na localidade do então 

sítio Juazeiro no ano de 1889. 

Inserem-se ainda vários outros personagens de grande importância para Juazeiro do 

Norte, mas que não parecem ter desenvolvido o mesmo papel de prestígio junto ao 

catolicismo popular sertanejo como ocorreu com o Padre Cícero. Sob esse quadro, cabe maior 

destaque a Beata Maria de Araújo, a qual recebia a hóstia que se transmutava em sangue, 

reconhecido pelos crentes do catolicismo popular sertanejo como o sangue do próprio Cristo. 

O contexto social difundido tanto pelo catolicismo romano, quanto pelo catolicismo 

popular sertanejo, negou o milagre à Beata, mulher, negra, que não possuía formação da 

Igreja, analfabeta, não se encaixava nos preceitos da Igreja para ser aceita como digna de 

manifestar um milagre. Em tempos anteriores, outras mulheres já tinham sido aceitas como 

santas, mas estas eram brancas, europeias, vinculadas aos círculos da Igreja. Maria de Araújo, 

dessa forma, não poderia ser digna de manifestar um milagre e tal ato fora taxado de embuste 

pela Igreja. 

O catolicismo popular sertanejo também apresentava traços de machismo, racismo, de 

sistema patriarcal e não poderia ter na figura de uma mulher negra aquela que conduziria o 
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povo à “terra prometida”. Ora, a este papel simbólico encaixava-se melhor o Padre Cícero, até 

porque já possuía contato com as elites locais. Padre Cícero é reconhecido como símbolo do 

messianismo que seria responsável pela condução do povo à “terra santa”, que se apresentava 

na própria localidade do sítio Juazeiro, onde o ato hierofânico se manifestou e o sangue de 

Cristo transmutou o lugar em “Nova Jerusalém”, inclusive, a própria caracterização 

geoambiental do lugar fortalece o reconhecimento da narrativa que constitui o catolicismo 

popular sertanejo. Todos os elementos estão dados para a espacialização das práticas e das 

crenças devocionais na “terra santa” que se apresentou para o povo. 

O catolicismo popular sertanejo se constituiu como uma forma de contestar a condição 

vivida pelo povo sertanejo em uma época em que as condições sociais e econômicas eram 

negadas pelos agentes do Estado e da Igreja. O contexto econômico dos sertões no processo 

de apropriação do território brasileiro fez com que os grupos marginalizados se apropriassem 

do sistema religioso do catolicismo europeu, ressignificassem a narrativa religiosa dada a 

própria catequização que era realizada por leigos, beatos e padres que se reconheciam nesse 

universo popular e se utilizaram desse novo discurso simbólico religioso como forma de 

reivindicar melhores condições de vida. A luta em defesa do Padre Cícero e de Juazeiro do 

Norte não fora apenas uma luta pautada na crença da narrativa religiosa, mas tendo por base 

essa narrativa de lutar por melhores condições de vida, constituindo-se em um movimento 

messiânico. 

A espacialização das práticas religiosas do grupo do catolicismo popular sertanejo no 

espaço cosmicizado da hierópolis de Juazeiro do Norte surge como um documento para a 

compreensão da narrativa que permite aos sujeitos se reconhecerem pertencentes a um mesmo 

sistema simbólico religioso. Ao analisarmos esses espaços, dialogando com a memória 

coletiva pelas entrevistas que realizamos, foi possível perceber a aderência do grupo a um 

determinado grupo religioso, o catolicismo popular sertanejo. As próprias falas dos ex-

romeiros confirmam esse aspecto, apresentando-se de forma ainda mais evidente na fala do 

senhor Pedro Ferreira, ao dizer que Nossa Senhora teria trocado a criança que a mãe do Padre 

Cícero dera à luz. Essa narrativa confere ao Padre Cícero um status elevado no contexto do 

catolicismo popular sertanejo. O espaço, nesse sentido, apresenta-se à geografia da religião 

como uma chave de interpretação dos sistemas simbólicos religiosos que tomamos e 

propomos sua compreensão com base na memória hierofânica. 

Esperamos aqui ter iniciado uma proposição para a compreensão dos grupos religiosos 

pelo subcampo da geografia da religião. Entendemos que tal proposta tem grande validade de 

contribuição para novos estudos sobre outros sistemas religiosos. O romeiro percebe-se 
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pertencente a este grupo religioso e a narrativa e as práticas devocionais lhe dão aderência ao 

grupo. O contexto histórico permitiu essa singularidade. Assim, através das questões 

espacializantes do sistema simbólico religioso, podemos chegar a um quadro da memória 

hierofânica para além de uma tipologia, mas no sentido de compreender um sistema simbólico 

religioso e suas práticas espacializantes de crenças, dos ritos, dos signos e dos símbolos. 

O nosso trabalho, nessa perspectiva, é somente iniciado aqui. Assim como os 

romeiros, entende-se a necessidade de continuarmos “peregrinando” nos saberes que 

constituem a ciência geográfica e as bases de estudo para a compreensão do fenômeno 

religioso. Essas linhas finais não marcam o fim de um processo, mas apenas de um ciclo que 

dará início a um novo. Continuemos em romaria pela busca do saber e de maiores 

contribuições geográficas. 
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APÊNDICE A – ROTEIROS DAS ENTREVISTAS 

 

MEMÓRIA HIEROFÂNICA E PRODUÇÃO HISTÓRICA DA CIDADE: ANÁLISE 

SOBRE A HIERÓPOLIS DE JUAZEIRO DO NORTE (CE) – Paulo Wendell Alves de 

Oliveira (IESA/UFG) 

 

ROTEIRO TEMÁTICO - ENTREVISTAS 

 

E1 = Entrevistas – ENTIDADES PÚBLICAS E RELIGIOSAS  

E2 = Entrevistas – ROMEIROS 

 

 

E1 

 

1. Processo de produção espacial da cidade: documentos oficiais e não oficiais, icnografias, 

leis; 

2. Dados censitários sobre o fluxo econômico e populacional, nos diferentes períodos 

históricos, em períodos de peregrinação e nos demais meses do ano; 

3. Políticas públicas vinculadas às romarias e o processo de organização da cidade; 

4. Problemas, desafios e perspectivas;  

5. Projetos executados (Instituições públicas e religiosas); 

6. Preservação e transformação de diferentes espaços públicos na cidade; 

7. O Processo de reabilitação do Padre Cícero – Leituras e engajamento. 

 

E2 

  

1. Dados pessoais (idade, escolaridade, estado civil/filhos, gênero, ocupação, religião, 

deslocamento para localidade, tipo de transporte utilizado, tipo de hospedagem); 

2. Trajetória de vida e o contexto da vivência/peregrinação ao Juazeiro do Norte (CE); 

3. Referências espaciais da cidade de Juazeiro do Norte (CE) (desenho/croqui); 

4. Concepção de sagrado. 

  



192 

 

APÊNDICE B – ROTEIROS DAS ENTREVISTAS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “Memória hierofânica e produção histórica da cidade: análise sobre a hierópolis de 

Juazeiro do Norte - CE”. Meu nome é Paulo Wendell Alves de Oliveira, sou o pesquisador 

responsável e minha área de atuação é Geografia. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 

que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao(à) 

pesquisador(a) responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa 

poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail 

(paulowendell@bol.com.br) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (88)99919-2973/(88)99276-0392. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

 Titulo: MEMÓRIA HIEROFÂNICA E PRODUÇÃO HISTÓRICA DA CIDADE: 

análise sobre a hierópolis de Juazeiro do Norte - CE; 

 

 Justificativa: A pesquisa que aqui propomos se insere no campo da geografia das 

religiões e da geografia histórica urbana, sua relevância estão em propor uma leitura da 

produção e organização espacial das cidades-santuários a partir da visão dos sujeitos que 

estão diretamente ligados a esses processos, principalmente os peregrinos. Desta forma, 

pautamos nossas leituras com base na memória hierofânica. Destarte, seguem as seguintes 

demandas: 1. A elaboração de um cabedal conceitual que favoreça a “atualização” das 

leituras no campo da geografia das religiões, ao considerar aos sujeitos nas leituras 

espaciais, com sabe em suas memórias sobre a constituição das hierofânias e como essas 

se apresenta na paisagem e na produção da cidade; 2. A busca de entender os conflitos 

existentes entre o catolicismo oficial e o catolicismo popular e/ou messiânico, que tem sua 

grande predominância no Nordeste brasileiro, vinculado ao processo de apropriação 

espacial dessa localidade e de que forma essas questões refletem-se na cidade-santuário; 3. 

Fortalecer as discussões entre espaço e memória e as contribuições que esse diálogo pode 

produzir no campo da ciência geográfica; 4. Valorizar os sujeitos que participaram e que 

participam diretamente no processo de produção espacial das cidades-santuários, 

valorizando suas memórias, como registros de diferentes tempos-espaços existente nessas 

localidades e os processos de ressignificação pelo qual essas localidades estão sujeitos, 

tomando como estudo de caso a hierópolis de Juazeiro do Norte (CE).  
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 Objetivos: Analisar a produção e a organização espacial da cidade de Juazeiro do 

Norte (CE), a partir da memória hierofânica. Apresentamos como questão central 

da tese: Como a memória hierofânica pode produzir uma leitura sobre o processo 

de produção e organização espacial da cidade de Juazeiro do Norte (CE), enquanto 

uma cidade-santuário? Contudo, será necessário (objetivos específicos):  

 

o Detectar os principais agentes simbólicos, modeladores do espaço urbano, 

no processo de produção e organização espacial da cidade, enquanto uma 

hierópolis; 

o Compreender o processo de ressignificação das paisagens, na produção de 

lugares sagrados e profanos, pela tradição do catolicismo popular 

nordestino; 

o Verificar os conflitos existentes no processo de produção espacial da 

cidade, ligados a contextos políticos, sociais, econômicos e religiosos; 

o Compreender as causas e fatores de peregrinação ao Juazeiro do Norte 

(CE) e o processo de espacialização dos diferentes grupos na produção 

espacial da cidade. 

 

 Procedimentos metodológicos: os procedimentos da pesquisa são: levantamento 

bibliográfico, pesquisa documental, trabalho de campo, entrevistas – incluindo a 

elaboração de croquis por parte dos participantes da pesquisa, tabulação e análise dos 

dados, redação do trabalho final, registro audiovisual e fotográfico de trechos aleatórios da 

pesquisa.  

 

 Na realização das entrevistas, as conversas serão gravadas (áudio), quando da concessão 

de uso por parte do(a) participante. O(a) participante que autorizar o procedimento de 

gravação da conversa deverá rubricar dentro do parêntese que trata do assunto, no item 

1.2, antes das assinaturas deste documento. As gravações de voz serão transcritas e os 

trechos selecionados pelo autor, junto às fotografias, poderão compor o texto do trabalho 

final e outros produtos da pesquisa como (Artigos, Livro ou capítulos de livro). As 

gravações de imagens poderão ainda compor um documentário final da tese.  
 

 É possível que a realização desta pesquisa ocasione desconfortos e constrangimentos aos 

entrevistados. Além do tempo gasto nas entrevistas – cerca de uma hora, o que demanda a 

alteração na rotina dos entrevistados, é possível a ocorrência de constrangimentos no 

tratamento de assuntos polêmicos, sobretudo por se tornarem públicos posicionamentos 

políticos, sociais e religiosos. As diferentes posições podem ser expressas na tese, até 

mesmo contestadas;  

 

 Os resultados da pesquisa poderão contribuir à leitura geográfica, principalmente no 

campo da geografia das religiões e geografia histórica, já empreendida por geógrafos, 

professores e pesquisadores em instituições de pesquisa no Brasil; 
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 A realização desta pesquisa não pressupõe despesas aos participantes, no que tange a 

transporte, alimentação, entre outros custos. Caso o desenvolvimento das atividades exija 

tais despesas, extraordinariamente, é garantido ao participante o ressarcimento do valor 

gasto por meio da própria pesquisadora; 

 

 Preza-se pela privacidade e o anonimato dos participantes da pesquisa, garantindo-lhes o 

sigilo quanto a informações que permitam a identificação dos sujeitos. Entretanto, também 

será garantida a divulgação do nome do/a participante quando for de interesse do/a 

mesmo/a ou não houver objeção. Para isso, o participante deverá rubricar dento do 

parêntese que trata do assunto, no item 1.2; 

 

 É garantido ao participante à liberdade de se recusar a participar ou retirar o seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

 

 É garantida a liberdade do/a participante de se recusar a responder questões que lhe 

causem constrangimento em entrevistas e questionários, sem penalização alguma; 

 

 O(a) participante tem o direito, garantido em lei, de pleitear indenização (reparação a 

danos imediatos ou futuros) decorrentes da participação na pesquisa, caso alguma das 

cláusulas aqui descritas sejam descumpridas; 
 

 Os dados coletados na pesquisa serão mantidos em arquivo, físico e/ou digital, por 

um período de cinco anos após o termino da pesquisa. 
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1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “Memória hierofânica e produção histórica da cidade: análise sobre a 

hierópolis de Juazeiro do Norte - CE”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que 

minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Paulo Wendell Alves de Oliveira sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Juazeiro do Norte, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

(      ) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da 

pesquisa; 

(      ) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da 

pesquisa. 

 

(      ) Permito a divulgação da minha imagem e voz nos resultados publicados da pesquisa; 

(       ) Não permito a publicação da minha imagem e voz nos resultados publicados da pesquisa. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

 

 ____________________________________________________________ 

 

 

 ___________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – FOTOGRAFIAS DO MUSEU VIVO DO PADRE CÍCERO 
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APÊNDICE D – FOTOGRAFIAS DO SANTO SEPULCRO 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA-UFG 
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ANEXO B – MATÉRIA DO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE 
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