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RESUMO 

O objetivo desta tese consiste em analisar a dinâmica do evento Centenário da Cidade de 

Juazeiro do Norte, localizada no Estado do Ceará e seus reflexos no processo turístico e 

patrimonial. Apoia-se na Geografia Cultural auxiliada por subáreas da própria disciplina e por 

um campo pluridisciplinar de ciências próximas. Centraliza discussão sobre turismo, o 

patrimônio cultural, a simbologia, o imaginário e os eventos festivos romarias em suas formas 

afetivas em relação à cidade. O Estudo revela como a sociedade constrói seu patrimônio 

social pela afetividade, sentimento de tempo longo e o patrimônio produzido pelo turismo 

responsável pela produção de emoções de tempo curto. O estudo mostra antagonismos entre 

estas esferas, geradoras de conflitos quando o patrimônio turístico chega mesmo a ser negado 

pela população e seus visitantes. A tese conclui que a Cidade Centenária eventiva proposta 

para ser transformada em um dos mais importantes centros de turismo religioso nacional e 

internacional permanece tributária da incapacidade de promover a desejada expansão da 

atividade no lugar. O modelo de desenvolvimento turístico adotado pela administração local 

segue desconexo da base patrimonial expressa no simbolismo religioso da cidade.    

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Juazeiro do Norte; Turismo; Simbolismo; Patrimônio; Imaginário; 

Imaginal; Patrimonialização Social; Patrimonialização Institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

L'objectif de cette thèse est d'analyser la dynamique de l'événement spectacle Centenaire de la 

Ville Juazeiro do Norte, située dans l'État du Ceara/Brésil, et leurs influences sur le processus 

de mise en tourisme et patrimoine. Explore la Géographie Culturelle assistées par des sous-

champs de la discipline elle-même et par un champ pluridisciplinaire des sciences prochains. 

La thèse centralise discussion sur le tourisme, le patrimoine culturel, la symbolique,  

l'imaginaire, et les événements féstifs pèlerinages, leurs moyens affectifs dans la ville. L'étude 

tente démontrer comment la société construit son patrimoine social par le sentiment, affection 

à long terme et le patrimoine institutionnel responsable à la production d‟émotion, affection à 

court terme. L'étude montre des antagonismes et des conflits entre ces sphères quand le 

patrimoine touristque est refusé par la population et les visiteurs. La thèse conclut que la ville 

Centenaire événementielle actuelle visant à se transformer en important centre du tourisme 

religieux national et international reste incapable à promouvoir l'expansion souhaitée de 

l'activité en place. Le modèle de développement touristique adopté par la municipalité locale 

est contradictoire avec le symbolisme religieux de la ville.   

 

 

MOTS-CLÉS: Juazeiro do Norte; Tourisme; Symbolique; Patrimoine; Imaginaire; Imaginal; 

Mise en Patrimoine Social; Mise en Patrimoine Institutionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

The aim of this thesis is to analyze the dynamics of the event Centennial of Juazeiro do Norte 

Political Emancipation - city located in the State of Ceará - and its reflections to the heritage 

and tourism processes. It explores the Cultural Geography assisted by subfields of the 

discipline itself and multidisciplinary field of close sciences. Centres discussion on tourism, 

cultural heritage, symbolism, imaginary, pilgrimage events in their affective ways for the city. 

The study attempts to show how society constructs its social heritage by feelings, in other 

words, affections prolonged in time, and the artifitial heritage produced by tourism, 

responsible for producing emotions, affections not prolonged in time. The study shows 

antagonisms between these spheres criating conflicts when heritage tourism is denied by the 

population and the visitors. The thesis concludes that the Centennial City controlled to be 

transformed into one of the most important domestic and international centers for religious 

tourism is not capable to promote the desired expansion of the activity in place. The tourism 

development model adopted by the local municipality is historically disconnected to the 

popular heritage expressed in the religious symbolism.  

 

 

 

KEY-WORDS: Juazeiro do Norte; Tourism; Symbolism; Heritage; Imaginary; Imaginal; 

Social Heritage; Institutional Heritage 
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formalidades técnicas e de confiabilidade jurídica.  

Utilizamos a mesma estratégia de Celso Pereira de Sá (1996) realizada em seu livro 

“Núcleo Central das Representações Sociais”. A forma de apresentar transcrições em citações 

diretas longas e curtas, no decorrer do desenvolvimento do trabalho, se faz pelo motivo de se 

evitar, ao máximo, as paráfrases, menos precisas do que os textos originais e lavar o leitor ao 

que ele chama de “pensamento vivo”, ou seja, deixar que o leitor apreenda na íntegra o que o 

autor citado, em sua língua, quis dizer, apesar de que estes potenciais leitores possam 

encontrar algumas divergências de tradução.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é um resumo de descobertas, pois quando se entra pela primeira vez na 

vida de lugares onde a dinâmica simbólica é muito forte, fica-se por algum tempo sem se 

saber o que realmente está acontecendo. Porém, com a vivência as ideias preconcebidas sobre 

a cartografia do lugar logo desaparecem. A cartografia patrimonial social de Juazeiro do 

Norte não pode ser colocada, em sua plenitude, em papel e apresentada em um conjunto de 

ícones catalogados e fixados na tradição dos mapas e cartas. Ela é uma cartografia cognitiva e 

imaginal, ou seja, aquela que vai além das formas concretas do espaço, procurando atingir a 

espiritualidade sem perder seu referencial espacial objetivo, fatual. A cartografia patrimonial 

de Juazeiro do Norte é construída entre o material, o sensível e o espiritual, pois seus 

produtores (moradores e romeiros) a tem na consciência como realidade física e ontológica 

transcendente (CORBIN, 1976), a ser experienciada e explicada no momento. A cartografia 

patrimonial de Juazeiro do Norte é construída de emoções, mas também de afetos intensos 

através do uso e das práticas dos objetos e dos espaços transformados em simbolismos e 

imaginários.   

Juazeiro do Norte é feita de movimentos incessantes, de relatos, de orações, de 

promessas, de (com)fusão, de caos organizado levado ao extraordinário. São as utopias 

criativas e visionárias, presentes neste caos, responsáveis pelo movimento afetivo e criador de 

uma geografia fenomênica do sensível e do suprassensível. Em contexto geral, do ser-no-

mundo. Daí o patrimônio de Juazeiro não ser reduzido somente ao visual, ele é também 

intercalado por sobreposições de conjuntos organizados e harmônicos expressos na vida e nos 

lugares da cidade. O conjunto patrimonial de Juazeiro é entrelaçado por dimensões materiais e 

imateriais.   

Estas razões justificam a escolha da cidade de Juazeiro do Norte para este trabalho. 

Entretanto, junta-se a essas uma razão de ordem prática; uma vez que o projeto inicial 

englobava três cidades do interior do Ceará e tratava-se de estudar o patrimônio material de 

cidades de conteúdos patrimoniais específicos. A primeira cidade, Juazeiro do Norte rica em 

patrimônio religioso de caráter popular. A segunda, Canindé, rica em patrimônio religioso de 

caráter oficial e Sobral, rica em patrimônio de caráter cultural.     

Decidiu-se então definir Juazeiro como lugar objeto de estudo por tratar-se de um 

campo forte, ou melhor, uma cidade com dinâmica simbólica religiosa e patrimonial 

exemplares abarcando ambos os sentidos: o material e o ideal. Além disso, Juazeiro do Norte 
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experimenta processo de turistificação desordenado e inconsequente quando o patrimônio 

romaria entrou no discurso oficial de política econômica.  

Juazeiro do Norte tem, em sua essência, a religiosidade como seu exemplar e principal 

patrimônio o que possibilita à cidade a construção de uma personalidade urbana ímpar com 

consequências únicas na ordem cultural e identidade citadina. Há algum tempo ela quer se 

tornar turística apropriando-se destes rituais patrimoniais imateriais e do seu principal 

patrimônio material, a estátua de Padre Cícero. No entanto, a manipulação destes patrimônios 

para o turismo vem sendo realizada de forma desastrosa por meio de projetos e 

empreendimentos cujas consequências distorcem as vivências originais da cidade. Assim, 

procuramos através do exemplo Juazeiro do Norte explicar um fenômeno que nos parece não 

existir em outras cidades do Ceará, ou melhor, as romarias populares e a sua 

instrumentalização econômica para a atividade turística.  

O dinâmico movimento de capitalização territorial instalado na região do Cariri 

objetivando seu crescimento econômico aliado à questão do simbolismo religioso e cultural 

permitiu a Juazeiro do Norte, se enquadrar em nível superior de hierarquia urbana e assim se 

diferenciar das cidades de outras regiões do estado do Ceará e circunvizinhas. A polaridade 

Crato, Juazeiro e Barbalha (CraJuBar), favoreceu a atração de grandes investimentos 

econômicos, isto fez com que se reivindicasse a instalação de uma região metropolitana, fato 

concretizado através da Lei Complementar número 78, de 26 de junho de 2009 (CEARÁ, 

2009). Juazeiro do Norte entrou simbolicamente na lista das cidades metrópoles regionais, 

tanto pelo alcance de sua rede política, quanto pelo poder econômico em nível interestadual. 

Estes foram condicionantes que estabeleceram a diferenciação da cidade de Juazeiro do Norte 

de condição de média para grande porte em termos instituídos.  

Neste sentido, acompanhando esta onda de crescimento a municipalidade vem 

investindo na elaboração de grandes projetos turísticos aliados a tombamentos patrimoniais, 

ícones conduzidos à monumentalidade como expressões de um agigantamento e 

espetacularização da cidade. As romarias e patrimônios culturais, sinônimos da religiosidade 

local estão sendo instrumentalizados com o objetivo de contribuírem para este propósito. Tais 

projetos estão sendo pensados e idealizados no sentido de consolidar no simbólico a 

grandiosidade da cidade para mostrar, entre outros objetivos, essa projeção crescente pela 

qual o município passa há aproximadamente três décadas. Todo este jogo faz parte da lógica 

necessária de polarização urbana formada por Juazeiro, Crato e Barbalha na força econômica 

comercial, religiosa, cultural e, mais recentemente, a turística que a região adotou. Portanto, 
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ela precisa necessariamente de uma infraestrutura grandiosa e especifica. A partir de 2009, 

com a aproximação do centenário de emancipação política da cidade, período dos mais 

favoráveis para idealizar para a cidade novos projetos urbanos voltados a objetivos tão 

ambiciosos quanto os anteriores quando se trata de turismo, as condições se revelaram 

propícias nos discursos políticos e institucionais por parte do Município e da Igreja Católica. 

Transformar a recente “metrópole” em destino turístico religioso nacional e internacional foi a 

meta a ser estabelecida a partir de então.    

As Festas do Centenário seriam oportunidades para solidificar, de uma vez por todas, a 

tradição religiosa e econômica citadina, justificada no turismo e no tombamento patrimonial. 

O simbolismo utilizado foi apoiado no discurso político e religioso assentado nos termos 

“oração” e “trabalho”. A “oração” regida pelo imaginário da cultura mística da cidade, berço 

de uma religiosidade popular ímpar baseada na fé em Padre Cícero. E “trabalho” como termo 

historicamente decantado e atualmente difundido encaixa-se em uma das melhores fases do 

crescimento econômico e urbano que a cidade experimenta.    

Neste contexto, o objetivo desta tese foi a de analisar a dinâmica do evento 

“Centenário de Juazeiro do Norte” e seus reflexos no processo de patrimonialização da cidade 

para o turismo. Para este fim, foram enumerados alguns objetivos específicos os quais foram 

importantes para se chegar ao objetivo principal. Trazer para o contexto abordagens mais 

específicas sobre a questão da dinâmica urbana e sua relação mais ampla com a questão dos 

símbolos; buscar no âmbito da teoria patrimonial autores engajados em elaborar reflexões 

sobre as relações entre patrimônio social e institucional, ou em outras palavras, o saber 

vernacular social e o saber científico; fazer levantamento sobre o envolvimento da geografia 

na questão patrimonial em escala global; examinar como a questão patrimonial faz emergir 

formas afetivas e formas antagônicas de criação e apropriação dos patrimônios institucionais 

no espaço urbano de Juazeiro; procurar entender como habitantes e visitantes constroem sua 

relação com o patrimônio cidade de Juazeiro do Norte e o que consideram patrimônio; 

evidenciar como o evento cívico festivo “Centenário de Juazeiro” foi ideologicamente 

instrumentalizado reutilizando-se da questão turística e patrimonial.        

  O trabalho parte da seguinte tese: a construção de uma cidade centenária a ser 

transformada em um dos mais importantes centros de turismo religioso nacional e 

internacional não é capaz de promover a expansão da atividade no lugar, pois historicamente 

não existe consonância entre o modelo de turismo pretendido e a base cultural patrimonial 

expressa no simbolismo e no imaginário religioso das romarias. Observa-se o embate entre 
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estas duas estruturas cuja realidade gera atritos entre a patrimonialização institucional e a 

patrimonialização social.  

O trabalho pauta para uma pesquisa qualitativa e pluridisciplinar de teorização pelo fato de 

que  

Um dos objetivos privilegiados da pesquisa qualitativa é [...] o sentido que adquirem 

a ação da sociedade na vida e os comportamentos dos indivíduos, assim como o 

sentido da ação individual quando ele se traduz em ação coletiva [...] é a ação 

interpretada, simultaneamente, pelo pesquisador e pelos sujeitos da pesquisa; de 

onde a importância da linguagem e das conceituações que devem dar conta tanto do 

objeto “vivido”, como do objeto analisado. (DESLAURIERS & KÉRISIT, 2008, 

p.131) 

 

A citação nos conduz a delinear nossa proposta em uma aproximação mais direta e 

realista possível com as formas da cidade, das simbologias de seus moradores e visitantes em 

relação ao seu patrimônio. Para compreender esse processo, nos valemos de uma metodologia 

que viabilizou essa aproximação, participando no dia-a-dia das principais romarias e seus 

festejos, seguindo os “passos” de suas constantes caminhadas, observando como elas são 

construídas e mantidas. Acreditamos que tal metodologia propiciou as condições necessárias 

deaproximação, com mais profundidade, da realidade do universo que encobre a cidade, seus 

moradores e visitantes, seus eventos e sua patrimonialização. 

As declarações de Deslauriers e Kérsit (2008) nos mostram a importância e o papel de 

destaque do método qualitativo para o nosso trabalho, pois a pesquisa de essência qualitativa 

requer contato direto com o vivido. Daí a necessidade de “capturar” com intensidade a 

maneira como os diferentes indivíduos constroem suas relações imaginárias e simbólicas com 

os seus lugares. Por exemplo, o uso da fenomenologia “[...] é uma particular estratégia de 

pesquisa qualitativa, isto é, uma particular forma de conduzir tal tipo de pesquisa” 

(MOREIRA, 2002, p. 17-18).  

A inserção do pesquisador no mundo do sujeito foi determinante, pois nos permitiu 

observar como ele construía sua vida assentada tanto na base material quanto na base 

imaterial. O mundo simbólico está em constante simbiose com o mundo material, eles são 

realidades incontestes e em constante diálogo.  

Com a vivência do pesquisador nas principais romarias verificou-se como moradores e 

visitantes construíam estruturas simbólicas com seu patrimônio. Dessa forma, o instrumento 

de operacionalização metodológica constou de duas técnicas: a primeira foi a do observador 

como participante, ou seja, o pesquisador estabeleceu contato com a comunidade durante as 

romarias pelo período de três anos, além de participar de acontecimentos organizados. A 

segunda foi a realização de entrevistas com aplicação de questionários semiestruturados. Estas 
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técnicas são comuns nas pesquisas qualitativas, sendo a entrevista uma forma direta de 

apreender o fenômeno.  Algumas dessas entrevistas foram gravadas em vídeo e em áudio, 

deixando a critério do depoente, essas possibilidades. Questionários com perguntas 

específicas foram elaboradas no sentido de alcançar moradores e visitantes.  

Por uma questão de proteção aos participantes e visando guardar sua liberdade de 

expressão, optamos por não identificá-los diretamente. Decidimos adotar estratégia composta 

por uma substituição fictícia de seus respectivos e verdadeiros nomes.   

Quanto à maneira de teorização consideramos interessantes as associações que Paul 

Claval (1982; 1997b, 1999,), Crozat e Fournier (2005), Di Méo (1996) fazem da Geografia 

Cultural e Social com outros subcampos e disciplinas, quando evocam riqueza de 

possibilidades e diferentes abordagens teórico-metodológicas com múltiplos procedimentos. 

As convergências são diversas, favorecendo encontros teóricos e práticos de pesquisa, por 

exemplo, entre a Geografia Cultural e as abordagens Fenomenológica, Humanística e 

Etnográfica etc. Em referência à fenomenologia, observa Claval (1997b) que, no jogo das 

traduções e interpretações das relações sociais, ela abre possibilidades a partir de uma análise 

de caso até uma reflexão mais geral.         

A convergência da Geografia Cultural com a Humanística e com a Fenomenológica 

ocorre pelo fato de que é perfeitamente possível inserir a escala do indivíduo em abordagens 

culturais. À medida que estas geografias abrem discussão na questão ontológica, ou seja, 

sobre a questão do ser, elas antecipam mesmo a questão epistemológica, ou melhor, o 

conhecimento, ganhando assim configuração de uma geografia cultural muito mais articulada. 

Di Méo (1996) reconhece a “fecundidade” da fenomenologia na Geografia quando 

este explora os “territórios do cotidiano” e seu espaço vivido, afirmando a necessidade de 

ajustamento tanto teórico quanto metodológico entre as disciplinas das ciências humanas para 

que a geografia abandone o estigma de disciplina técnica1
. 

                                                             
1 Ele esclarece esta postura afirmando: “Para que a geografia participe deste diálogo das ciências humanas, faz-

se necessário que ela fale a mesma linguagem teórica e metodológica que a história, a sociologia, a economia, a 

antropologia, a etnologia, etc. Ela deve encontrar seu campo de conceitualização trazendo seu toque de 

originalidade e os objetos científicos, os questionamentos que lhes são próprios. É no preço deste esforço que a 

geografia perderá sua reputação de matéria puramente técnica e tecnicista”1 (DI MEO, 1996, p. 48, tradução 

nossa). Texto original: “Pour que la géographie participe à ce dialogue des sciences humaines , Il faut qu‟elle 

parle le même langage théorique et méthodologique que l‟histoire, la sociologie, l‟économie, l‟antropologie, 

l‟ethologie, etc. Elle doit rejoindre leur champ de conceptualisation en apportant sa touche d‟originalité et les 
objets scientifiques, les questionements qui lui sont propres. C‟est aux prix de cet effort que la géographie perdra 

sa réputation de matière purement technique et technicienne” (DI MÉO, 1996, p. 48). 
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Nesse sentido, levando em consideração as realidades multiescalar e plurisciplinar 

supracitadas de apreensão dos fatos sociais que este trabalho exige, esta tese se engaja na 

adoção de estratégias teóricas de pesquisa na corrente da Geografia Cultural complementada 

pelas abordagens teóricas das Ciências Sociais e Humanas, de outros sub-ramos da Geografia 

como a fenomenológica e a social, as quais estão ligadas como fios condutores no sentido de 

melhor apreensão do fenômeno pesquisado.      

Concordamos com Dominique Crozat e Sebastian Fournier (2005) quando estes 

trabalham em cooperação interdisciplinar ou em “quatro mãos” (Geografia com contribuição 

da Antropologia) em busca de preencher lacunas que por ventura possam existir entre 

disciplinas próximas ou afins. Para eles, não praticar essa pluridisciplinaridade é abster-se de 

contribuições as quais podem ser eficientemente capazes de fornecer elementos de análise 

particularmente ricos. Milton Santos (1996) trata desta discussão quando chama a atenção 

com a seguinte ponderação: “Tal fato constitui uma fraqueza na medida em que nos distancia 

do ideal de uma Geografia unificada
2
, mas é também uma força, na medida em que o 

conhecimento dos mecanismos particulares pode colaborar para a compreensão dos 

mecanismos gerais” (p. 41). Propomos então, trabalharmos com a conjunção de “múltiplos 

pensadores”, com a intenção, no entanto, de não cair em um empobrecimento da disciplina 

geográfica o que nos torna atentos às observações de Milton Santos. 

Pensando dessa forma, procuramos metodologias convergentes aos conceitos 

geográficos os quais nos ajudaram na apreensão do conhecimento de nosso objeto de estudo. 

Buscamos compreendê-los de forma compartilhada, concordando que os “[...] fenômenos são 

complexos e o seu valor deve dar margem a que possam ser avaliados sem seguir uma grade 

de concepções aprioristicamente definida” (GOMES, 2009, p. 73).     

Trouxemos para o contexto teórico conceitual do trabalho autores da Sociologia, da 

Antropologia e da Filosofia. Buscamos Eric Dardel, André-Frédéric Hoyaux, Christian 

Dennys M. de Oliveira, Otto Friedrich Bollnow (Filosofia), Perla Serfaty-Garzon (Sociologia, 

Psicologia) alguns exemplos de estudiosos utilizadores da linha fenomenológica de 

                                                             
2 Esta é uma das questões centrais que tem perseguido a Geografia. Por exemplo, em torno da “região” manteve-

se intenso dabate no meio geográfico, na procura de um conceito e de um método próprios os quais fornecessem 

à Geografia, a sua identidade no sentido de diferenciá-la tanto das Ciências Naturais quanto das Ciências Sociais. 

A região, neste sentido, é colocada como possibilidade de realizar esta unidade (LENCIONI, 1999a; 1999b; 

CORRÊA, 2005b). Paulo Cesar da Costa Gomes (1997, p. 36) reflete coerentemente sobre a problemática em 
torno das questões teórico-metodológicas, de unificação e da definição do objeto da Geografia neste final de 

século, com a seguinte afirmação: “A geografia é, assim, o ato de estabelecer limites, colocar fronteiras, fundar 

objetos espaciais, orientá-los, ou em poucas palavras, o ato de qualificar o espaço; mas é também 

simultaneamente a possibilidade de pensar estas ações dentro de um quadro lógico, de refletir sobre esta ordem e 

sobre seus sentidos”.  
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pensamento. No pensamento da Geografia Cultural/Humanística buscamos apoio em Paul 

Claval, Roberto Lobato Correia, Yi-Fu Tuan. Na Geografia Relacional e Social utilizamos 

Jérôme Monnet, Guy Di Méo. Na leitura teórica patrimonial buscamos o auxílio conceitual e 

teórico dos sociólogos Henri-Pierre Jeudy, Michel Rautenberg. 

A partir da relação multidisciplinar dos autores elencados foi definida uma hierarquia 

analítica entre os conceitos, ou melhor, foi identificado o conceito principal e, neste caso, o 

conceito de lugar sem deixar de remeter os de espaço, paisagem, território e, junto a eles, 

foram trazidos os conceitos correlacionados ou secundários (ARAUJO, 2007). É o que 

Haesbaert (2010), buscando em Deleuze e Guattari, chama de “constelação” de conceitos. O 

conjunto de todos os conceitos (principal e secundários) está distribuído ao longo do corpo do 

trabalho em diálogo com o contexto da obra.  

Esta proposta nos possibilitou abrir pensamento sobre novo eixo de análise, ou seja, o 

“tombamento afetivo do patrimônio”, diferenciando-se substancialmente do tombamento 

institucional. Isto se deveu pelo fato de que o conceito de lugar articulou-se aos próprios da 

geografia e ao do conjunto de conceitos das disciplinas próximas e, conectados entre si, foram 

essenciais à formulação do pensamento analítico sobre a construção do lugar do patrimônio 

social no bojo da epistemologia da geografia. A escolha dos conceitos, então, foi a de 

procurar elaborar este eixo analítico e sistematizá-lo nos conhecimentos existentes sobre o 

tema patrimônio e produzir novos conhecimentos no contexto da geografia com abordagem 

patrimonial.  

As observações na pesquisa de campo foram fundamentais e serviram de estruturas 

basilares para o trabalho. Foi a partir das observações que surgiram novas ideias as quais 

foram incorporadas ao corpo da tese como focos centrais de discussão. Em campo ocorreu a 

interação com o lugar vivido e experienciado, quando o pesquisador se deu conta realmente 

como os objetos e os espaços patrimoniais afetavam ou eram desprezados e levados à 

indiferença pelos moradores e visitantes. Foi forma eficaz de captar a essência de 

sociabilidade dos indivíduos e do seu lugar, o que favoreceu formular reflexões que antes das 

visitas seriam impossíveis de se pensar.  A presença do pesquisador na dinâmica do lugar fez 

com que ele observasse diferentes leituras, pois o trabalho de campo como método de busca 

de essência do fenômeno “[...] é a expressão das diferentes leituras de mundo. É o lugar (da 

observação e da sistematização) do olhar do outro [...]” (SUERTEGARAY, 2002, p. 2). 

Deslocamo-nos para Juazeiro do Norte a fim de observar e participar das principais romarias e 
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dos eventos preparatórios, ou Ícones Satélites
3
, os quais estavam sendo preparados para a 

divulgação do “Centenário de Juazeiro”, denominado por nós como “Evento Mãe” ou “Ícone 

dos Ícones”. Estes pequenos ícones foram preparados de forma intercalada, muitos deles 

combinando com as datas festivas das romarias.       

 Foi período em que aplicamos questionários e fizemos entrevistas. Nessa etapa, alguns 

problemas de ordem técnica foram detectados, por essa razão utilizamos algumas entrevistas 

como projetos pilotos. Como a cidade em tempo de romarias se transforma em um caldeirão 

de barulho e de confusão e as entrevistas eram realizadas na rua, muitas delas ficaram 

impossíveis de serem decifradas. Então optamos por realizá-las depois das romarias quando a 

cidade se “acalma”. No total aplicamos entrevistas e questionários para 60
4
 pessoas (50 

moradores e 10 visitantes). A faixa etária do grupo entrevistado variou de 18 a 80 anos. Vinte 

e nove pertenciam ao sexo masculino e trinta e um ao sexo feminino. Quarenta e nove 

consideravam-se católicos, três se disseram protestantes e oito sem religião definida. Trinta e 

seis disseram ser devotos do padre Cícero, vinte e quatro afirmaram a não devoção.   

A cidade de nosso objeto de estudo (FIGURA 1), encontra-se inserida na Região 

Administrativa 19, Micro Região de Planejamento Cariri-Centro-Sul, Meso Região Sul 

cearense e Micro Região do Cariri. As coordenadas geográficas correspondem as “Latitude 

(S) 7º 12‟ 47” e Longitude (WGr) 39º 18' 55".Tem seus limites à Norte com o município de 

Caririaçu, ao Sul com Crato, Barbalha e Missão Velha. A Leste estão as cidades de Missão 

Velha e Caririaçu e, a Oeste, a cidade do Crato. Juazeiro do Norte tem uma área absoluta de 

248,55 km2, sua altitude é de 377,3 metros ao nível do mar. Em linha reta da capital, 

Fortaleza, percorre-se 528 km se acessada pelas rodovias BR-116 e CE-293; esta última 

atualmente denominada de rodovia Padre Cícero. De acordo com dados recentes do censo de 

2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a população recenseada é de 

246.265 com estimativas para 249.829 habitantes (BRASIL, 2010). 

Os argumentos da pesquisa negociam reflexão sobre dimensões ontológicas, práticas, 

ideais, materiais, e ideológicas. Sendo a base teórica e conceitual pluridisciplinar, os capítulos 

procuram responder ao conjunto de reflexões sobre uma cidade de dimensões patrimoniais e 

festivas religiosas de proporções afetivas emocionais e sentimentais fortes. Os capítulos 

                                                             
3 Ícones preparatórios os quais giram em torno do Ícone-Mãe (dia oficial do Centenário) responsáveis por sua 

visibilidade no imaginário social.   
4 O número exato de pessoas (moradores e vivitantes) não estava previamente fechado, eles foram escolhidos 

aleatoriamente durante nossas pesquisas de campo. O número fechado de 60 entre todos foi mera coincidência.  
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trazem para a constituição do trabalho estas dimensões articuladas para se fazer compreender 

o conceitual e o empírico da qual a pesquisa necessita.  

 

Além da introdução, os demais capítulos estão distribuídos da seguinte forma: o 

capítulo dois se engaja na exploração de uma geografia relacional para introduzir o material e 

o ideal como participantes diretos da dinâmica citadina e urbana. Ele desenvolve as reflexões 
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do geógrafo Jérôme Monnet no quadro da geografia relacional. Sua obra abre perspectiva para 

avançar sobre geografias mais abertas. A cidade e o urbano são apreendidos em termos 

relacionais por que a realidade é pensada sem oposições dualistas absolutistas construtoras do 

pensamento único. Na cidade e no urbano a sociedade vive entre o material e o ideal. Vive-se 

a materialidade e as representações simbólicas e imaginárias das experiências do lugar. Este 

capítulo pretende articular e introduzir a geografia nestes dois aspectos: o espacial (objetivo) e 

o social (subjetivo) não separando o mundo concreto do mundo subjetivo, do mundo visível e 

do mundo invisível. A concretude do espaço se articula intrinsecamente com as 

representações simbólicas e imaginárias consideradas, da mesma forma, produtoras de espaço. 

Ao capítulo é articulada compreensão conceitual e teórica com a sociologia e a antropologia.   

O capítulo três formula reflexões entre autores das Ciências Sociais a respeito do 

tema patrimonial. O patrimônio em questão trata-se do cultural construído. Traz para debate 

dois estudiosos referências os quais têm se esforçado em mostrar as contradições entre o 

patrimônio histórico científico, ou seja, o Patrimônio Institucionalizado e o Patrimônio Social, 

o de uso coletivo e vivido na experiência cotidiana do lugar onde se encontram. No âmbito da 

geografia faz um levantamento do processo no qual esta ciência começou a se apropriar da 

questão e como ela desenvolve suas pesquisas. Estas duas articulações foram essenciais para a 

produção dos capítulos posteriores no contexto patrimonial do objeto de estudo.  

O capítulo quatro inicia e articula o método qualitativo proposto e sua aplicação 

durante o trabalho de campo. O trabalho de campo fez refletir sobre a atividade turística 

perseguida pela cidade e a natureza sensível e suprassensível do patrimônio romarias de 

Juazeiro do Norte. À geografia relacional foi associada a  fenomenologia onde o corpo 

(corporalidade e corporeidade) é lugar natural das emoções e dos afetos e das possibilidades. 

Lugar e corpo são entidades entrelaçadas na construção patrimonial afetiva. Este capítulo 

explora as formas de como são construídos o patrimônio social em lugares dinâmicos da 

cidade e como são introduzidos novos patrimônios na paisagem. Neste caso, são apresentados 

embates e contradições entre a paisagem patrimonial de tombamento afetivo social e 

paisagem patrimonial de produção institucional.     

O capítulo cinco é o coração do trabalho, traça o perfil da organização e evolução do 

Centenário de Juazeiro do Norte no imaginário citadino e no espaço concreto urbano. 

Apresenta o Centenário como chamariz de retomada do turismo convencional e a 

requalificação urbana para atividade operada na espera e na urgência de investimentos 

públicos nas diferentes escalas. Traz para discussão geográfica uma nova maneira de pensar 
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as romarias e os lugares de romarias na dinâmica religiosa da cidade utilizando o significado 

de “utopia da esperança”. Recupera os conceitos de patrimônios social e institucional no 

sentido de evidenciar as tentativas de retomada de tombamento do monumento Estátua de 

Padre Cícero para a atividade turística tradicional.   

Finalmente o capítulo seis. São as considerações finais do trabalho. É o desfecho e 

reflexão sobre a tese. Traz em seu conteúdo as observações gerais da pesquisa o que colabora 

com o contexto geral da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

2 DENSIDADES DA CIDADE: SIGNIFICADOS URBANOS 

DO CULTURAL AO SIMBÓLICO 
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2 DENSIDADES DA CIDADE: SIGNIFICADOS URBANOS DO CULTURAL AO 

SIMBÓLICO  

 

Este capítulo tem como objetivo discutir algumas densidades da cidade, ou em outras 

palavras, densidades como o conjunto de fatores de diversas ordens sejam eles econômicos, 

políticos, religiosos, simbólicos etc. os quais dinamizam as diferentes relações existentes entre 

os sujeitos e os atores construindo o espaço urbano. Insere a discussão a respeito dos 

significados simbólicos da cidade vistos pelo prisma da ciência geográfica. Traz a discussão 

da simbologia urbana na Geografia dialogando com o aporte conceitual e teórico da 

Antropologia e da Sociologia. No contexto da análise geográfica destaca-se a contribuição de 

Jérôme Monnet e seu conceito de espaço relacional para a compreensão da complexidade das 

representações do urbano. Ainda inspirado em Monnet amplia-se a discussão para o trato das 

questões referentes ao sujeito como escala geográfica e sua ação no espaço urbano. Outra 

temática relevante destacada neste capítulo é a abordagem que se faz sobre as consciências 

geográficas e a cognição na cidade tomada como suporte para o entendimento entre as 

relações simbólicas, materializadas ou não, no espaço geográfico urbano pelos sujeitos.  

 

2.1- Introduzindo a cidade nos estudos da Geografia Urbana 

A cidade tem sido objeto onipresente de pesquisas em diferentes disciplinas e vem 

sendo trabalhada nas mais variadas perspectivas. Trata-se de tema rico e ao mesmo tempo 

complexo para as diferentes correntes epistemológicas que mergulham na busca por 

compreender as intrincadas dinâmicas que lhe estão subjacentes.  

No domínio da geografia, diversas correntes teóricas foram elaboradas no sentido de 

estabelecer critérios para o entendimento da cidade, do urbano e sua dinâmica; a geografia da 

cidade funcionalista, a geografia dos lugares centrais, a geografia da cidade como organização 

do espaço para as interações sociais, a geografia behaviorista, a geografia das representações e 

a geografia fenomenológica são exemplos marcantes relacionadas ao consumir, ao possuir, ao 

perceber, ao representar, ao ver, ao sentir, enfim, ao viver a cidade.  

Segundo Paul Claval (1999), quando os geógrafos começaram a desenvolver seus 

estudos sobre a cidade, eles não estavam centrados ou mesmo interessados em analisar a 

complexidade das paisagens urbanas. Segundo ele, a dispersão que comandava a exploração 

dos recursos naturais parecia constituir o modo normal de distribuição sobre o tema. Surge, 

então, a cidade do ponto de vista funcionalista e, ao assumirem essa visão, automaticamente 
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os geógrafos começaram a comparar a cidade a uma máquina ou a um organismo, seu 

funcionamento era o ponto de interrogação fundamental. A cidade funcionalista é considerada 

a partir do ponto de vista de ocupação territorial, uma estrutura imutável. Este aspecto 

conceitual sobre a cidade é advinda das ciências físicas ou naturais às quais, segundo Claval 

(1999) os geógrafos tiveram o costume de pedir emprestados os seus paradigmas e, ainda hoje 

este paradigma se apresenta solidamente enraizado. O termo funcionalista vem da palavra 

“função” tomada de empréstimo da fisiologia, daí a ideia de se comparar a cidade a um 

organismo. Função a qual designa as atividades que justificam a existência e evolução da 

cidade, ou seja, a busca na própria região dos recursos que lhe são necessários (DONNE, 

1979).             

Porém, a análise das funções da cidade não é capaz de fornecer informações para que 

se possa fazer compreender por inteiro as razões da existência da cidade. A visão 

funcionalista da cidade ficaria restrita à elaboração de tipologias a exemplos de cidade 

industrial, cidade administrativa, cidade militar, cidade intelectual e assim por diante 

(CLAVAL, 1999).  

Posteriormente, a teoria dos lugares centrais de Lösch e Christaller já toma outro corpo 

e se diferencia do modelo de cidade anteriormente descrita. Claval (1999) faz sobre ela 

algumas considerações. Esta teoria estabelece que a cidade é, fundamentalmente, uma 

centralidade econômica, a centralidade das economias externas que aí se instalam. O 

argumento central é a de que os homens têm necessidade de comercializar, buscar médicos 

especialistas, seguir o curso dos professores qualificados etc. Para ele, essa teoria é mais 

esclarecedora porque apesar de ser conduzida em termos puramente econômicos, ela não é 

perfeitamente unitária como a funcionalista.   

As formulações teóricas sobre a cidade vão passando por um refinamento segundo 

Claval, pois a partir da teoria dos lugares centrais surge um argumento considerado essencial.  

Com os agrupamentos humanos cada vez mais amplos, os homens sentem a necessidade de se 

comunicar. Surge a ideia de definir a cidade como um “lugar de trocas e de comunicação”, 

teoria a qual o próprio Claval, aprofunda. Com ele e a colaboração outros pesquisadores a 

cidade começa a ser definida como forma de organização do espaço destinado a favorecer, ao 

máximo, as interações sociais. A cidade, dessa forma, é comparada a uma central telefônica 

no sentido de favorecer a passagem rápida de um interlocutor a outro, produzindo também um 

lugar de encontro, onde o bairro central desempenha papel importante. Algumas vantagens 

dessa teoria são apresentadas, a exemplos de como abarcar todas as formas de comunicação e 
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não somente aquelas presas às formas construídas e às paisagens, mas também a de permitir 

que as pessoas possam atar relações ou estabelecer trocas ou mudanças de ideias, de emoções, 

por exemplo.   

A geografia behaviorista surge a partir do pensamento da psicologia a qual imperava 

nas ciências sociais. Ela é caracterizada como um retorno ao comportamento e à percepção do 

lugar (Monnet, 1999a). No meio urbano é destacado não somente a percepção, as atitudes e o 

comportamento, mas também as relações entre o espaço e o conjunto destes fenômenos. A 

geografia behaviorista parte da sistematização da percepção do sujeito. Uma das três áreas de 

pesquisa, além da percepção regional e do desenvolvimento da percepção espacial é a 

percepção da forma urbana, ou melhor dizendo, do seu desenho e das relações internas.  

Já a geografia das representações estuda as representações cognitivas do homem no 

espaço. No bojo da geografia regional, o que se propõe é interpretar o vivido de seus 

habitantes e, da mesma forma que a geografia behaviorista, a geografia das representações 

trata-se de uma geografia subjetiva5 ligada à Teoria do Conhecimento. Para Monnet (1999a), 

o interesse da geografia pelas representações é o de explicar o comportamento dos atores no 

espaço. A representação que alguém faz daquele ou daquilo que foi reconhecido como um 

elemento da realidade geográfica.     

Por último temos a geografia fenomenológica, individualizada no seio da geografia 

cultural pelo interesse em questões levantadas pela filosofia e, em particular, pela 

fenomenologia, como por exemplo, “o que é o ser no mundo”, “que lugar tem nossa 

consciência em relação ao mundo” e “que papel desempenha em nossa consciência”. A 

geografia fenomenológica pergunta-se sobre o espaço vivido dos indivíduos e se interessa 

pela percepção (MONNET, 1999a). Nas pesquisas que envolvem a geografia fenomenológica 

estão integradas aproximações cognitivas e psicológicas e destaca-se a intenção de se 

conhecer a interiorização do vivido dos indivíduos buscando revelar seus conflitos, desejos, 

tensões, afeições etc. A geografia fenomenológica ao mergulhar no interior do ser na escala 

dos sujeitos, preocupa-se com seu espaço vivido, pois o ser existencial mantém contato 

intenso com seu lugar, escala essencial na geografia fenomenológica (HOLZER, 1997; 1999), 

pois o lugar é onde ele mantém raízes profundas.  

 

2.2 - Algumas abordagens sobre a dinâmica urbana: uma geografia das relações em 

Jérôme Monnet 

                                                             
5
Estas correntes pertencem a uma corrente maior da Geografia, a Geografia Cultural. 
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Um sentido lógico envolve também uma construção simbólica. 

Uma teoria racional e mesmo científica constitui uma forma 

simbólica de explicar a realidade, sendo que toda forma 

simbólica remete à dimensão mítica do homem (RUIZ, 2004, 

p. 111). 

 

Procurar e estabelecer novas abordagens de leitura sobre a cidade e o urbano são 

desafios constantes para a geografia pelo motivo de a cidade estar em constante mutação. Se a 

cidade é uma sucessão de heterogeneidades e territorialidades ocorrendo em uma constância 

eterna, a geografia tem que procurar meios para desvendar os labirintos que nela se formam. 

Monnet (1999a), ao propor apreender a cidade e o urbano em sua dinâmica elabora a 

concepção de espaço, concepção esta que vai dar forma à sua teoria a qual se propõe em 

compreender as tramas e as tessituras que envolvem o ordenamento espacial da cidade. 

Espaço para ele é, então:  

[...] a matéria das relações. Ele constitui a matéria da relação do sujeito ao objeto, de 

si para o outro, de nós a eles, do interior ao exterior, da consciência ao mundo. Que 

o espaço seja concebido em uma perspectiva objetiva, subjetiva ou trajetiva, ele 

aparece sempre como condição da relação. Que se trate de consciência, de 
conhecimento ou de comunicação: é necessário que aí tenha diferenciação e 

distância6 (MONNET, 1999a, p. 126, tradução nossa).  

 

O termo “relação" em destaque encobre todo processo de ordenamento espacial 

urbano. Essa sua ideia de relatividade dos acontecimentos no espaço vai culminar no que ele 

chama de “interpretação-ordenamento7” do espaço, como tentativa de situar seu arcabouço 

teórico diferenciando-se do que cientistas sociais e mesmo geógrafos chamam de 

“representação-ação” do espaço, como ele próprio indica. Sua intenção é demonstrar que o 

modelo teórico “interpretação-ordenamento”, pode ser utilizado como uma “performance” 

geográfica por excelência. A teoria é aplicada ao mundo urbano, no sentido de entender a 

cidade como um cosmos, ou seja, uma complexidade organizada de mundos particulares e 

diretamente experimentada por seus habitantes.  

Ele busca apoio intelectual em quatro autores para dar suporte à sua teoria, a saber: 

Augustin Berque, Guy Di Méo; Jacques Lévy e Régis Debray. Estes autores são essenciais 

                                                             
6
Texto original: L‟espace est la matière des relations. Il constitue la matière de la relation du sujet à l‟objet, de 

soi à autri, de nous à eux, de l‟interieur à l‟exterieur, de la conscience au monde. Que l‟espace soi concu dans 

une perspective objective, subjective ou trajective, Il apparaît toujoour s comme la condition de la rlation. Qui 

s‟agisse de conscience, de connaissance ou de communication: Il faut qu‟il y ait différenciation et distance 

(MONNET, 1999a, p. 126) 
7 O autor recorre a Augustin Berque (1995) para inserir em suas reflexões a questão da interpretação-

ordenamento. Berque diz o seguinte sobre as “razões da paisagem”: “as sociedades ordenam seu ambiente em 
função das interpretações que dele fazem. E reciprocamente elas o interpretam em função do ordenamento que 

nele realizam”. Ou seja, a interpretação “[...] designa aqui tanto as maneiras de ver quanto as maneiras de dizer 

[...] (BERQUE, 1995, p. 15, tradução nossa). Texto original: “les societés aménagent leur environement en 

function de l‟interprétation qu‟elles en font, et réciproquement elles l‟interprètent en function de l´aménagement 

qu‟elles en font”. […] désigne ici tant les manières de voir que lesmanières de dire [...] (BERQUE, 1995, p. 15). 
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por que, a partir deles, Monnet (1999a) chega à concepção “médium”, ou seja, a relação 

existente entre o ser humano e o mundo. Assim o mundo aparece como uma “relação” 

conforme destacado na citação. Os axiomas abaixo criados por ele vão definir sua posição. 

Ele busca então: 

 A “mesologia” definida como a “disciplina que se ocupa dos meios humanos e 

do ecúmeno, para definir a médiance” procedente da aliança entre geografia e 

fenomenologia, inspirada em Augustin Berque; 

 A “territorialidade mediadora” ou “mediação-sócio-espacial”: este 

qualificaria os lugares segundo a posição que eles têm na passagem da 

identidade à alteridade, do conhecido ao desconhecido, do familiar ao 

estrangeiro, da mudança ao silêncio, inspirado em Guy Di Meo;  

 A “geografia da política” daria conta das condições da “co-presença” e das 

“mediações” territorializadas do “viver juntos em comum”, inspirada em 

Jacques Lévy e; 

 A “mediologia” ilustrada por Régis Debray e apresentada como “a ecologia das 

representações ou das ideias eficazes”, inspirada em Daniel Bougnoux. 

Estes autores, cujos axiomas o inspiraram, são denominados por ele de autores 

relativistas (relacionais), pois os considera adeptos do pensamento de que a realidade não é 

construída em termos de oposição dualista absolutista, cuja característica é de produzir 

determinismos de sentido único, a exemplo do mundo objetivo separado categoricamente do 

mundo imaginário. A junção dos axiomas transformaria então o espaço em processo de 

“relação” (ou médiance). Desse modo, a “realidade” seria o conjunto ou totalidade das 

relações entre temas, fatos, ditos, conceitos, matéria, espírito, lugares concretos etc. Para 

justificar sua própria posição de autor relativista a respeito da realidade ele constrói o seguinte 

postulado:  

As diferentes categorias de realidades são “reais” senão relativamente ao conjunto 

da realidade como totalidade, senão em relação às outras realidades: a matéria como 

as idéias deixam de ser realidades para se tornarem irreais logo que elas são 

abstratas de outras realidades. O ato de abstração em si mesmo não existe fora do 
mundo: não que não existam espíritos “puros” (isto é, pensamentos não encarnados 

nas realidades psíquicas), que não existam objetos “puros” (isto é, realidades físicas 

não categorizadas pelo pensamento). Certamente, a matéria tem uma existência 

autônoma em relação ao pensamento que temos dela, também como as idéias têm 

sua parte de autonomia. É, além disso, a autonomia da matéria que obriga a nos 

adaptar (fisicamente e mentalmente) ao mundo, do mesmo modo a autonomia do 

pensamento (graças à comunicação interindividual) nos autoriza a adaptar o mundo 

(fisicamente e mentalmente) a nós. [...] o relativismo identifica determinações 
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cruzadas que formam as condições nas quais jogarão o acaso, a necessidade e a 

vontade8 (MONNET, 1999a, p. 94, tradução nossa) [grifos nossos].    

 

Neste sentido postula a realidade humana constituída na relação dialética sujeito-

objeto nos seguintes termos: de um lado, o sujeito é aquele tal qual se identifica por si 

próprio, é o ser-no-mundo e, de outro lado, o objeto é aquele tal qual como é identificado ou 

apreendido pelo sujeito. Assim, nas condições as quais ocorre à relação sujeito-mundo, o 

mundo é um ambiente quando o sujeito o toma como “exterioridade”, o mundo é objeto 

material envolvedor deste sujeito e do qual o sujeito é parte integrante. Então, para ele, a “[...] 

noção de meio se presta muito a uma perspectiva processual ou relacional, porque não há 

meio no absoluto, somente meios de qualquer coisa. O ser humano está no meio de seu meio, 

sendo ele próprio meio de outras coisas9 [...]” (MONNET, 1999a, p. 133, tradução nossa) 

[grifo do autor].  

Para ele, a realidade humana não é construída apenas por meio de um único termo, 

mas na relação entre eles e que, todo ordenamento do espaço é uma interpretação que o 

sujeito ou sujeitos sociais fazem do mundo. O ordenamento espacial passa a ser conceituado 

como toda ação individual ou coletiva organizadora da “matéria” no espaço não importando a 

escala. Isto porque na relação sujeito-mundo, o sujeito é uma realidade que transforma efetiva 

e materialmente o mundo. De outro lado, o mundo também é uma realidade, mas essa 

realidade é vista a partir da concepção do sujeito em relação ao mundo. Então, de acordo com 

ele, a noção de interpretação tem duplo sentido capaz de dar conta da retro-determinação entre 

ordenamento do espaço e representação do mundo. São elas: a passiva e a ativa. A 

interpretação passiva contempla aquelas realidades as quais o(s) sujeito(s) tem algo a 

interpretar, ou seja, compreender e (re)tratar os ordenamentos e representações que lhes são 

pré-existentes. Na interpretação ativa o(s) sujeito(s), agindo de acordo com suas 

interpretações do mundo, produzem suas próprias interpretações e também as do mundo.  

                                                             
8
Texto original: Les différentes catégories de réalités ne sont “réelles” que relativement à l‟ensemble de la réalité 

comme totalité, que dans leur relation aux autres réalités: la matière comme lês idées cessent d‟être dês réalités 

pou devenir irrélités dês lors qu‟elles sont abstraites dês autres réalités. L‟acte d‟abstraction lui-même n‟existe 

pás hors du monde: pás plus qu‟il n‟existe de “purs” esprits (c‟est à dire dês pensées non incarnées dans dês 

rélités physiques), il n‟existe de “purs” objects (c‟est à dire dês réalités physiques non catégorisées par la 

pensée). Bien Sûr, la matière a uma existence autonome par rapport à la pensée que nous en avons, tout comme 

lês idées ont leur part d‟autonomie. C‟est d‟ailleurs l‟autonomie de la matière qui nous oblige à nous adapter 

(physiquement et mentalement) au monde, de même que l‟autonomie de la pensée (grace à la communication 

interindividuelle) nous autorise à adapter le monde (physiquement et mentalement) a nous. [...] Le relativisme 

identifie dês déterminations croisées qui forment lês conditions dans lesquelles vont jouer le hasard, la nécessité 
et la volonté (MONNET, 1999a, p. 94). 
9
Texto original: “[...] notion de milieu se prête bien à uma perspective processuelle ou relationnnelle, car Il n‟y a 

pás de milieu dans l‟absolut, seulement de milieux  de quelque chose. Lètre humain estau milieu de son milieu, 

tout em étant lui-même le milieu d‟autres choses [...]” (MONNET, 1999a, p. 133). 
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O mundo é um complexo sistema de representações ou “complexo imaginário”10 

(MONNET, 1999b). No ceio desse complexo imaginário planetário terrestre encontra-se a 

cidade e seus discursos verbais. Os discursos verbais são a própria consciência da escrita da 

cidade e confundidos com a própria cidade, pois a cidade não pode existir sem a linguagem, a 

“linguagem urbana”, ou a máscara cultural semiótica composta de símbolos, signos, imagens, 

metáforas construídoras da cúpula envolvedora da cidade oferecendo-a transparência 

(FERRARA, 1990; 2008).    

 Então a cidade pode ser referenciada e diferenciada em dois modelos, o 

primeiro é “a cidade tal qual ela deveria ser”. E o segundo, “a cidade tal qual como se 

encontra” (MONNET, 1999a). Os termos são bastante próximos e chegam a confundir-se, 

porém existe uma sutil e importante diferença entre eles. A “cidade tal qual deveria ser”, é a 

cidade na escala da “humanidade”, ou seja, a cidade de agora, a cidade que está acontecendo 

neste momento, na ebulição dos diversos sujeitos e atores no poder, é a cidade comandada ou 

controlada. É a cidade das diferentes mídias, vendida ininterruptamente pelas diversas 

publicidades e pronunciada pelos discursos políticos, a cidade das narrações jornalísticas e 

assim por diante. Sendo componente dos jogos mediáticos e políticos, a cidade é descrita 

parcialmente e está em contraste com seu contra modelo, isto é, a “cidade tal qual como se 

encontra”. Mais especificamente a cidade como se encontra é qualificada na escala 

“inumana”, ou “[...] produto coletivo da incapacidade dos indivíduos, cada um por si, de 

compreender o meio cotidiano como um „mundo‟ unificado por sua consciência 

geográfica”11 (MONNET, 1999a, p. 121, tradução nossa). Ou melhor, considerando a cidade 

no plural, seriam aquelas grandes cidades em sua dinâmica efervescente se mostrando “[...] 

parecer fora de proporção para o sujeito individual, habitante ou visitante, que tenta apreendê-

las”12 (MONNET, 1999a, p. 182, tradução nossa).  

                                                             
10

Complexo imaginário é sinônimo de imagem do espaço. Trata-se da associação das representações pessoais 

provenientes da experiência do espaço e das representações materializadas de um objeto verbal ou iconográfico 

como textos, mapas, fotos, quadros, etc., todo um conjunto de referências de um lugar na consciência e na 

memória individual e na cultura coletiva (MONNET, 1999b, p. 3) 
11

Texto original: “[...] produit collectif d‟une incapacité des induvidus, chacun pour soi, à apprehender leur 

milieu quotidian comme un “monde” unifié par leur conscience géographique” (MONNET, 1999a, p. 121). 

Monnet se refere aos grandes conglomerados cuja realidade foge completamente à compreensão do indivíduo. 

Ele chama estes grandes conglomerados de “monstruópoles”. Obviamente Juazeiro do Norte não uma 
“mostruópole”, porém seu crescimento rápido, acelerado e vertiginoso em pouco tempo no contexto histórico e 

que já ganhou oficialmente o estatuto de “metrópole”, absorve em si muito das vantagens e dos problemas de 

uma mostruópole.   
12 Texto original: “[...] sembler hors de proportion au sujet individuel, habitant ou visiteur, qui essayait de lês 

appréhender” (MONNET, 1999a, p. 182) 
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Abre-se aqui um parêntese para esclarecer que estas formas de cidade não são 

configurações geradas pela própria cidade funcionando como um organismo independente e 

agindo no espaço. As grandes cidades são apenas as formas assumidas pelos fatores de 

criação e desenvolvimento das relações espaciais produzidas pelos sujeitos e, neste caso, pelo 

processo de acumulação capitalista que faz com que assumam esse papel dinâmico como 

afirma Carlos (2008). A título de ilustração, a cidade em seus dois vieses (como deveria ser e 

como se encontra), pode ser muito bem atrelada ao processo de domínio mediático dos 

grandes centros metropolitanos no que concerne à proliferação e à dinâmica espacial de 

controle cerebral de diferentes grupos autotitulados religiosos os quais se utilizam da 

problemática urbana de cunho catastrófico e a transformam em eficaz ferramenta para suas 

ações. O alvo são as multidões afetadas pela perda de identidade e de referencial da cidade. A 

única saída para muitos é procurar esses grupos como válvulas de escape para a solução de 

seus desesperos monetários e espirituais.        

 Não é à toa que Veschambre (2005) nos apresenta a cidade como um “teatro de 

conflitos”13 por excelência, enquanto Oliveira (2001) captou a problemática envolvendo a 

diluição do indivíduo absorto na cidade metropolitana. A procura do eu interior do indivíduo 

em um contexto de problemas urbanos quase infinitos e insolúveis o faz procurar fora de si as 

forças que foram dissolvidas ou desgastadas ao longo de sua procura por meios melhores de 

condição de vida, na maioria dos casos, jamais encontradas. Considerando que “[...] a 

metrópole simula o processo mais perfeito de antecipação presente do projeto futuro de 

qualquer cidade” (OLIVEIRA, 2011, p. 94), o contexto religioso opera magistral e 

eficientemente, pois na contemporaneidade ela é considerada lócus de invenções e 

reinvenções da sacralidade (OLIVEIRA, 2008b), e tudo isso se deve pelo fato de que:  

A cidade metropolitana, pós-industrial, condensa um complexo cosmopolita de 

desafios e tensões. O caos urbano conserva a fonte mais valiosa das práticas 

religiosas de nosso tempo. A violência, o desemprego, os contrastes e abismos 

socioeconômicos, as drogas, o anonimato, a solidão, o trânsito, as enchentes, o lixo, 

os blecautes e os rodízios, a instabilidade econômica, as catástrofes, enfim, não há 

modelo melhor de inferno, pois ele contém os mais acessíveis caminhos do céu 

(OLIVEIRA, 2001, p. 157).      

 

Retomando a perspectiva de interpretação-ordenamento territorial de Monnet (1999a), 

ele lança a hipótese de que os tomadores de decisão urbanos se encontram geralmente presos 

no que ele chama de “tentações antagônicas”. São duas as tentações às quais ele se refere: a 

“tentação demiúrgica” e a “tentação da irresponsabilidade”. Estas tentações dão lugar a duas 

                                                             
13 Estes conflitos estão relacionados à questão de apropriação de espaços raros no quadro dos interesses diversos 

de apropriação do patrimônio construído.  
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formas caricaturais de cidade, paradoxalmente ao mesmo tempo opostas e associadas. 

 Elas são desenvolvidas da seguinte forma: a tentação demiúrgica corresponde à 

responsabilidade total. Neste caso, o poder totalizador das ações e das leis dá o tom da 

verdade. São, por exemplo, o ato criador do arquiteto, do engenheiro, do jurista ou do político 

os quais produzem não somente a rugosidade ou a geomorfologia artificial da cidade a 

exemplo do materialmente construído como os edifícios, também a imaterialidade das leis e 

suas aplicações e a totalidade social nas quais estes atores se inserem. Só que a tentação 

demiúrgica14 faz com que os usuários ou habitantes da cidade, atuais ou futuros não tenham 

forças de expressão, pelo fato de que a força demiúrgica faz com que os habitantes ou 

usuários pensem que são eles que têm a obrigação de se adaptarem ao que estipulam as leis e 

não o contrário.           

 Já a tentação da irresponsabilidade aparece quando os atores ditos qualificados do 

ordenamento urbano (técnicos) afirmam que seu gesto e palavra estão num campo restrito, 

definidos por eles próprios. Então, a tentação da irresponsabilidade faz com que os habitantes 

e os usuários comuns não tenham nada a dizer e fiquem de fora dos processos sociais por lhes 

passarem a idéia de que a realidade técnica é uma realidade que não faz parte de sua 

competência15. Dessa forma vemos que, de um lado “[...] uma competência absoluta 

[demiúrgica] não deixa lugar a nenhuma outra competência; de outro, a fragmentação de 

todas as competências reconhecidas [irresponsabilidade] não permitem nenhuma outra intervir 

                                                             
14

Termo conotando aqueles atores os quais, de acordo com sua posição em torno de privilégios dentro de uma 

sociedade, se sentem verdadeiros semideuses. As preocupações e críticas às ações destes atores (em especial os 

técnicos) são vastas e pertinentes, pois se utilizam do desenvolvimento de linha fortemente racional ou 

tecnocrática. Por exemplo, Sartre e Berdoulay (2005, p. 110) expõem a forma de surgimento do modelo de 

planejamento denominado de local ou comunitário a partir da década de 1970. Só que este modelo foi “[...] 

pensado por profissionais que se imaginavam como os únicos detentores do saber pertinente, da verdade, e que 

não precisavam consultar as populações locais para decidir sobre o que era bom para eles”. São os técnicos da 

“tentação da irresponsabilidade”, expressão cunhada por Monnet. Oliveira (2009a) trabalhando os sentidos da 

geografia escolar na educação brasileira e as deficiências estruturais do sistema educacional mostra como tal 

sistema é incapaz de ler o código educativo da sociedade em sua diversidade, daí a escolarização tradicional 

formal construindo “verdadeiros” deuses (os técnicos especialistas) então imbuídos de conduzir o futuro do 
restante dos mortais.  
15

Jean-Marc Bessé (2006b; 2010a) discutindo paisagem e espaço público tendo como ponto de partida as ideias 

principalmente de Jürgen Habermas conclui que a palavra do expert ou do técnico, como queira, não deve servir 

de lição última sobre a realidade urbana. Ele chama atenção para a questão do espaço público e a linguagem 

ordinária, ou, linguagem comum, aquela compreensível por todos e de participação de todos. Ele vai chamar esta 

questão de “ponto de vista do habitante não especialista, e do visitante da cidade como acrescenta Monnet. Para 

ele a noção de espaço público “[...] implica o reconhecimento pelo fato de que o habitante é possuidor de uma 

„verdade‟, ou como se quer, uma voz necessária de se compreender e ser tomada em conta na elaboração do 

projeto da decisão política. O espaço público é a „arena‟ onde se exprimem as vozes e as verdades, e a estrutura 
organizadora mais ou menos formalizada e durável destas expressões [...]” (BESSÉ, 2010b, p. 276, tradução 

nossa). Texto original: “[...]  implique la reconnaissance du fait que l‟habitant est porteur d‟une “vérité”, une  

“vérité”  ou si l‟on veut une voix qu‟il est nécessaire d‟entendre et de prendre em compte dans l‟élaboration du 

projet et de la décision politique. L‟espace public est “l‟arène” où s‟expriment les voix et les vérités, et la 

structure organisatrice plus ou moins formalisée et durable de ces expressions […]” (BESSÉ, 2010a, p. 276). 
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no seu campo comum. Em todo caso, está-se numa lógica de competência exclusiva, cujo 

campo pode ser estreito ou amplo”16 (MONNET, 1999a, p. 101, tradução nossa).  

 É interessante mais uma vez uma pausa e remontar estas questões em Wunenburger 

(2002a) primeiro remontando a cidade na Grécia antiga (idade de bronze ou idade de Zeus) 

quando do nascimento do racionalismo sociopolítico grego desenvolvido na versão platônica 

de Protágoras, em relação aos mitos de Prometeu e de Hermes, no tocante ao domínio sobre a 

natureza a partir das técnicas e sobre o corpo social a partir da política.    

 Conta o mito prometeico que, nos primórdios da humanidade, os homens habitando a 

cidade dos deuses não estavam dotados para produzir seus próprios meios de subsistência. 

Prometeu, então, rouba o conhecimento das artes do fogo de Héphaitos e de Atenas e os 

entrega fazendo com que eles se tornassem senhores da natureza, até então hostil, utilizando 

técnicas materiais. Já Hermes é enviado por Zeus para uní-los já que eles ainda estavam 

privados da política. A intenção era dotar de regras a cidade, que se apresentava envolvida no 

aniquilamento de cidadãos provocado por eles mesmos. Esse mito mostra a cidade humana 

iniciando sua vida independentemente dos deuses. Só que, contrariando a iniciativa de 

Prometeu, a utilização da técnica material trazida por ele promoveu a desigualdade, porque 

ela estava restrita somente àqueles que tinham competência para usá-la.     

Posteriormente, na modernidade, as desigualdades políticas na cidade ocorreram com 

o surgimento da “mitologia da autoridade” no domínio da racionalidade política, esta 

impondo suas leis e regras sob a forma contratual. Para Wunenburger (2003, p. 94) pode-se 

tomar duas lições a este respeito: primeiro, o “[...] poder (potestas) só dificilmente pode 

dispensar uma legitimação onde assente a sua verdadeira autoridade (auctoritas)”, enquanto a 

segunda lição afirma que: 

[...] o modo democrático de governar os homens unicamente através de leis jurídicas 

racionais se mostra um ideal regulador do pensamento, mais do que um modelo 

realmente determinante e concretizável. A democracia comporta muitas 

sobrevivências religiosas (sacralização do povo, idolatria do chefe de Estado, que, 

embora magistrado eleito herda prerrogativas reais) e seu ideal de soberania está 

exposto à emergência de [...] déspotas, que, longe de serem os mediadores entre o 

Céu e a Terra, se fazem passar por centros absolutos da Terra (WUNENBURGER, 

2002a, p. 94-95).  

 

Nos termos destas reflexões, Monnet (2005) abre discussão sobre a diferença do que 

ele entende entre os conceitos de urbanismo e urbanidade. Para que o primeiro termo, o 

                                                             
16 Texto original: “[...] une compétence absolue ne laisse place à aucune autre compétence; de l‟autre, la 

fragmentation de toutes les compétences reconnues ne permet à aucune d‟intervenir dans le champ commun. 

Dans tous lês cas, on est dans une logique de competence exclusive, don‟t le champ peut être retreint ou large” 

(MONNET, 1999a, p. 101). 
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urbanismo, se torne mais evidente e compreensível ele o considera como objeto e não como 

disciplina. Neste sentido, o urbanismo é aquele da organização social, resultado do sistema 

social dos atores. Os atores17 obedecem a uma escala, hierárquica ou não. São considerados 

atores todos aqueles que participam das ações que interferem de alguma forma no sistema da 

cidade a exemplo dos políticos, dos comerciantes, dos engenheiros, arquitetos, moradores 

comuns etc. 

Todos os atores, recorrendo às suas próprias concepções, produzem conceitos e 

objetos sobre e na cidade. Para Monnet (2005), estes conceitos e objetos são realidades e 

resultados de processos históricos e culturais os quais mudam com o tempo e com os sistemas 

de valores vigentes a cada época e sociedade. Quando se estuda uma determinada cidade, 

postula-se sua apreensão observando suas particularidades no espaço-tempo. Dessa forma, ele 

classifica a cidade como “objeto sócio espacial identificável” nos seguintes termos: o espacial 

representa o “objetivo” (material) que é exterior às pessoas. O social representa o “subjetivo” 

(o ideal) o qual não pode ser exteriorizado por que forma parte das pessoas e as pessoas 

formam parte do subjetivo.           

Ele chama a atenção para o fato de que essas considerações possam ser entendidas e 

levadas para uma visão dualista absolutista. Esta visão sofre severas críticas por ser 

considerada muito reducionista e inoperante no sentido de se compreender uma totalidade da 

realidade, pois, ao se desassociar o objetivo do subjetivo ou o espacial do social, pode-se 

                                                             
17

No livro “l‟Espace social: lecture géographique des sociétés”, Guy Di Méo e Pascal Buléon (2007) abrem 

discussão sobre a utilização de figuras sociais – sujeito, indivíduo, pessoa, ator e agente - no contexto da 

produção do espaço geográfico e seus lugares na metodologia das pesquisas em geografia. Eles chamam logo 

atenção para o fato de que todas essas figuras são indissociáveis, sendo que a distinção entre eles são meras 

formalidades pedagógicas, heurísticas e metodológicas. Neste sentido, e resumidamente, o “sujeito‟, pela razão 

deste estar  inserido no contexto da interioridade, da consciência pura e livre de si, seria uma categoria cômoda 

de figura nas pesquisas em geografia da percepção e das representações (incluímos aqui, a geografia 

fenomenológica). O “indivíduo” estaria inserido nas pesquisas geográficas cujas temáticas estariam voltadas para 
contagem a exemplo dos recenseamentos e estudos das repartições. A figura “pessoa” seria aplicada nas 

pesquisas de geografia social atenta à definição de coletiva de indivíduos. Com a mudança de panorama da 

geografia francesa a partir da década e 1970, o seres humanos nomeados de “indivíduos” e “pessoas” foram 

substituídos pela figura dos “atores” para a análise objetiva das formas espaciais. Eles complementam: “O ator 

não é nada mais do que uma pessoa no geral; é uma pessoa que age. É às vezes uma realidade mais ampla, um 

„atuante‟ no sentido genérico do termo. A palavra “atuante” designa uma instância, uma identidade  

identificável: indivíduo, mas também coletivo, organização, etc. um „operador‟ genérico dotado de uma 

capacidade de agir” (DI MÉO; BOULÉON, 2007, p. 29, tradução nossa).Texto original: L‟acteur n‟est plus une 

personne en general; c‟est une personne qui agit. C‟est parfois une réalité plus large, um “actant” au sens 

générique du terme. Le mot “actant” designe une instance, une identité identifiable: individu, mais aussi 

collectivité, organization, etc.; un “opérateur” générique doté d‟une capacité d‟agir)  (DI MÉO; BOULÉON, 
2007, p. 29). Já o agente é uma figura inferior ao ator, é a pessoa comum, sem qualidades particulares e diferente 

do agente na questão de poder e  de atuação no espaço, pois o ator está em constante movimento e, sem ele, não 

há dinâmica territorial, não há geografia. Porém, os dois contribuem decisivamente para a construção do 

território. Mas como nos informa Milton Santos (2002), não há eventos sem os sujeitos, uma forma genérica de 

agrupar estas categorias de figuras. 
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chegar a resultados artificiais. A teoria para se alcançar uma superação desse dualismo radical 

é a de que não há subjetivo sem a consciência do objeto como não há objeto sem a 

consciência que o apreende, que o reconhece. Portanto, recorrendo ao termo “trajetiva”, 

Monnet (2005) chega à conclusão de que “[...] a cidade existe porque há sujeitos que a 

concebem como objeto social e espacial ao mesmo tempo [...] ou seja, a cidade é “[...] uma 

vinda e ida entre o objetivo e o subjetivo, o material e o ideal” (MONNET, 2005, p. 2, 

tradução nossa)18. A proposta do autor é seguir esta reflexão com o objetivo de não reduzir a 

cidade nem ao objetivismo e nem ao subjetivismo19 isolados, e sim, reconhecê-la em sua 

realidade trajetiva. Em segunda oportunidade, recorre a Paul Claval, pois este considera que 

“[...] a cidade é fundamentalmente uma organização do espaço destinado a maximizar as mais 

diferentes interações”20 (MONNET, 1999a, p. 8, tradução nossa).    

 Para compreensão do segundo termo “urbanidade”, é preciso que se recorra à sua 

etimologia no sentido de fornecer um sentido mais adequado. A palavra urbanidade,é 

proveniente do latim urbanitas, cujo significado conota: “da cidade, que tem as qualidades do 

homem da cidade”, possui também o sentido de “polidez”, “maneira de afabilidade” e “uso do 

mundo”21 (MONNET, 2007). Estas noções fazem-no perceber que elas poderiam reconstituir 

uma “maneira de ser” na cidade - o conjunto de laços sociais existentes ou se criando na 

cidade - e mostrar o sentido de urbanidade opondo-se tanto às tradições sociológicas quanto 

às geográficas cujas perspectivas têm considerado a urbanidade maneiras de “fazer ou agir”.  

 Essa “maneira de ser”, diferenciada do fazer ou agir está equiparada à noção de 

“relação”, pois a identificação dos lugares tanto pelos sujeitos individuais quanto pelos 

sujeitos coletivos também faz parte de um processo pelo qual os indivíduos se identificam 

entre si e reciprocamente. Desta forma,  

                                                             
18

Texto original: “[...] the city exists because there are subjects that conceive it as a social and spatial object at 

the same time” “[…] a coming and going between the objective and subjective, the material and ideal” 

(MONNET, 1999a, p. 2). 
19

O “dualismo absolutista” moderno demarca sistematicamente a física do fenomenal, o real do simbólico, a 

natureza da cultura, ou melhor, objetiva o mundo através da remoção de toda subjetividade. O “absolutismo 

inverso” é elaborado por alguns autores especialistas em mitos e religiões os quais procuram tirar do purgatório 

superestrutural no qual havia colocado o pensamento moderno para fazê-los infraestruturas da realidade humana. 

O “absolutismo inverso” é um retorno à escala hierárquica no sentido de por ao lado da verdade superior tudo o 

que o absolutismo moderno colocou ao lado do falso: o sujeito, o sagrado, o mito, o símbolo, a imagem. Mircea 

Eliade é exemplificado como um dos seguidores do “absolutismo inverso” por ser considerado estudioso dos 

fatos sagrados nas sociedades como “verdades reais”, “realidades absolutas” (MONNET, 1999a). 
20

Texto original: “[...] the city is fundamentally an organization of space destined to maximize the most diverse 

interactions” (MONNET, 1999b, p. 8) 
21

 Para melhor aprofundamento do significado das matrizes etimológicas do vocabulário urbano consultar artigo 

“Urbain, civil et poli: La matrice terminologique de nos réflexions sur la ville” de Jérôme Monnet (2007) 

disponível em:<http://www.lrdb.fr/articles.php?lng=fr&pg=146>.  

http://www.lrdb.fr/articles.php?lng=fr&pg=146
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A noção de urbanidade pode ser útil [...], porque ela conduz à idéia de que “ser na 

cidade” corresponde indissociavelmente a uma sociabilidade (a arte de viver em 

sociedade, as “boas” maneiras, a polidez, a polícia e a política) e a uma 

espacialidade (a capacidade de interpretar as informações provenientes do mundo 

exterior ou objetivo, a arte de se situar, de se orientar, de tirar partido dos recursos 

do ambiente). Finalmente, trata-se de compreender como se elabora a arte de viver 

junto: este “junto” implica o espaço (é necessário estar em um mesmo lugar para 

estar juntos) e a sociedade (é necessária a presença dos outros para estar com eles). 

Como acabamos de ver, os sujeitos estão implicados na delimitação social e espacial 

deste “junto” (para aqueles que estão dentro e/ou para aqueles que estão fora)22 

(MONNET, 1999a, p. 105, tradução nossa). 
 

Portanto, o autor vê a questão da urbanidade como uma questão de pluralidade de 

existências na cidade o que leva à necessidade de coexistência ou “maneiras de ser” na 

cidade, ou em escala mais ampla, de “ser no espaço”. Se há uma pluralidade de lugares na 

cidade, há também uma pluralidade de pessoas mantendo relações com seu lugar e com as 

outras pessoas do mesmo lugar. São pluralidades de urbanidades particulares na cidade ou 

urbanidades mínimas comuns, como destaca. 

Estas urbanidades particulares são ao mesmo tempo regras de vida em grupo e suas 

aplicações. “Entre a urbanidade individual [...] e a urbanidade coletiva que identifica os 

„lugares comuns‟, [...] há lugar para uma multiplicidade de urbanidades coletivas particulares 

[...]”23 (MONNET, 1999a, p. 105, tradução nossa). Mesmo porque a realidade da cidade, em 

sua opinião, não se encontra somente nas formas materiais, porém nas práticas urbanas de 

seus moradores, já que “[...] artefatos espacializados expressam algo das intenções e práticas 

dos atores sociais que os produziram”24 (MONNET, 2005, p. 8, tradução nossa).  

 O conceito de urbanidade é importante pelo fato de ser possível, a partir dele, 

introduzir o sujeito como escala geográfica. Para tanto ele novamente se ampara no conceito 

de “médiance”, ou seja, a relação do sujeito com o seu meio. Para ele, urbanidades são formas 

de territorialização ou territorialidades particulares, maneiras específicas de produzir seu 

território. Levando em conta o termo “médiance”  e outros termos como espaço, território, 

lugar, paisagem, ambiente e assim por diante, devem ser considerados elaborações culturais 

na relação de um sujeito individual ou coletivo ao seu meio. 

                                                             
22

Texto original: La notion d‟urbanité peut être utile [...] car elle porte l‟idée qu‟ “être em ville” correspond 

indissociablement à une sociabilité (l‟art de vivre en societé, lês “bonnes‟ manières, la politesse, la police et la 

politique) et à une spacialité (la capacite à interpreter lês informations provenant du monde extérieur ou objectif, 

l‟art de se situer, de s‟orienter, de tirer partie dês ressources de l‟evironnement). Finalment, Il s‟agit de 

comprendre comment s‟élabore l‟art de vivre ensemble: cet “ensemble” implique l‟espace (Il faut lês autres pour 

être avec eux). Comme nou venons de le voir, lês sujets sont impliqués dans la délimitation sociale et spaciale de 

cet “ensemble” (par ceux qui sont dedans et/ou par ceux qui sont dehors) (MONNET, 1999a, p. 105) 
23

 “Entre l‟urbanité individuelle […] et l‟urbanité collective qui inentifie lês „lieux communs‟ [...], Il ya place 

pour une foule d‟urbanités collectives particulières” (MONNET, 1999a, p. 105). 
24

Texto original: “[...] spatialized artefacts express something of the intentions and practices of the social actors 

who produced them” (MONNET, 2005, P. 8) 
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Mas outra importante razão em trazer o conceito de “médiance” para seu corpo de 

análise é a de transformar o “meio” em uma categoria cognitiva, ou melhor, categoria esta que 

compreende as dimensões espaciais, paisagísticas ou ambientais tanto na perspectiva 

objetivista física e fatual quanto na perspectiva fenomenológica, ou seja, o sujeito em suas 

experiências e representações com o meio onde atua cotidianamente.    

Isto conduz nossa atenção sobre uma “geografia do sujeito”, isto é, sobre as 

maneiras de interpretar e de ordenar o mundo pelo sujeito, que se trate de um 
indivíduo25 ou de uma coletividade. O que nos interessa aqui é o sujeito geográfico, 

o sujeito que “geo-grafia” o mundo [...]. Este sujeito é geográfico no que ele 

geografia seu mundo, isto é, que o descreve produzindo-o e o produz descrevendo-o: 

desse ponto de vista, o sujeito geográfico é um ator e, ainda mais, é coletivo, isto é, 

que age massivamente sobre o mundo. Se se coloca um meio como uma relação que 

não depende da consciência para se estabelecer, como uma interação não 

necessariamente identificável, um mundo, que por seu lado, aparece então como 

aquele que é identificado pelo sujeito [...]26 (MONNET, 1999a, p.107, tradução 

nossa). 

 

Como já exposto, para o autor as cidades são objetos sócioespaciais identificáveis e 

ainda, cidades objetos sócioespaciais com multiplicidades de escalas. Considera a urbanidade 

como um modo de socialização/espacialização específica da cidade, porém envolta em uma 

problemática que a geografia ainda não conseguiu solucionar, ou seja, a questão do indivíduo 

em sua corporeidade e sua consciência na escala geográfica. É este um dos pontos centrais de 

suas interrogações.  

 

2.3 - A problemática do sujeito como escala geográfica e sua ação na cidade   

Quando Monnet (1999a; 1999b) fala de escala do sujeito ele quer fazer entender o ser 

humano como medida das coisas. Isso nos faz retornar à questão da cidade abordada 

anteriormente, a cidade humana em relação à cidade inumana, porém, agora, de forma a 

explicitar o problema epistemológico apontado por ele: a questão da escala do sujeito na 

geografia.             

Para ele existem nitidamente duas escalas. A primeira é a que se refere ao mundo 

como escala de humanidade, ou seja, todas as cidades seriam, por definição, escala humana. 

                                                             
25

Monnet chama a atenção no sentido de esclarecer que, quando ele se refere a uma geografia do sujeito ou na 

escala do indivíduo, não se trata de uma individualidade, do sujeito isolado, e sim, o sujeito indeterminado 

(quidam) o qual serve de referência ao discurso e representa toda espécie.  
26 Texto original: Cela porte notre attention sur une “géographie du sujet‟, c‟est à dire sur lês façons d‟interpréter 

et d‟aménager le monde par le sujet, qu‟ils1agisse d‟um individu ou d‟une colletivité. Ce qui nous interesse ici, 

c‟est le sujet géographique, le sujet qui “géo-graphie” le monde [...]. Ce sujet géographique em ce qu‟il 
géographie son monde, c‟est à dire qu‟il le décrit tout en le produisant et le produit tout en décrivant: de ce point 

du vue, le sujet géographique est um acteur, et ce, d‟autant plus qu‟il est collectif, c‟est à dire qu‟il agit plus 

massivement sur le monde. Si l‟on pose um milieu comme une relation qui ne dépend pas de la conscience pour 

s´établir, comme une interaction non nécessairement identifiable, um monde, de son côté, apparaît alors comme 

ce qui é identifié par le sujet [...] (MONNET, 1999a, p. 107)  
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Mas quando se trata da escala do ser humano como indivíduo, ou melhor, quando se tratado 

olhar da pessoa sobre a cidade, seu meio de vida, neste caso, a grande aglomeração, ela parece 

estar fora de proporção ou são consideradas “inumanas” para o sujeito individual, seja ele o 

habitante ou o próprio visitante, os quais mantém contato direto e tenta decifrá-la. Mas a isso 

já nos referimos anteriormente.           

Essa problemática do sujeito como escala resultou em um problema epistemológico 

para a geografia cuja origem está diretamente relacionada às ciências sociais. As ciências 

sociais, elas próprias, tratam o sujeito individual como um objeto “tabu”. Para ele, a 

individualidade geralmente não interessa em seu quadro de reflexão e, sim, a realidade 

coletiva. Neste sentido, quando o sujeito é evocado, ele aparece dissolvido geralmente em 

espécie ou coisa. O sujeito, então, é transformado em indivíduo de comportamento 

demográfico, estatístico, eleitoral, migratório etc., enquanto este mesmo indivíduo poderia 

“ser um lugar”.  Tratar o sujeito em termos de número é considerá-lo sem direito à cidade, 

argumenta (MONNET, 1999a).           

Neste contexto, as individualidades se transformaram em “caos” ou “resíduos” e é por 

meio deles que se procura distinguir os mecanismos, os princípios organizadores e a ordem 

social. Ao ter considerado o sujeito um “tabu”, as ciências sociais e, no caso específico a 

geografia, deixaram de abordar em suas análises duas realidades consideradas plenamente 

espacializáveis: a realidade do indivíduo como corpo e o da existência como consciência. Foi 

tomando esta atitude que  

[...] nossas disciplinas [Ciências Sociais e Geografia] adotaram o princípio da 

“replicabilidade” cara às ciências “duras”: o resultado de observação ou de 

experiência que não poderia ser metodologicamente reproduzida não seria 

reconhecida como válida. Sendo dado que cada ser humano tem uma característica 

única, compreende-se que os indivíduos não sejam objetos científicos válidos tanto 

que eles não são agregados em um “indivíduo” de ordem superior onde emerge uma 

verdade representativa. O problema, então, é de que há todo um conjunto [...] da 

realidade que não é jamais estudado: é o caso dos níveis de organização do espaço 

centrado sobre o indivíduo em geografia27 (MONNET, 1999a, p. 116, tradução 
nossa). 

 

É certo que a geografia se especializou em diferentes escalas, graus e níveis de 

organização espacial. Porém, ao desconsiderar o sujeito como escala geográfica e campo de 

análise, do mesmo modo como fizeram as ciências sociais, a geografia produziu ferramenta 

                                                             
27

Texto original: [...] nos disciplines ont adopté le principe de la “réplicabilité” cher auxs sciences “dures”: le 

résultat d‟observation ou d‟expérience qui ne pourait être méthodologiquement reproduit ne saurait être reconnu 
comme valide. Étand donné que chaque être humain a une caractere unique, on comprend que les individus ne 

soit pás dês objets scientifiques valables tant qu‟ils n‟ont pás été agrégés em um “individu” d‟ordre supérieur 

dont emerge une vérité représentative. Le problème, alors, est qu‟il y a tout un pan [...] de réalité qui n‟est jamais 

étudié: c‟est le cas des niveaux d‟organization de l‟espace centré sur l‟individu en géographie (MONNET, 

1999a, p. 116). 
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útil para os exercícios de sua competência, construindo indivíduos estéreis. Ao recusar a 

escala humana como relação do sujeito no mundo, a geografia se tornou incapaz de estudar 

alguns níveis de organização do espaço.          

Monnet (1999a), com o objetivo de apresentar um exemplo, faz uma comparação 

paradoxalmente similar entre a Geografia e a Medicina. Diz ele que enquanto a Medicina, 

considerada “ciência do homem”, se transformou aos poucos em “ciência do corpo”, e 

estratificou-se vertiginosamente, a Geografia fez trajeto similar, porém oposto. Da “ciência da 

natureza”, a Geografia se transformou em “ciência da sociedade”.  Este cruzamento é uma 

analogia que o autor faz tomando como paradigma o resultado tardio da distinção entre corpo 

e espírito construído na sociedade moderna do modelo de pensamento cartesiano. 

Os resultados deste modelo de pensamento podem ser sentidos hoje verificando a 

fragmentação quase infinita da ciência médica em especialidades. O ser humano é estudado 

por regiões cada vez mais específicas, transformando-se em labirinto onde cada parte 

funciona isoladamente, sem ligação com o restante de sua constituição. Assim como a 

Medicina progressivamente perdeu seu “humanismo”, a Geografia perdeu seu “naturalismo”, 

pois voltou seus estudos considerando a sociedade como um conjunto e apropriando-se do 

ambiente, essencialmente, pelo ângulo econômico.   

O geógrafo considera não haver hoje mais espaço para seguir cegamente as infinitas 

distâncias dicotômicas sujeito/objeto, espírito/corpo, indivíduo/coletividade dado que novas 

perspectivas epistemológicas como as das concepções sistêmicas e ecológicas e o 

desenvolvimento das ciências cognitivas, por exemplo, defendem a abolição desse dualismo. 

Ele aponta Guy di Meo como um dos raros geógrafos dessa linha de pensamento por 

considerá-lo o pesquisador que mais se aproxima da escala do indivíduo em suas abordagens 

sobre Geografia Social e recupera novamente o pensamento de Augustin Berque defendendo-

o de forma justa quando este trata o meio como uma “médiance”, o meio como uma 

“relação”, ou trajetória sujeito/objeto, instituição de um para o outro no seio deste meio.   

A proposta de introduzir o sujeito como escala geográfica poderia fornecer subsídios 

aos geógrafos em considerar a escala corporal nas esferas “sub-locais” ou “nano-escalas”.  As 

possibilidades de trabalhos nesta linha seriam diversas, principalmente no campo das ciências 

cognitivas da qual ele se interessa por que “[...] o indivíduo, que não deveria mais ser 

considerado como um sujeito/espírito distinto do corpo/objeto como na época moderna, 
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parece fornecer uma escala interessante para aproximar os processos cognitivos”28 

(MONNET, 1999a, p. 118, tradução nossa).   

 

2.4 - Consciências geográficas e a cognição na cidade 

Monnet (1999a) diz que somos portadores de duas dimensões geográficas: uma 

consciência geográfica primordial, comum a todos os seres humanos, ou melhor, somos 

possuidores de uma geografia pessoal pelo motivo de que cada um de nós tem uma relação 

individual com o mundo por intermédio de nossa consciência. Então, consciência de si e 

consciência do mundo andam juntas. Poder-se-ia pensar que essa seria entendida mais uma 

vez como uma visão dualista cartesiana da modernidade absolutista com suas esferas 

autônomas ao se dizer como Descartes o fez: “penso, logo existo”. Ao contrário ele prefere 

ajustar o termo e construir seu próprio pensamento e falar: “eu é o centro de seu mundo”. 

Considera que, a partir daí, deixa-se uma fórmula “absolutista” e passa-se a uma “relativista”, 

ou seja, a do ser-no-mundo. Dessa maneira, a partir da visão relativista, reconhece-se a 

diversidade partindo da idéia de que o sujeito existe senão para o objeto, de uma identidade 

vai-se para a alteridade, do centro para a periferia e, finalmente, é a existência de um para o 

outro.             

 A importância dessa dimensão é permitir o desenvolvimento de todos os 

particularismos, da escala mais individual a mais coletiva observando-se a gradiente de 

comunicabilidade e de experiência específicas, pois todos têm suas experiências únicas de ser-

no-mundo. Porém, são nas singularidades das experiências que se forma toda matéria de 

comunicação, tornando mais rica e complexa estas experiências. Isto vai ocasionar a 

aproximação da experiência de um à experiência do outro. Toda essa intrincada relação vai 

também explicar o aparecimento de algumas condutas, por exemplo, os laços afetivos e 

afeições constituídas entre os grupos e hierarquias como a família, os amigos, a comunidade, 

o país e assim por diante. 

A segunda dimensão está relacionada às mediatizações corporais ou sensoriais da 

relação do ser com o mundo. A visão, no caso da Geografia, foi concebida como o mais 

sublime dos sentidos humanos por meio do conceito de paisagem. Essa inclinação natural 

orgânica do espaço visto passou a ser uma dimensão essencial da experiência social do 

ambiente. De outra forma, ele explica que as ciências cognitivas também mostram como os 

                                                             
28

 Texto original: “[...] l‟individu, quine devrait plus être considere comme um sujet-esprit distinct du corps-objet 

comme à l‟époque moderne, semble donner une échelle interessante pour approcher lês processus cognitifs” 

(MONNET, 1999ª, p. 118). 
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indivíduos fazem a elaboração visual do espaço usando dois sistemas de referência. O 

primeiro sistema, denominado de egocêntrico, quando o ambiente é representado em relação 

ao sujeito. E o alocêntrico, onde o ambiente é representado relativamente para ele próprio. No 

primeiro caso, permitir-se-ia fazer uma análise pragmática, produzindo ela mesma 

“representações motrizes”. No segundo caso, é possivel uma análise “semântica” produzindo 

“representações perceptuais conscientes” Para ele, a combinação dos dois condicionaria a 

eficácia da ação no ambiente.          

Através destas perspectivas cognitivas aplicadas à geografia, ele poderia obter pistas 

de respostas a alguns questionamentos sobre o indivíduo em diferentes níveis geográficos. Por 

exemplo, o geógrafo poderia pesquisar qual a representação perceptual que o indivíduo faz de 

sua casa ou de sua rua, ou em perspectiva mais ampla, como esse indivíduo veria seu bairro, 

sua cidade ou seu país. A tarefa é saber como objetos sócioespaciais (as cidades) se tornam 

identificáveis diferenciando-se o contexto da identificação pela denominação do contexto da 

identificação sensorial, ou melhor, do visual.        

Uma condição vantajosa percebida ao se utilizar a escala do indivíduo na geografia é a 

de que ela conduz a ver tipos diferentes de espaços. Por exemplo, a geografia distingue a 

extensão do território por uma visão geométrica euclidiana reticular ou areolar e, ao mesmo 

tempo, o lugar como espaço individualizado, isolado. Porém, segundo Monnet, tais distinções 

remetem a determinados entendimentos coletivos do espaço que vai diferenciar o espaço do 

sujeito, porque o meio do sujeito é vivido concomitantemente na experiência do espaço-tempo 

e, dessa forma,  

[...] o lugar pode ser visto como espaço da realidade sensível, ou espaço do presente 

e da minha presença; o território é a representação de todos os meus lugares de 

experiência passada (memória) ou do futuro (antecipação para ajuda do corpo social 

de representações geográficas existentes), então a concretização da permanência; a 

infinidade da extensão, esta seria a inconcebível eternidade
29

 (MONNET, 1999a, p. 

122, tradução nossa). 

 

Ele faz um relato anedótico no sentido de mostrar as conseqüências práticas do 

urbanismo e do ordenamento territorial urbano quando estes se esquecem do sujeito em suas 

análises. Primeiro traça o perfil da arquitetura modernista considerando que ela transformou a 

moradia em caixas de habitar uniformizada, reduzindo o sujeito em “módulos” assexuados. 

Ao mesmo tempo o ordenamento urbano transformou a circulação na cidade exclusivamente 

                                                             
29  [...] le lieu peut être vu comme l'espace de la réalité sensible, ou espace du présent et de ma présence ; le 

territoire est la représentation de tous mes lieux d'expérience passés (mémoire) ou à venir (anticipation à l'aide 

du corpus social de représentations géographiques existantes), donc la concrétisation de la durée ; l'infinité de 

l'étendue, ce serait l'inconcevable éternité (MONNET, 1999a, p. 122). 
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em problema de tráfego automobilístico. Nos dois casos o sujeito assume forma homogênea 

ou desaparece no caos. Esses exemplos, para ele, não tem intenção de fazer com que se 

pleiteie o desaparecimento ou abandono das outras categorias analíticas da Geografia. Muito 

pelo contrário, ele propõe, apenas, um refinamento geográfico que se aproprie da escala do 

indivíduo.              

Para dar conta do universo de indivíduos na Geografia, que seja capaz ao mesmo 

tempo de verificar a variabilidade das capacidades orgânicas, das capacidades quase 

geométricas do espaço e dos sistemas sociais de interpretação e de ordenamento do mundo no 

sentido do condicionamento de orientação dos indivíduos e das coletividades nos diferentes 

meios, ele propõe a multidisciplinaridade em combinar resultados da psicologia da cognição 

ou da percepção com os da proxemia, da semiologia ou semiótica do espaço, bem como da 

arquitetura. Em alguns de seus estudos, ele utiliza essa multidisciplinaridade no intuito de 

elaborar uma geografia da orientação.   

 

2.5 - Simbolismo e símbolo em sua dinâmica: aportes geográficos urbanos e sócios 

antropológicos 

Neste subcapítulo consideramos necessário colocarmos em evidência a discussão 

sobre imaterialidade-materialidade, pluridisciplinares assentadas sobre a questão dos símbolos 

e do simbólico, pois nos parece que símbolos são antes de tudo uma realidade abstrata com 

imperativa necessidade de materialização física no espaço. Porém, é preciso dizer, antes de 

tudo, que o símbolo não “[...] tem essa capacidade explicativa, lógica; pelo contrário, ele 

implica o sujeito numa abertura de interpretações possíveis, que longe de estabelecer 

conclusões precisas remete a horizontes possíveis. [...] o símbolo é impreciso e implicante” 

(RUIZ, 2004, p. 120). 

As interpretações do símbolo na análise geográfica, e na cidade em especial, são 

consideradas um ato de inscrição física no espaço, no território ou no lugar capaz de definir-

lhes sentido, de dar-lhes uma significação concernente ao modo de ação dos diferentes 

agentes e atores. Se a cultura é responsável pela representação substantiva dos símbolos, este 

não fica reduzido nem ao simbólico e nem ao material, mas mantém-se uma relação 

interacionista.            

 No entanto, Jérôme Monnet (2006) concentra-se na materialidade do símbolo e em sua 

função semiótica, aposta na sua realidade concreta, na sua condição física. Mas não fica só aí, 

pois considera do mesmo modo, o símbolo remetendo mais além. O símbolo representa assim 
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uma realidade concreta e abstrata. O símbolo é detentor de seu próprio lugar cuja realidade é 

relativamente independente dos significados que se dão. Exemplificando, uma capela pode 

simbolizar uma determinada “igreja”, uma estátua pode simbolizar a “justiça”, a “liberdade”.

 Sendo o “simbolizar” uma característica intrínseca da condição humana, os símbolos 

estão necessariamente presentes no cotidiano das pessoas, principalmente em direta conexão 

com seus ícones, daí considerar-se que os símbolos existem somente através dos ícones, isto 

é, cada símbolo precisa ser “iconizado”, pois são eles que disseminam seus significados 

através da sociedade e a estruturação coletiva dos espaços (MONNET, 2006). Esta intrínseca 

relação está contida nas seguintes dualidades: o material na sua forma imaterial, no visível 

que mostra o invisível, no gesto expresso pelo valor. Finalmente, o símbolo pode ser definido 

como um tipo de mediador entre registros diferentes da experiência e da comunicação 

humana.          

 Como objetos de estudo da Geografia urbana, o autor estabelece a construção ou 

destruição dos “símbolos” e a produção ou circulação dos “ícones” como parte do que ele 

chama de “geopolítica da visibilidade”, pois estão inscritos na luta por “poder” mediados 

através do controle do espaço geográfico. A razão disso está no sentido de que a apropriação 

dos espaços por atores coletivos ou individuais, como também o reconhecimento desses 

espaços por outros, é efetuado através dos signos visíveis. O espaço físico e as representações 

a eles inerentes se tornarão instrumentos de expressão e controle das relações justamente pelo 

entendimento que esses atores têm ou poderão ter desses signos.      

 Jérôme Monet (1998) traz ainda para discussão o entendimento de “simbologia dos 

lugares” como esforço de compreensão e contribuição geográfica nas relações existentes entre 

espaço, poder e identidade, reforçando as reflexões levantadas anteriormente. Estas relações, 

segundo ele, necessariamente são mediatizadas por símbolos.    

 Assim, o lugar simbólico, por definição, também é um lugar de poder, pois nele estão 

concentrados símbolos de uma realidade material como um monumento. Só que estes 

símbolos também comunicam alguma coisa de imaterial como uma idéia ou um sentimento. 

Desta forma, o lugar simbólico é, “[...] às vezes, possuidor de poder na ordem espacial e 

possuidor de espaço na ordem do poder” (1998, p.1). O lugar é simbólico quando significa 

algo para um conjunto de indivíduos contribuindo para dar identidade ao grupo. Os indivíduos 

se utilizam da capacidade humana de simbolizar, no intuito de produzir lugares simbólicos, 

influenciar na construção das identidades coletivas e legitimar o exercício de poder. Ele 

entende o simbolismo como um dos maiores fatores da diferenciação dos lugares. 
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 No que concerne aos lugares simbólicos organizados pelo poder público, argumenta 

que estes são os mais comuns em uma determinada sociedade. E o são, em dois sentidos: são 

compreendidos por todos, ou seja, a simbologia não escapa a ninguém dentro do grupo, como 

também é compartilhado por todos. Ele os denomina de “lugares comuns”. Argumenta 

também que nas sociedades onde o poder institucional religioso é forte, as igrejas estão na fila 

dos lugares desse tipo de poder público.      

 Vimos que a apropriação simbólica do espaço ocorre através dos discursos que os 

diversos atores sociais, sejam eles indivíduos, grupos ou instituições, mantém com o seu meio 

através de reinvidicações e procurando legitimá-las. Dessa forma, quando a apropriação do 

espaço ocorre, por exemplo, sob a produção e o uso de símbolos colocados a exercerem 

eficácia social ou política, tal situação pode expressar que um determinado espaço, lugar ou 

objeto estejam associados às intencionalidades de determinado grupo, instituição ou poder. 

Acontece ainda que “[...] as modalidades de expressão, de reivindicação, de legitimação de 

uma apropriação que se inscrevem no registro simbólico estão, da mesma forma, ancorados na 

materialidade das coisas e dos lugares”
30

 (VESCHAMBRE, 2008, p. 7). As cidades, não 

importam quais, são caracterizadas necessariamente por estas configurações materialistas e 

subjetivistas, elaboradas constantemente pelos diferentes atores urbanos e cujo arsenal 

sobrepõe-se ilimitadamente.          

 As visões de símbolo e simbolismo a partir daqui apresentadas nos servem de 

importante apoio para subsidiar uma disputa teórica salutar com a Geografia. Dessa forma, 

Lima (1983) compõe interessante maneira de apresentar a constituição e a ascensão do 

símbolo quando constrói classificação em torno de suas variáveis. Para ele a idéia de homem 

não pode se dissociar da idéia de símbolo. Nestes termos, o símbolo é intrínseco ao ser 

humano advindo a partir de seu processo de hominização. Foi a partir de sua condição de ser 

simbolizador que o homem começou a criar. Com essa capacidade de simbolizar o humano 

aliou o “manufato”, o “artefato” e o “mentefato”, ou seja, o domínio da palavra, da fala, 

criando e concretizando sentidos, atribuindo forma física a algo imaginado. Neste sentido, o 

simbolismo não se trata de uma alucinação, ele é uma condição antropológica do ser humano 

e da sociedade (RUIZ, 2004).           

Para chegar à materialização física do símbolo, Lima (1983) busca o que poderíamos 

chamar de “matriz simbólico-cultural” ou a interconexão imediata entre o momento em que é 

                                                             
30

“[...] lês modalités d‟expression, de revendication, de légitimation d‟une appropriation, qui s‟inscrevent dans le 

registre symbolique sont également ancrés dans la matérialité des choses et des lieux (VESCHAMBRE, 2008, p. 

7). 
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produzido o símbolo e sua transformação em cultura
31

. Tentaremos esclarecer que: segundo 

ele, o ser “pré-homem” fazia parte da natureza vivendo condicionado por meio de estímulos e 

sinais como ainda fazem os outros animais, e aos quais ainda se mantém presos. Reduzido aos 

estímulos e sinais, este ser esteve por muito tempo, e do mesmo modo, reduzido ao reino das 

criaturas, fora do reino das criaturas criadoras.       

 Foi com o simbolismo e a elaboração de símbolos que a criatura foi além de suas 

estruturas naturais, produziu cultura e, com a cultura produziu artefatos, condicionando as 

trocas simbólicas entre os mesmos de sua espécie. Assim, a partir do mundo dos símbolos, o 

homem começou a viver no mundo da cultura, enquanto no mundo das outras criaturas, os 

estímulos e sinais continuaram a ditar sua maneira de viver. Podemos, a partir do exposto, nos 

referir ao contexto geográfico assinalando o pensamento de Paul Claval (2001) para o qual a 

cultura é que transforma o espaço em “espaço simbólico”, a cultura é a ordem do simbólico. 

O símbolo, neste caso, é essencialmente uma criação humana em sua condição única de 

produtor de cultura. É a partir do símbolo que a cultura desponta como essência civilizacional, 

pois o espaço desprovido de comunicação simbólica seria, ao mesmo tempo, um espaço 

ausente de cultura (WHITE, 1975). Essa “matriz simbólico-cultural” aponta sua importância 

cuja complexidade dotou o homem em um ser de características próprias. Todo o complexo 

onde os símbolos são organizados e entretecidos entre si, no contexto sociocultural, Lima 

(1983) chama de simbólica. Simbólico é tudo aquilo que se diz com respeito ao símbolo. O 

símbolo é estudado a partir do simbolismo, ou seja, pela arte de simbolizar. Já o termo 

simbolizar é compreendido como a capacidade e habilidade do uso do símbolo, de sua 

experiência, e somente o ser humano está munido de tão particular especificidade
32

.   

Para a Sociologia e para a Antropologia o símbolo é condição “sine qua non” do 

“surgir humano”, de tomada de consciência, de autoconhecimento e do conhecimento do 

outro ser no mundo através de seu produto, a cultura, pois “[...] os dados culturais tornam-se 

conhecidos de duas maneiras: através de nossas idéias e através das idéias dos outros [...]” 

(LIMA, 1983, p. 29). O símbolo começou a ser notado como unidade básica de todo processo 

civilizacional, destarte o comportamento humano teria sua origem no uso dos símbolos o que 

fez com que nossos ancestrais antropóides ascendessem ao caráter de humanidade e com os 

                                                             
31 Essa “matriz simbólico-cultural” é o que se pode chamar de “rito”. 
32

Faz-se necessário inserir os termos em seus respectivos lugares. Lima (1983, p. 34) esclarece: “[...] uma leitura 

do simbólico só pode fornercer-nos o seu sentido preciso quando conhecemos o contexto cultural sobre o qual 

nos debruçamos, porque o simbolismo (o uso de símbolo) é universal no gênero humano, mas os símbolos e as 

simbólicas diferem de cultura para cultura, de povo para povo de época para época. Por essa razão o símbolo 

constitui, igualmente, um elemento essencial para a compreensão das “transformações” do processo cultural”. 

(grifos do autor) 
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símbolos, o homo sapiens ter se tornado um ser humano (WHITE, 1975).  Isso é evidenciado 

dado ao fato de que a humanidade, em qualquer nível social e intelectual que se encontre, com 

suas mentalidades e consciências coletivas ou individuais, utiliza amplo dispositivo 

simbólico, diz Gurvitch (1975).         

Infere-se que na sociedade humana não há relações interpessoais sem o uso do 

simbolismo. A sociedade está carregada de símbolos assim como todo comportamento 

pessoal. Estas assertivas promulgam, na mesma direção, dos pensamentos de Eliade (1991) e 

Silva (2006); o primeiro ao acentuar que a mais tênue das existências comporta significativa 

presença simbólica. O segundo ao afirmar que “o imaginário é o caminho estratigráfico onde 

homem consolida-se como ente simbólico”.  

Durkheim, Castoriadis e Baudrillard citados por Legros et al. (2007, p. 60) estudiosos 

das representações simbólicas e do imaginário social constroem as seguintes ponderações 

sobre o símbolo ou o simbólico: Durkheim
33

 manifesta sua visão afirmando que “[...] a vida 

social, sob todos os aspectos e em todos os momentos de sua história, só é possível graças a 

um vasto simbolismo”. Castoriadis, aproximando-se de Durkheim, diz: “[...] tudo o que se 

apresenta a nós, no mundo sócio-histórico, está indissociavelmente tecido no simbólico” (p. 

95). A interpretação do pensamento crítico de Baudrillard é o de que para ele, “[...] 

paradoxalmente, as coisas nunca funcionaram socialmente, mas simbolicamente, 

irracionalmente, de maneira mágica” (p. 99).  

Se o simbólico não é plausível de ser explicado ou definido em sua totalidade ou em 

sua plenitude, mesmo utilizadas todas as possibilidades (RUIZ, 2004), a primeira atitude que 

se adota quando se pesquisa o símbolo é a de não tratá-lo como um conceito definitivo ou não 

tomá-lo como uma explicação única. Suas características ou propriedades estão 

constantemente em mutação para serem esclarecidas ou explicadas em decisivo. Por tais 

motivos ele é polissêmico devido sua diversificada variedade de sentidos, é multívoco porque 

comporta simultaneidade de interpretações cujos referentes não satisfazem à mesma ordem 

lógica, pois são lançados nos diversos campos da experiência social. (LIMA, 1983) 

Paul Ricoeur (1988, p. 14) tem uma definição bem interessante sobre símbolo em 

relação à sua estrutura semântica, o que contribui para fortalecer as idéias dos autores 

precedentes. O símbolo é então, para ele “[...] toda a estruturação de significação [...]” cujo 

                                                             
33

Gurvitch (1975) nos chama a atenção para o fato de que alguns autores, a exemplo de Durkheim, manifestarem 

a idéia de que todas as ações sociais se reduzem ao simbólico, ou seja, a de que o espírito humano apenas 

reconhece o símbolo. Para ele, se trata de tomar parte daqueles autores adeptos da teoria da “consciência 

fechada”, hoje ultrapassada tanto pela psicologia quanto pela sociologia. Pode-se remeter ao que Monnet (1999a) 

chama de “absolutismo inverso”.  
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primeiro significado “[...] designa, por acréscimo, outro sentido indireto, secundário, figurado, 

que apenas pode ser apreendido através do primeiro [...]”. Nestes termos, pensemos também 

como Bazán (2002, p. 16) ao colocar o símbolo em sua condição de veículo material, verbal, 

gestual ou mental manifestando sentido não evidente, mas oculto, porém real e, 

paradoxalmente “[...] diferente daquilo que sua estrutura imediata comunica ao conhecimento 

empírico e habitual. O símbolo é deste modo, uma linguagem simultaneamente encobridora e 

descobridora de sentidos à primeira vista escondidos”. E, não é por acaso, e também é por se 

encontrar nesse complexo emaranhado de sentidos que ele abarca todas as “[...] instâncias e 

patamares das culturas” (LIMA, 1983, p. 31). Reflexões que nos conduzem a entender o 

símbolo para muito além de qualquer referencial determinante.  

O símbolo é também empregado para persuadir um indivíduo ou uma coletividade por 

ser ele capaz de transmitir emoções e sensações. É por isso que o símbolo acumula cargas 

afetivas por influenciarem nossos comportamentos e nossas ações (MENDES, 2002). Talvez 

uma das funções mais significativas do símbolo, e que atua no processo de comunicação 

direta com o afetivo, pois está envolto à renovação de linguagem e, assim, doador de sentidos 

para as diferentes sociedades, é sua função pedagógica sistemática no sentido de que em “[...] 

sua manipulação, surge sempre qualquer coisa de novo. Quer dizer: ensina sempre” (LIMA, 

1983, p. 51).  

A idéia aqui expressa nas citações dos autores é a de evidenciar que se formos colocar 

na mesma balança as categorias símbolo e imaginário, notaremos que elas pertencem ao 

mesmo campo referencial, se equivalem, isto é, símbolo e imaginário não se confundem. 

Vivemos no mundo do símbolo e, ao mesmo tempo, no mundo do imaginário. Vivemos em 

um mundo onde o espaço é ao mesmo tempo simbólico e imaginário e as estruturas que no 

mundo são construídas e distribuídas, são “seres” que comunicam, falam. Como assinala o 

próprio Silva (2006), “o imaginário é uma língua”, e “o símbolo uma linguagem” para Bazán 

(2002). Vemos desta forma o aspecto pedagógico do símbolo e do imaginário: o de ensinarem 

algo com cargas afetivas naturais e não naturalizadas
34

. Isto nos leva ao seguinte pensamento: 

                                                             
34

O termo “naturalizado” remete à visão objetiva dicotomizada cartesiana entre corpo e espírito. Descartes 

justificou separar o espírito e a matéria em duas substâncias, fazendo com que essa dicotomia resultasse em uma 

série de dicotomias conseqüentes. É o argumento utilizado em distinguir a racionalidade da causalidade onde 

termina por separar o mundo da experiência humana ou racional, do mundo dos fenômenos naturais ou 

mecânicos. No século XVII isso permitiu fundar métodos objetivos de análise do mundo físico graças à 
objetivação das coisas e do ambiente, o que justificou uma série de acontecimentos como o absolutismo político 

e religioso, o escravismo. Já a partir do século XIX os fenômenos sociais foram objetivados ao ponto de que se 

tornassem naturalizados como, por exemplo, o racismo e o determinismo geográfico (TOULMIN apud 

MONNET, 1999a). De certa forma e em alguns contextos atuais, a afetividade tem sido objetivada, ou seja, 

artificializada.     
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a afetividade no símbolo é compartilhamento, comunhão. Parece-nos que há uma necessidade 

de doação e recebimento coletivos do afetivo, além da própria necessidade individual.      

 Esclarecemos que os símbolos não necessariamente dependem da esfera emotiva e 

ligada às ilusões provocadas pelas emoções (GURVITCH, 1975), o que pode transparecer 

quando trazemos o afeto para debate. No sentido de tornar mais claro o que queremos 

justificar, trazemos a classificação dos símbolos sociais elencados pelo autor. Para ele os 

símbolos sociais estão inseridos em três domínios. O primeiro é o intelectual destinado a 

despertar imagens e idéias. São exemplos desse domínio as representações coletivas e 

individuais; os critérios de medida; os quadros do tempo e do espaço; as categorias lógicas; as 

grandezas matemáticas; os que servem de fundamento à aparelhagem conceitual de diferentes 

ciências; e a linguagem, a qual também faz parte dos outros domínios.  O segundo domínio é 

o emotivo, destinado a despertar emoções e onde se encontra o afeto. Podem ser elencados 

como exemplos as danças e os cantos; as expressões de luto; os festejos de casamento ou de 

carnaval; as maneiras de namorar e de se casar; as bandeiras; as decorações; os monumentos; 

as imagens ideais, os modelos de moralidade como o santo, o herói, o gênio etc. O terceiro e 

último é denominado de ativo ou voluntário e exerce diferentes funções. São os símbolos-

sinais; símbolos-motores; símbolos-impulso; símbolos-chamada; símbolos-ordens etc. Para o 

autor, esta separação dos símbolos em domínios, não indica uma separação completa, pois 

grande parte deles participa destes três gêneros e cujas distinções poderiam representar 

somente diferença de graus.    

Uma das formas de entender o símbolo é a de procurar reconhece-lo e analisar como 

ocorrem suas teias relacionais “substantiva abstrata” e “substantiva concreta” no espaço. 

Inicialmente cabe fazer uma pergunta: o que pode ser um símbolo? De forma reducionista 

poderíamos dizer que o símbolo pode assumir qualquer forma física, de um objeto material, 

uma cor, um som, um cheiro, um gesto, pode ser uma pessoa, uma palavra, uma fórmula, um 

sinal gráfico de exemplos os mais diversos. Mas isso parece ser evidente. Então outra 

pergunta se faz necessária. Como se mostram estes símbolos, como eles se apresentam 

concretamente na sua imaterialidade e na espacialidade física? Como incorporam sentidos? 

As reflexões de White (1975, p. 182) nos parecem esclarecedoras. Para ele, todos os símbolos, 

obrigatoriamente, têm que ter uma forma física, eles têm que ser visíveis e palpáveis. Se isso 

não ocorre os símbolos não entram em nossa experiência. Já em relação a seu significado, os 

símbolos só ganham sentido se “[...] derivado e determinado pelos organismos que o usam; 

sentidos são atribuídos pelos seres humanos a formas físicas que então se tornam símbolos”. 
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Ou seja, determinar o valor ou o significado dos símbolos exclusivamente por meio da forma 

física é impossível porque o significado dos símbolos não é a ele inerente. Valores e 

significados dos símbolos não provêm deles próprios. Na forma física os símbolos são 

percebidos pelo sentido, e o sentido, para White (1975), não é capaz de apreender o 

significado dos símbolos pela simples razão de que a “[...] visibilidade do símbolo se eleva 

acima de sua roupagem material [...]” (LEGROS et al., 2007, p. 59), o que pode ser traduzido 

no seguinte pensamento: 

[...] os símbolos são mais reais do que aquilo que simbolizam, o significante precede 

e determina o significado. De facto, o símbolo possui um significado e um 

significante como qualquer elemento cultural. Porém, a relação que se estabelece 

entre uma e outra estrutura é de um tipo diferente da que encontramos na linguagem 

língua. Na linguagem dos símbolos, o significado é qualquer coisa de inacabado 

para o locutor e para o interlocutor; por isso, permite o aparecimento sistemático de 

“novos” significados ao próprio significado convencionado. Este aparecimento é 
devido aos mecanismos das analogias, às relações do tipo analógico que podem não 

ter fim.  (LIMA, 1983, p.39) (grifos do autor).   

Isto nos leva a concluir também que “[...] o sentido de um símbolo só pode ser 

transmitido por meios simbólicos, e comumente pela palavra” (WHITE, 1975, p.183). Lima 

(1983, p. 49) acrescenta ainda que todos os objetos ou coisas em sua imaterialidade ou na sua 

realidade espacial física só serão concebidos como símbolo se a eles estiverem previamente 

inscritos “[...] um significado específico e represente, num contexto cultural, um sentimento, 

acto ou atitude”. Segundo Velho (1995, p.65), para compreender o significado de um símbolo, 

não devêmos fazê-lo de modo racional. Devemos sim, “[...] vivenciá-lo existencialmente, na 

intenção simbólica, como a única referência a alguma coisa transcendente [...]”. Apesar de as 

diferentes sociedades construírem seus símbolos os quais serão simultaneamente ligados à 

natureza e à história fazendo com que eles tomem parte do racional, o simbolismo é que 

alimenta a imagem do ambiente exterior, e não o inverso (LEGROS et. al., 2007).   

Lima (1983) compõe longo discurso sobre as estruturas comportamentais das relações 

entre o homem, o meio e os outros seres não humanos no intuito de oferecer resposta para o 

simbolismo. Uma de suas premissas é a de que, no estado da natureza, são utilizados por 

todos os seres, independentemente das espécies, “estímulos” e “sinais”, sendo os sinais 

distribuídos em “indícios” e “indicadores”, e o questionamento é o de como ocorre este 

processo.  

A resposta é dada, segundo o autor, através da condução de dois tipos de “reações” 

humanas. São elas a reação “comportamento” e a reação “conduta”. Procurando dissecar os 

termos, o “comportamento” é uma reação a qualquer “estímulo”, porém passível de ter origem 
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psicológica. No entanto o “comportamento” pertence ao mundo biológico. A grande virada 

ocorre quando entra o rito, responsável por transformar a reação “comportamento”. Assim, a 

“conduta” é um comportamento com um valor a mais e esse valor vai fazer com que o 

comportamento ganhe “significado” justamente propiciado pela ritualização. Ritualizar, para 

ele, não é procedimento ou comportamento de origem biológica. Desta forma, a “conduta” é 

de procedência e tem essência sociocultural. A fronteira que faz a passagem do 

“comportamento” para a “conduta” - onde o rito é elemento crucial - é aberta da seguinte 

forma: O “comportamento” evolui para “comportamento significador” através do rito, então 

ele se transforma em “conduta”. Com a “conduta” acontece a apropriação do mundo 

envolvente pelo fato de ter sido o mundo ritualizado e, se ritualizou o mundo, ocorreu nele 

significado. E com o mundo significado o símbolo foi criado.   

As reflexões apontadas anteriormente são de inteira conexão com as questões 

socioespaciais quando se trata da organização e ordenamento urbano de Juazeiro do Norte 

cujas instituições – diga-se, Município e Igreja - organizadas junto a um corpo intelectual 

(Professores, Médicos, Políticos, Jornalistas, Padres etc.) e a um corpo de especialistas 

(Técnicos da Prefeitura) passam a ideia, para o conjunto da cidade, de serem eles os 

adequados conhecedores dos valores concretos e simbólicos envolvedores da cultura local.  

O sujeito comum, isolado ou em grupo, praticamente desaparece em suas bases como 

promotores reais da construção urbana. Nesse contexto, as instituições formadas pela elite e 

pelo corpo técnico situam em sua esfera a competência devida como os eficientemente 

capazes de indicar transformações na cidade, o de reestruturar e controlar o espaço urbano no 

momento em que a cidade comemora de seu centenário de emancipação.  

Porém, é no contexto de compreensão dos saberes os quais envolvem o patrimônio que 

se adentra no próximo capítulo, mesmo antes do envolvimento do empírico. Isto se faz 

imprescindível, pois o objetivo é o de fornecer significativa visão a respeito de patrimônio, de 

sua construção e de sua apropriação a partir de perspectivas conceituais entre produção social 

e produção institucional complementada pela forma como a ciência geográfica vem se 

inserindo nos estudos patrimoniais.   
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3 SABERES SOBRE CONSTRUÇÃO PATRIMONIAL 

Este capítulo traz considerações sobre a complexa evolução do termo patrimônio. 

Aborda seu significado na complexidade contemporânea, realizando levantamento teórico de 

sua aplicação no seio da sociedade urbana. A cidade é considerada lugar de excelência da 

produção patrimonial cultural. O termo é conduzido sob o entendimento de patrimônio 

institucional e patrimônio social. 

Faz um apanhado das reflexões de dois estudiosos da área: Michel Rautenberg e 

Henri-Pierre Jeudy
35

, no sentido de apreender suas múltiplas visões e experiências no trato 

dos estudos observado na escala mundo. As abordagens são pluridisciplinares, pois os autores 

são estudiosos não pertencentes à ciência geográfica. A importância destes autores é a de que 

suas reflexões contribuem para o entendimento conceitual de “patrimônio vernacular” ou 

aquele produzido pelos sujeitos comuns e de “patrimônio científico” apresentando os 

principais antagonismos entre os mesmos.   

Também são discutidos estudos do patrimônio conduzidos pela geografia e sua 

evolução, pois além de fornecerem base conceitual, eles nos proporcionaram oportunidade de 

adentrar em densas análises atuais referentes aos seus produtores na cidade. Valorização, 

apropriação e transformação dos espaços patrimonializados são temas comuns na condução de 

pesquisas sobre patrimônio pelos geógrafos (VESCHAMBRE, 2004, 2007), análises estas as 

quais são revistas ao longo do trabalho.  

 

3.1 A emaranhada teia patrimonial: algumas considerações 

Parte da minha ingenuidade advém do fato de sempre acreditar 

e continuar a acreditar, como uma criança, que a memória 

vencerá o patrimônio. No momento em que o patrimônio se 
sujeitar a todas as memórias coletivas, o mundo será um 

gigantesco museu (JEUDY, 2004, p. 14). 

 

Em regra, quando se remete ao vocábulo “patrimônio”, geralmente seu entendimento 

vem à luz da forma mais elementar, ou seja, aquele de definições tradicionais. Por exemplo, 

em seu sentido mais simples, patrimônio é tudo aquilo que se herda dos pais e é repassado aos 

seus descendentes mais diretos, ou como o classifica Gravari-Barbas (1995) “patrimônio 

sangue” relativo àquele herdado por nascimento, para diferenciá-lo do “patrimônio solo” de 

                                                             
35

Michel Rautenberg é professor de etnologia no Instituto de Sociologia da Universidade de Ciências e 

Tecnologia de Lile. Henri-Pierre Jeudy é doutor em sociologia da arte e em ciências sociais e professor na 

Universidade de Strasbourg e Sorbonne. Porém, Jeudy, em sua irreverência, considera-se filósofo por não adotar 

em suas pesquisas uma sociologia empírica (JEUDY, 2004).  
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contexto mais intricado a exemplo do patrimônio de referência institucional. O patrimônio 

sangue, então, é aquele proveniente do direito romano, o que o distingue dos demais por estar 

fora de um estatuto e definido como oriundo do bem de herança, ou melhor, “[...] do conjunto 

dos bens familiares considerados não segundo seu valor pecuniário, mas na sua condição de 

bens-a-transmitir” (POULOT, 2008, P. 27).       

 Aplica-se o conceito de “patrimônio solo” àqueles patrimônios institucionalizados, 

concretos como peças colecionadas comumente em museus especializados, sítios 

patrimoniais, mas também em cidades museus e expostos em exposição com o objetivo de 

que, ao visitá-los, estes objetos nos informem e nos eduquem patrimonialmente
36

 sobre a 

construção pretérita cultural/histórica de determinada civilização, país, cidade, lugar, pessoa, 

ou seja, das relações que estabeleceram nossos antepassados com o seu meio ou entre os seus 

pares. Ampliando-se ainda mais esta noção para base geográfica, pode-se considerá-lo como 

uma rugosidade (SANTOS, 2002), geossímbolo (BONNEMAISON, 2002) ou ainda uma 

“marca” ou “marcação” (VESCHAMBRE, 2004; 2008) envoltos em excepcional valor 

estético ou simbólico sobreviventes aos dias presentes, mas em constante ameaça de 

desaparecimento.  Portanto, “patrimônio solo”, trata-se de um objeto intencionalmente 

construído com o intuito de alcançar determinado fim a exemplos de monumentos ou uma 

construções prediais imponentes, frutos de uma época áurea, remota ou mesmo recente, os 

quais conotaram com destaque uma função política, religiosa, comercial, cultural tendo 

passado por processo de patrimonialização institucional.      

  

Considerado uma “necessidade contemporânea” (DI MÉO, 2008) cuja extensão 

acentuada é sua característica mais evidente, por isso transformando-se em sinônimo de 

vínculo social dado o sentimento de urgência que sucessivamente o acompanhou (POULOT, 

2008), o patrimônio vem evoluindo e se tornando muito complicado. Na frenética e 

incontrolável corrida ao patrimônio, chega-se mesmo a perder as referências mais ordinárias 

ao se transformar quase tudo em base para a constituição patrimonial e as opiniões adversas à 

patrimonialização são consideradas o próprio “vandalismo”. Assim, as críticas sobre a 

patrimonialização tornaram-se fatos muito improváveis e hoje ela se confunde com herança. 

Neste sentido, do culto da herança de uma elite particular, o patrimônio, na atualidade (pós 

Segunda Guerra), passou a ser um compromisso coletivo (POULOT, 2008).    

                                                             
36

 A influência museográfica parte, sobretudo, do alemão Alois Riegl com seu conceito de “kunstwollen”, cuja 

tradução significa literalmente “vontade da arte”. O termo influenciou sobremaneira a Museografia, sobretudo a 

alemã (POULOT, 2008).  
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Desta forma, o conceito de patrimônio em face da problemática, é apropriado e 

inscrito em um quadro epistemológico confuso, vago de conteúdo, prolixo (RAUTENBERG, 

2003b), pois as variações de seu uso evoluíram ao ponto de se transformarem em panacéia, 

principalmente os conceitos construídos nos desígnios institucionais, aqueles patrimônios de 

interesses os mais diversos, sejam eles políticos ou econômicos (RAUTENBERG, 2007). 

Ainda para Poulot (2008, p. 34), corroborando com os autores antecedentes, neste quadro 

triunfal sem precedentes de definição e do uso reflexivo de patrimônio, ocorreu que “[...] o 

sentido do conceito enfraqueceu-se e banalizou-se pouco a pouco, a ponto de compreender 

uma multiplicidade de noções e de objetos. Tanto que o patrimônio despertou apenas um 

interesse limitado na pesquisa em História e Ciências Sociais na Franca”. No caso específico 

das Ciências Sociais, ele esclarece que o conceito se tornou impróprio, devido sua extensão 

excessiva. 

Quando recorrermos a estudiosos como Michel Rautenberg (2003a; 2003b; 2004; 

2006; 2007) e Henri-Pierre Jeudy (1990a; 1990b; 2004; 2005) vemos que a noção de 

patrimônio por eles elaborada é envolta a instigantes, cautelosas e adequadas reflexões. A 

condução feita por eles a respeito de patrimônio acomoda-se nas bases de uma intrincada 

compreensão social de memória coletiva, diferente de quando se deixa aglomerar todo um 

conjunto quase infinito de “patrimônios” sem conexões aparentes. 

Do mais ínfimo, o patrimônio “genético” - relacionado ao DNA - ao que poderá se 

tornar o mais amplo, talvez ainda com um pouco de exagero, os “exoplanetas”, nos parece, e 

os diversos estudiosos da temática nas diversas disciplinas são taxativos em afirmar, tudo é 

passível de se transformar em patrimônio. Essa exacerbação é exemplificadora deve-se à 

noção de patrimônio que não cessa de ampliar em suas extensões quantitativas e qualitativas, 

temporais e espaciais quase infinitas em escala ainda planetária (mas já temos patrimônio 

lunar) como visto nas reflexões anteriores. Para Régis Neyret (2004), atualmente o patrimônio 

tende para o infinito, ao patrimônio total.         

A crescente e variada literatura sobre patrimônio já o toma como exemplar motor de 

apropriação e transformação geográfica dos diversos espaços urbanos ou mesmo fora do 

alcance da urbanidade em diferentes níveis sejam eles econômicos (principalmente turísticos) 

e identitários (GRAVARI-BARBAS & RENARD, 2010). O patrimônio cultural edificado é 

um dos exemplos singulares em contexto mais geral. Porém, como nos apresenta e antecipa 

Jeudy (2004, p.3), este modelo patrimonial “petrifica” os componentes a serem 

patrimonializados e, ainda mais, em suas palavras, trata-se de um patrimônio prospectivo, o 
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“[...] „patrimônio do futuro‟, „patrimônio do amanhã‟, para bem demonstrar que o patrimônio, 

quintessência simbólica das tradições, será projetado no tempo presente e futuro”.   

Há que se estabelecer aqui a tipologia entre monumento e patrimônio por Rautenberg 

(2006). Ele vê o monumento como objeto isolado, uma obra construída a ser elemento de uma 

comemoração. O monumento separa e guarda toda uma pertinência para expressar uma 

relação ao passado. Já o patrimônio, em sua forma mais simples, social, é elaborado para 

contextualizar, ligar, como é a função primeira do símbolo revelando a identidade do grupo. 

Ele é fruto de reinvidicações e apropriações sociais, da noção mais abstrata e funciona como 

um sistema. Rautenberg (2007) avança em suas análises para dizer que o patrimônio é a 

identidade do grupo, pelo grupo e para o grupo, não no sentido universalista que possa 

parecer, pelo contrário, porém no sentido de se reconhecer sua singularidade e de preservá-la. 

Porque cada povo, cada sociedade tem sua cultura com necessidade de ser transmitida e esta 

cultura é expressão primeira desse povo, sociedade ou comunidade, ela é seu principal 

patrimônio.  

 

3.2 Patrimônio cultural: um objeto interdisciplinar e transversal nas reflexões de Michel 

Rautenberg e Henri-Pierre Jeudy  

Michel Rautenberg, em diversos artigos (2003a; 2004; 2006; 2007) e em seu livro 

“Ruptura Patrimonial” (2003b) propõe examinar o que se compreende por patrimônio e as 

diferentes formas de construção patrimonial. O termo “ruptura”, por ele adotado, é um dos 

elementos centrais de suas reflexões no sentido de evidenciar como ocorrem as formas de 

operacionalização do processo de passagem de um objeto rumo à sua patrimonialização. A 

intenção em trazer expressivo termo é tornar manifesto o que ele entende por patrimonializar, 

ou seja, em que momento e como o objeto passa a ser patrimônio.     

 Antes de tudo, é preciso deixar claro que a patrimonialização é considerada fenômeno 

social complexo relacionado ao mesmo tempo às práticas sociais dos atos coletivos e aos 

procedimentos jurídicos regulamentares, pela razão de estar inscrito e ser inseparável das 

ações dos diferentes atores sociais. Porém, geralmente o patrimônio é incorporado aos 

artefatos e se confunde com a vida social dos objetos. Por isso, para dar conta do 

entendimento de patrimônio é preciso considerar duas abordagens: a primeira é a de como 

esse patrimônio é reinvindicado no seio dos processos sociais indenitários e, a segunda, seria 

a de observar a forma como ele é instituído.       
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Ele identifica duas formas de se produzir patrimônios. A primeira ocorre na esfera da 

população local, ou melhor, o objeto patrimonial é colocado no mundo social. A outra está na 

esfera das políticas institucionais onde o objeto patrimonial se transforma em objeto único, 

singular e, entre ambas, há profundas diferenças. Neste sentido, é imperativa a insistência do 

autor em conceber o patrimônio cultural enquanto construção social e política, e não uma 

entidade com existência em si mesma. Decorre-se disso que estas diferenças não estão 

relacionadas à própria natureza do patrimônio, mas ao jogo da patrimonialização do objeto 

cultural, ou melhor, estão nos jogos impretados pelos diferentes atores sociais, seus interesses 

e intenções. 

A patrimonialização é compreendida de duas maneiras. A primeira é denominada de 

patrimônio “social” ou “popular”
37

, apanágio das coletividades. O patrimônio social é aquele 

não “regalista”, ou seja, o enobrecido no âmbito das regalias ou privilégios de uma pessoa, 

um grupo social, econômico ou político.       

O patrimônio social é o construído na lógica de uma coletividade, no interior da 

diversidade do grupo. O patrimônio social está inscrito nos laços que unem as relações com 

esta coletividade e este grupo, não necessitando, neste caso, das ações institucionais para que 

ele exista, mesmo porque são os atores não institucionais territorializados, os construtores e 

mantenedores desse patrimônio. São eles que dão sentidos particulares e específicos aos 

processos culturais os quais são patrimonializados. O que motiva estes atores na construção 

patrimonial é o tratamento “utilitário” ao qual serve. Utilitário deve ser entendido aqui no 

sentido da estreita relação de diversidade de “usufruto” possibilitado pelo patrimônio, este 

fortemente presente no seio comunal. Assim, o patrimônio social é aquele que abarca os 

interesses simbólicos, econômicos, sociais, ambientais na vida quotidiana desses atores 

(RAUTENBERG, 2003a; 2003b).           

O pensamento e as reflexões de Jeudy (1990a; 1990b; 2004; 2005), à semelhança com 

o pensamento de Rautenberg sobre a complexa questão da construção e do uso social do 

patrimônio, funda-se, do mesmo modo, acepção ampla e pluridisciplinar sobre o tema. Neste 

sentido, o patrimônio social é elemento e recurso de construção de identidade, de transmissão 

das tradições e dos costumes, dos valores e saberes de uma sociedade em um determinado 

período. Dessa forma, o patrimônio social, por intermédio de sua apropriação, de seu uso e 

                                                             
37

Entre os dois termos, ele considera “social” mais adequado do que “popular” (RAUTENBERG, 2008). O 

patrimônio social não está limitado ao patrimônio construído ou material. O patrimônio social expressa as 

diferentes paisagens naturais ou urbanas, as memórias compartilhadas, os simbolismos, os imaginários, os 

saberes-fazer, etc. Ou seja, inclui-se aqui o patrimônio imaterial elaborado ao mesmo tempo pela sociedade e que 

dá suporte à materialidade patrimonial.   
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das representações e operações simbólicas a ele estabelecidas mantém vivo o laço com o 

passado, fixando uma imagem durável face aos transtornos da vida presente. 

Reforçando a importância que lhe é inerente, o patrimônio social está intrinsecamente 

relacionado ao “[...] reconhecimento comum dos grupos sociais quanto aos objetos, lugares, 

sistemas de signos, valores, seus bens próprios, no fundo da construção de sua identidade 

social”
38

 (RAUTENBERG, 2003b, p. 107). A preocupação dos autores é a de indicar a 

importância da coletividade na construção e no trato desse patrimônio. Isto inclui as mais 

variadas formas de construções culturais, concretas ou abstratas; as diferentes formas de 

convívio o que conduz à produção incessante de imaginários e simbologias.    

Sendo o grupo coeso o ator ou agente da patrimonialização social, as formas 

patrimoniais sociais são de apropriação coletiva. O patrimônio é então responsável direto pela 

continuidade ou não das representações e valores ao longo da vida das comunidades e, por 

isso, ele é instável, mas também capaz de se atualizar na constância do movimento. Além do 

mais, os autores demonstram que os valores atribuídos a estes patrimônios não pertencem à 

universalidade, ou seja, os valores e significados patrimoniais não são os mesmos para todas 

as sociedades. Eles são locais e contingentes para uma situação social e histórica específicas, 

daí não estarem de acordo com determinado patrimônio tombado para toda a humanidade. O 

patrimônio tem capacidade de perdurar no tempo e no espaço, mas, da mesma forma, é capaz 

de ser reproduzido, de ser maleável e interpretável pela sociedade que o produz. 

A segunda forma de patrimônio é a constituída através de operações de 

“institucionalização”, o patrimônio “por designação”, próprio das instituições políticas. Mas o 

que realmente ocorre na passagem do patrimônio social para o patrimônio institucional? Neste 

caso, a patrimonialização institucional sugere que ocorra uma espécie de “luto necessário”, ou 

seja, o renascimento de uma nova interpretação do passado, separando o objeto patrimonial de 

seu contexto dinâmico e o conduzindo a um evento passado estabilizado. É quando ocorre a 

inevitável passagem para a ruptura patrimonial, transformando o patrimônio em um simples 

“depósito” da história (RAUTENBERG, 2003b).         

Jeudy (2005) utiliza outra expressão para a proteção patrimonial institucional. Ela 

serve de reatualização das memórias do passado funcionando como “depósito de lembranças” 

do mesmo modo quando Rautenberg (2003b) denuncia a patrimonialização institucional como 

“depósito da história”. Para Jeudy (2005) a patrimonialização institucional é imposta como 

                                                             
38

 Texto original: “(...) reconnaissance commune par des groupes sociaux que dês objets, des lieux, des systèmes 

de signes, des valeurs son leur bien prope, du coeur de la construction de leur identité social” (RAUTENBERG, 

2003b, p. 107) 
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um dever
39

, ou seja, o dever de lembrar, rememorar. Associando patrimônio à questão das 

memórias coletivas, argumenta que elas não podem ser traduzidas em um simples resquício 

do passado como querem promover as instituições, mesmo porque elas constituem-se de 

planos em constante elaboração. Ou seja, a importância de um patrimônio “(...) não se traduz 

somente pela aquisição de bens, ela se manifesta na encenação das estratégias e dos 

projetos
40

” (JEUDY, 1990b, p.108).          

  A patrimonialização institucional referenciada por Rautenberg (2003a) através de 

órgãos de alcance internacional disseminadores e controladores dos regimes de proteção dos 

patrimônios culturais pelo mundo, faz com que o patrimônio social obtenha, através da 

regulamentação, uma condição peculiar. Ou seja, uma nova configuração, pois é a partir de 

sua institucionalização que uma nova essência e conceito de patrimônio são estabelecidos. A 

partir do momento da institucionalização, é postulado ao patrimônio social sua saída do 

circuito do quotidiano por causa da “[...] essência sagrada, quase religiosa, que se expressa 

numa série de interdições a ele impostas: não tocar, não mover, não transformar, até mesmo 

proibido de ver [...]” do patrimônio institucional (RAUTENBERG, 2003a, p. 21)
41

. É o 

patrimônio no sentido singular, de irrefutabilidade incontestável e sem qualificativo. O termo 

“ruptura” subentendido na passagem logo citada, deixa claro o fato de que, com a 

institucionalização, o patrimônio antes envolto em valores estabelecidos nas representações 

sociais, adentra em uma nova fase, integrando a ele novas hierarquias. A institucionalização 

promove então a “sacralidade”, a “imortalidade”, a “universalidade”, a “perenidade” e a 

“fixidez” do objeto no tempo e no espaço aproximando-se ele próprio de uma condição 

mítica. A patrimonialização institucional apresenta-se como nova forma de ver as memórias 

passadas como espelhos das problemáticas culturais e econômicas da atualidade. 

Para Jeudy (1990a) a salvaguarda e a proteção institucional são elaboradas em nome 

da urgência, em outras palavras, utilizam-se do caráter de dramatização sobre o patrimônio. 

Dramatização fundamentada sobre o receio da perda, a perda da cultura e dos recursos 

naturais, da memória coletiva e das identidades culturais, daí as instituições estarem 

preocupadas e insistirem sobre a questão da manutenção das autenticidades. Como o próprio 

autor argumenta a apropriação e, consequentemente, a gestão do patrimônio pelas instituições 

                                                             
39

Ele chama a atenção para o fato de o termo patrimônio estar praticamente restrito à gestão dos bens públicos e 

que essa gestão pudesse ser a única forma de legitimidade e ser suficiente em si mesma. 
40 Texto original: “(...) ne se traduit pas seulement dans l‟aquisition dês biens, elle se manifeste dans la mise em 

scene dês stratégies et dês projets” (JEUDY, 1990, p. 108). 
41

Texto original: [...] une essence sacrée, quasi religieuse, qui s'exprime dans une série d'interdits qui le frappent 

: interdiction de toucher, de déplacer, de transformer, parfois même interdiction de voir, (…). C'est « Le 

Patrimoine », celui qui est irréfutable, qui n'a besoin d'aucun qualificatif (…) (RAUTENBERG, 2003a, p 21). 
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políticas ocorrerá muito repetidamente a partir da constatação da “morte” daquilo que elas - as 

instituições - são chamadas à gerir. Para ele, este tipo de salvaguarda ou proteção não é 

suficiente, pois a proteção “[...] deve ser estimulada por um interesse coletivo de apropriação 

e reconhecimento” (JEUDY, 1990a, p. 16) e não transformar o patrimônio em objetos 

espetáculos do passado, estabilizando-o no tempo e no espaço como se a memória do passado 

estivesse morta. Engana-se em se pensar que a apropriação do patrimônio esteja sendo 

propriedade exclusiva da monumentalidade institucional. Para Jeudy (1990a, p. 7), ao 

contrário de ser “[...] considerado uma aquisição, o patrimônio apresenta-se como uma 

conquista e apropriação social, desafiando a regularidade do monumento histórico”.  

 O objeto a ser transformado em patrimônio institucionalizado precisa, para existir, 

obedecer a critérios científicos
42

. O patrimônio torna-se então produto de especialistas, os 

quais se transformariam em encarregados de validá-lo através de normatizações 

administrativas e jurídicas. Os critérios de validação deste patrimônio são específicos e 

passam por uma plêiade destes peritos oriundos de diferentes áreas a exemplo dos 

historiadores da arte, da arquitetura, da história econômica e social; todos se utilizando de 

uma classificação taxonômica como usualmente se faz com espécimes de animais e vegetais 

pela biologia. Por exemplo, o que transforma um determinado monumento, seja ele 

comemorativo ou mesmo protegido em monumento histórico é a transformação do contexto 

presente no qual está inserido. Assim, quem vai reinterpretar o patrimônio e colocar sobre ele 

os novos significados, são os discursos científicos dos eruditos, dos conservadores, mas 

também entra o discurso sentimental ou funcional do usuário do patrimônio 

(RAUTENBERG, 2003b; 2007). 

O objeto patrimonializado institucionalmente, dessa forma, segue todo um roteiro 

catalográfico. Ele é identificado e classificado, isolado, etiquetado para só, posteriormente, ser 

reconhecido. Todo esse processo vai desembocar no que se chama de “endurecimento 

patrimonial”, ou petrificação (RAUTENBERG, 2003a; 2003b) cujo objetivo é o de legitimar 

institucionalmente o patrimônio como também o de retirá-lo da contingência dos lugares e do 

tempo presente. Ocorre que, quando o objeto entra nesta fase, uma série de novas 

características a ele é atribuída e conseguinte, a ser seguida. Por exemplo, o objeto não poderá 

ser mais alterado, terá que obedecer a critérios de fixidez das formas tendo por isso que passar 

por tratamentos de conservação e restauração estéticos. O patrimônio é então retirado do meio 
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 A origem do patrimônio institucional remonta a tradição política e científica francesa do período das luzes, 

período histórico ocidental este em que se exacerba o espírito racionalista e universalista (RAUTENBERG, 

2003a). 
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social e colocado em um passado distante. Se anteriormente ele era de pertencimento do lugar 

e do grupo social que o construiu, por isso passível de desaparecer, ou mesmo de “morrer”, a 

partir de agora ele passa a ter caráter universalista com vocação à “eternidade”, posto em 

prática através de regras estabelecidas para a sua conservação (RAUTENBERG, 2003a).  

A problematização do conceito de patrimônio levantada por Rautenberg e Jeudy é 

explicitada na compreensão do conceito de memória coletiva. Por isso, as reflexões dos 

autores ressaltam grande importância das memórias no trato com o patrimônio
43

. Não é por 

acaso que, antes de tudo, os autores consideram o patrimônio intimamente ligado às 

produções culturais das coletividades e suas memórias. E nos parece que isso não poderia ser 

diferente.             

Rautenberg (2003b) no sentido de explicitar como a memória é inserida no campo 

patrimonial, a diferencia em dois contextos: o primeiro trata-se da memória coletiva, no 

sentido individual do grupo, ou seja, a memória compartilhada por uma comunidade. 

Entende-se, neste caso, que a memória coletiva não alcança a totalidade da sociedade de um 

país ou mesmo de um Estado. Ela é construída no lugar através da apropriação sucessiva do 

objeto cultural e das transformações que este objeto sofre no tempo e pelos membros deste 

lugar os quais são substituídos ao longo de sua história. O segundo é a memória social, 

transmitida na esfera institucional. Rautenberg (2003b) a caracteriza com mais autoridade 

estabelecendo uma reflexão mais precisa: 

[...] distinguindo uma memória coletiva fundada sobre a socialização das memórias 

individuais e uma memória social destinada a garantir a permanência da lembrança 

de elementos do passado julgados coletivamente importantes, conduzidos por 

indivíduos ou instituições especializadas, compreende-se melhor que pudesse existir 

em uma sociedade, diferentes status do passado, discernindo o que merece ser 

mudado e o que merece ser conservado44 (RAUTENBERG, 2003b, p. 75, tradução 
nossa).  

 

Esta distinção que Rautenberg elabora é inteiramente consoante à de Jeudy no sentido 

de que o conceito de memória como o de passado se constrói no presente e pelo presente. O 

patrimônio, em sua origem, cristaliza-se na memória não sendo possível ser reduzido a uma 

forma de apropriação. Os autores mostram que isto seria interferência das instituições no 

                                                             
43 Conservação e preservação são outros conceitos próximos ligados diretamente à questão patrimonial revistos 

pelos autores. 
44Texto original: [...] em destinguant une memoire coletive fondée sur la socialisation des memoires 

individuelles et une memoire sociale destinée à garantir la permanence du souvenir d‟élements du passe jugés 

colletivement importants, portée par dês individus ou dês institutions spécialisées, on comprends mieux q‟uil 

puísse exister dans une societé, differents status du passe, discernant ce qui mérite d‟être changé et ce qui mérite 

d‟être conservé (RAUTENBERG, 2003b, p. 75) 
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curso natural da memória, submetendo-a a uma paralisia cognitiva favorecendo sua 

petrificação e, em consequência, petrificando o próprio patrimônio.  

Os autores tecem críticas bem semelhantes tanto ao conceito de patrimônio coletivo 

quanto o elaborado pelas políticas de preservação e apropriação da memória. Aliás, Jeudy 

(2004) relata que a relação patrimônio e memória é uma de suas maiores preocupações, pois 

considera haver forte e dinâmica oposição entre os termos. Ele intenta evidenciar a 

patrimonialização institucional como empresa de representações, ou melhor, produtora de 

“coisas” da memória e finaliza:  

É mais fácil explicar o termo patrimônio porque trata de uma ordenação das 

memórias - uma ordenação representativa das comunidades, com uma finalidade 

comemorativa. O patrimônio, como gestão das memórias coletivas não cessa de 

antecipar, de construir as memórias futuras. Há, portanto, um jogo de antecipação 

que torna o patrimônio não mais um tema exclusivo de construção, mas o relaciona 

à construção da conservação. O que deve permanecer em memória para um tempo 

futuro? As memórias coletivas resistem aos processos de conservação que terminam 

sempre por petrificá-la, impondo modelos? (JEUDY, 2004, p. 13).     

    

A resposta a estas indagações pode ser encontrada, como já visto, remetendo-a sobre a 

forma característica do patrimônio institucional, idealizada no medo da perda. Ainda para 

Jeudy (2005, p. 46) em relação ao patrimônio cultural material construído, o “[...] que estaria 

impulsionando a conservação para o futuro não é mais a angústia da perda dos vestígios, mas 

sim o medo de não se ter nada para transmitir”. Inclusive a memória. 

Para ambos, patrimônio social e memória coletiva são meios de dar sentido e valor ao 

lugar onde se estabelece a comunidade ou a coletividade, mesmo porque segundo Rautenberg 

(2003b, p. 45, tradução nossa) “[...] a memória é solicitada para convocar valores visando 

afirmar a legitimidade da permanência do laço entre um lugar e um grupo social
45

”.  

As definições de patrimônio e de memória são comuns entre os autores. A concepção 

de patrimônio social, ou patrimônio da vida e do vivido, produzido pela coletividade toma 

forma de oposição aos critérios adotados pelas instituições políticas, ao transformar o 

patrimônio social em “coisa”. Estas visões são importantes para se entender como o 

patrimônio ganha contorno espacial nos jogos dos diferentes atores através de suas 

intencionalidades e decisões. Também são importantes para o trabalho, na medida em que ao 

longo dos próximos capítulos estas visões retornarão de forma empírica, ao abordarmos a 

questão patrimonial em Juazeiro do Norte e o jogo dos atores por trás de sua apropriação. 

 No próximo subcapítulo veremos como os geógrafos tratam a temática patrimonial e 

as relações que eles estabelecem com a mesma.  

                                                             
45 Texto original: “[...] la mémoire est solicité pour convoquer des valeurs visant à affirmer la legitimité de la 

permanance d‟um lien entre um lieu et um groupe social” (RAUTENBERG, 2003, p. 45). 
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3.3 Como os geógrafos veem o patrimônio: dilemas e percalços em suas origens  

O surgimento do patrimônio como objeto de estudo no campo e domínio da ciência 

geográfica é bastante recente e ocorre de forma paulatina, porém, está se tornando cada vez 

mais assunto de interesse acadêmico e comum nos círculos de produção científica dos 

pesquisadores geógrafos. Em recente e interessante estudo, Vincent Veschambre (2007/4) 

realiza levantamento do mundo acadêmico como teses, artigos, livros, seminários em 

geografia e áreas de conhecimentos pluridisciplinares etc., e mostra como a geografia entra, e 

é deixado transparecer, de forma pioneira e depois torna-se tardia e defasada em relação às 

outras ciências sociais sobre a questão patrimonial
46

. Veschambre chega à conclusão de que a 

Geografia, entre as outras disciplinas das ciências sociais como a História, o Urbanismo, a 

Etnologia e a Sociologia, por exemplo, foi a ciência que menos precocemente investiu nas 

abordagens sobre patrimônio. O patrimônio, considerado por ele objeto transversal por 

excelência nas ciências sociais e transdisciplinar no geral, é um dos campos menos visíveis 

dentro das teorias geográficas. A Geografia, neste caso, estaria passando pelo que ele chama 

de “preparo patrimonial”.  

Nesta pesquisa, Veschambre (2007/4) identifica os três principais eixos de abordagens 

no tratamento teórico do patrimônio: o primeiro situa a Geografia preocupando-se com o 

ordenamento e desenvolvimento dos territórios, principalmente na escala urbana do 

patrimônio construído, sua reabilitação e seu direcionamento para o desenvolvimento local 

levado a cabo principalmente pela atividade turística. O segundo trata do patrimônio em 

termos paisagísticos, das representações e do ambiente. Tais abordagens são estudadas pela 

geografia social e pela geografia urbana. O terceiro e último eixo aborda a questão da 

identidade, revelando a atuação dos atores sociais e os conflitos engendrados por eles em 

torno da questão patrimonial. Sendo que, segundo ele, os dois últimos eixos são considerados 

aqueles para os quais os geógrafos mais contribuem, pois tais abordagens são consideradas as 

mais estimulantes (VESCHAMBRE, 2007/4). 

É interessante notar que os primeiros trabalhos em Geografia os quais tentam decifrar 

uma nova concepção de patrimônio ocorrem ainda na década de 1980, ano em que na França 

foi declarado “ano do patrimônio”, o que inspirou trabalhos nesta temática. O que mais chama 

a atenção é que foi a própria Geografia uma das primeiras disciplinas a participarem da 

                                                             
46 A pesquisa bibliográfica ocorreu sobre a produção francófona e não anglo-saxônica pelo motivo de livre 

acesso às obras tanto por meio de livros e artigos disponíveis livremente na internet. Nisso, não temos uma 

posição categórica sobre o pioneirismo nos estudos patrimoniais apesar de Veschambre (2007) afirmar os 

estudos geográficos ainda na década de 1980. 
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emergência do patrimônio procurando dar um novo sentido em suas pesquisas a respeito do 

assunto. Os estudos geográficos vão se diferenciar, por exemplo, das ideias estritamente 

jurídicas, gerenciais ou economicistas. Isso ocorre até os meados da mesma década quando 

teses são defendidas tendo em seu título a palavra patrimônio. Mas o que o autor considera 

paradoxal apesar da Geografia ser pioneira no assunto, é a sua invisibilidade quando se trata 

de obras de referência. As Ciências Sociais através dos historiadores, historiadores da arte, da 

Sociologia, da Economia
47

, neste caso, foram destaques e se comportaram como aptos a tal 

empreitada deixando a Geografia sem corpo referencial de pesquisa dependente de outras 

disciplinas. Após meados da década de 1980, os trabalhos acadêmicos, principalmente teses 

abordando o patrimônio declinam e são ultrapassados pelas disciplinas das Ciências Sociais. 

Nos anos 1990, a temática ganha um novo ânimo, o patrimônio torna-se mais manifesto para a 

Geografia quando os próprios geógrafos começam a participar de colóquios
48

 e publicar 

artigos em revistas nacionais francesas de geografia. É nesta mesma década que a palavra 

patrimônio aparece em dicionários. Veschambre (2007/4) mostra o exemplo do dicionário 

“Les mots de la géographie”, no qual, registra-se o termo patrimônio. Todavia, o dicionário 

não se prende sobre a dimensão espacial do patrimônio, apresentando uma definição breve, 

confusa e ambígua. Somente onze anos após essa publicação (2001), o mesmo dicionário 

publica definição mais abrangente ocupando duas páginas, contudo, na categoria de eixo 

comum com as ciências sociais. Para Veschambre (2007/4, p. 367), “[...] isso mostra bem 

como a geografia pode se inscrever neste campo de pesquisa
49

 [...]”, mesmo a contra gosto de 

geógrafos que se recusam a aceitar a geografia em campo comum com as ciências sociais, 

como o faz Lazzarotti.  Nos finais dos anos dessa mesma época, ocorre uma escalada em 

potência da presença dos geógrafos em colóquios pluridisciplinares, fazendo com que a classe 

geográfica perseguisse visibilidade junto à questão patrimonial. 

No entanto, de acordo com Veschambre (2007/4), o contexto científico da época ainda 

não permitia que os geógrafos se colocassem em uma postura confortável nas discussões, pois 

ainda era difícil sentirem-se legitimados em caminhar por esse terreno. Somente em 1991 e 

                                                             
47

Muitos autores destas disciplinas são referência até os dias atuais inclusive para a geografia brasileira como, 

por exemplo, Pierre Nora e Françoise Choay.  
48

O interesse dos geógrafos pelo patrimônio cresce por meio da interação da disciplina com as outras ciências 

sociais. 
49

Texto original: “[...] Il montre bien comme la géographie peut s‟inscrire dans ce champ de recherche [...]” 

(VESCHAMBRE, 2007, p. 367) 
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em 1995 é que geógrafos franceses
50

 conseguem organizar encontros importantes. Em 1991, 

foi organizado um colóquio e, no segundo, uma oficina sobre o tema patrimônio. A oficina de 

1995, de acordo com os levantamentos realizados, foi o momento em que os geógrafos 

puderam ligar seus estudos à problemática patrimonial. Contudo, “[...] a maior parte dos 

autores não discute a noção e ninguém a considera do ponto de vista de sua disciplina
51

” 

(VESCHAMBRE, 2007/4, p. 365). 

As dificuldades enfrentadas pela Geografia em elaborar reflexões teóricas sobre 

patrimônio é superada pelo pioneirismo de Guy Di Méo (VESCHAMBRE, 2007/4). Isso 

ocorre ainda no início dos anos 1990, exatamente em 1992 e, posteriormente, em 1995.  Guy 

Di Méo (1995) constrói sua teoria em torno do patrimônio ao associá-lo à questão territorial, o 

que estabelece também seu pioneirismo ao ser o primeiro geógrafo a publicar um artigo em 

revista especializada de geografia (Annales de Géographie), em cujo título aparece o termo 

patrimônio. A comprovação de sua produção teórica a respeito da relação entre patrimônio e 

geografia dá-se em artigo publicado em 1995
52

, ocasião esta em que Guy Di Méo fundamenta 

uma abordagem geográfica da noção de patrimônio. Até então o patrimônio era visto como 

objeto em si. Ao aliar o patrimônio ao território, este é avivado ao ser percebido como 

proveniente de uma memória e de uma identidade, relações essas que estavam diluídas no 

conceito de território, categoria de análise privilegiada pela geografia social de Di Méo. A 

importância do pensamento de Di Méo a respeito do patrimônio é a de que ele passa a ser 

visto não somente como objeto cultural material. O mais significativo, porém é a instância em 

que ele é colocado, ou seja, patrimônio são também aqueles objetos construídos pela cultura 

imaterial. O que significa dizer que o patrimônio, aliado ao material e ao ideal (simbólico), 

“[...] funciona desta maneira como catalisador da função territorial
53

 [...]”, produzindo uma 

“fusão semântica”, pois o próprio território foi considerado de acordo com o próprio Di Méo, 

um “patrimônio transmissível” (VESCHAMBRE, 2007/4, p. 371). 

Contudo, os méritos conceituais construídos neste período por Di Méo não foram 

unanimamentes aceitáveis. Veschambre (2007/4) observa uma deficiência no que se refere à 

questão da ação dos atores do patrimônio no território. Observa ele, ao convocar o território 

                                                             
50Trata-se de N. Boumaza, organizador do colóquio “Le patrimoine bâti du Maghreb, sa préservation”, em 1991 

e N. Commerçon e Pierre Goujon organizadores do ateliê “Villes moyennes, Espaces, Societé, Patrimoine”, de 

1995 (VESCHAMBRE, 2007/4). 
51

Texto original: “[...] la pluspart dês auteurs ne discutent pás la notion et aucun ne l‟envisage du point de vue de 

la discipline” (VESCHAMBRE, 2007/4, p. 365). 
52

O artigo é intitulado: “Patrimoine et territoire: une parenté conceptuelle”. Publicado na revista Espaces et 

Sociétés, referenciado neste trabalho. 
53

“[...] fonctione de ce fait comme catalyseur de la function territorial […]” (VESCHAMBRE, 2007/4, p. 371).  
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como valor patrimonial, que Di Méo não privilegiou, ou não percebeu os conflitos existentes 

no seio do território patrimonializado. Ou seja, Di Méo mergulhou somente nas análises das 

convergências construídas, deixando as divergências encobertas ou afastadas. Ele remete à 

seguinte reflexão:       

Os atores sociais em questão são, aliás, pouco descritos, senão em termos 

periurbanos e rurais, quando ele mostra a aproximação em torno de valores 

patrimoniais. E quando ele cita mais precisamente “alguns atores eminentes” da 

patrimonialização em texto posterior [...], ele vai somente explicitar quais são seus 

interesses (potencialmente contraditórios) em construir dessa forma o patrimônio... o 

território. Considerar assim, a partir das representações dominantes, o patrimônio 

como bem comum de “grupos sociais localizados” e como matriz de uma sociedade 

local tende em ocultar divergências de interesse nas sociedades em questão [...]54 

(VESCHAMBRE, 2007/4, p. 371-372, tradução nossa).   

 

Se Di Méo, neste momento, não adentra nos interstícios de uma geografia patrimonial 

crítica, na mesma época, outra geógrafa, Françoise Perón, em colóquio sobre patrimônio 

marítimo, antecipa essa possibilidade ao considerar pertinente trazer ao debate questões que 

tocam à problemática que envolve o domínio das classes sociais uma sobre as outras. Ela 

propõe que sejam trabalhadas as questões de marginalização, exclusão e exploração quando 

da apropriação do patrimônio. Todavia, nos parecendo contraditório, Veschambre (2007/4) 

considera o pensamento de Perón uma sequencia do pensamento de Di Méo ao ter em mente o 

patrimônio como fator de coesão social, um “bem comum”. Nessa mesma época (1996) Maria 

Gravari-Barbas colabora para a teorização patrimonial na geografia
55

 no quadro francês, 

também em proximidade ao pensamento de Di Méo
56

. Encarrega-se de abordagens as quais 

trazem teorizações à cerca da patrimonialização do território, pontuando sobre processos de 

instrumentalização patrimonial e territorial e evolui, posteriormente, para destacar conflitos 

patrimoniais no quadro das políticas públicas de governança e mostrar que o patrimônio e a 

patrimonialização são objetos de ideologia política. 

Apesar da importância desses acontecimentos, os geógrafos continuavam discretos nos 

lugares onde ocorriam debates sobre patrimônio, permanecendo praticamente ausente das 

diversas publicações promovidas por vários ramos das ciências sociais, o que se supõe a 

                                                             
54

Texto original: [...] Les acteurs sociaux em question sont d‟ailleurs peu décrits, sinon em terme de périurbans et 

de ruraux, dont il montre le rapprochement autour dês valeurs patrimoniales. Et quand il cite plus precisément 

“quelques acteurs éminents” de la patrimonialisation dans um texte postérieur [...], il ne va pas jusqu‟à expliciter 

quels sont leurs intérêts (potenciellement contradictoire) à construire ainsi du patrimoine... et du territoire. 

Envisager ainsi, à partir dês répresentations dominants, le patrimoine comme biem commun de “goupes sociaux 

localisés” et comme matrice d‟une société locale à occulter lês divergences d‟intérêt dans lês societés em 

question [...] (VESCHAMBRE, 2007/4, p. 371-372).  
55 Está relacionado ao artigo: Le "sang" et le "sol": Le patrimoine, facteur d'appartenance à un territoire urbain. 
56

O pensamento de Maria Gravari-Barbas sobre patrimônio como objeto de consenso e bem-comum dá-se pelo 

fato de ela ter pertencido ao quadro de estudos de laboratório de pesquisa que via o patrimônio relacionado ao 

modo privilegiado de apropriação do espaço e lugar legítimo dos grupos sociais (VESCHAMBRE, 2007/4). 



68 
 

imaturidade da geografia em tratar dessa questão. Em muitas obras importantes e referenciais, 

a geografia ficou de fora. 

Veschambre (2007/4) encontra dois tipos de explicação para a morosidade da 

geografia em adentrar de vez no campo patrimonial: uma refere-se ao atraso da disciplina em 

abordar a problemática patrimonial, influenciando o não interesse dos geógrafos na 

teorização. A segunda refere-se à autoafirmação frente à sua falta de legitimidade em relação 

às ciências sociais. 

Até os finais da década de 1990, persistia-se a dúvida se o patrimônio havia se 

transformado realmente em objeto legítimo de estudos dos geógrafos. Foi preciso aguardar a 

virada dessa década para a próxima (2000) para que ocorresse uma nova guinada nas relações 

patrimônio e geografia na França
57

. Foram realizados então dois colóquios. O primeiro
58

 foi 

organizado pela contemporânea de Di Méo nas teorizações entre geografia e patrimônio 

Maria Gravari-Barbas e seu companheiro de trabalho S. Guichard-Anguis. Esse colóquio 

possibilitou maior interesse dos geógrafos pelo tema, tanto que a maioria dos participantes era 

da disciplina. O interesse foi o de estabelecer uma compreensão mais abrangente e em escala 

mundial no sentido de fazer um apanhado das concepções de patrimônio incidindo sobre os 

atores e as problemáticas relativas à sua construção. O segundo
59

 foi organizado por F. Péron, 

igualmente bem sucedido pela significativa presença de geógrafos ao ponto de ser 

transformado em livro publicado em 2001.  

 

3.4 O patrimônio nos diferentes campos de atuação da Geografia 

Vimos brevemente que a emergência da questão patrimonial no pensamento dos 

geógrafos reforça a preocupação que se tem sobre o tema na renovação da geografia. Este 

esforço já ultrapassou os pensamentos localizados e abarca estudos mais abrangentes de 

filiação entre os diversos campos da geografia e como se estabeleceram além das fronteiras do 

mundo globalizado. O estudo do patrimônio é, em si, uma busca de renovação geográfica. Os 

interesses são diversos, partindo fortemente dos patrimônios culturais materiais e ambientais 

aos considerados ainda de pouco interesse como o patrimônio imaterial. Essa ampla tomada 

de consciência que o estudo do patrimônio suscita no domínio da geografia está fazendo com 

                                                             
57 O neologismo “patrimonialização” foi cunhado na geografia logo no começo dos anos 2000, esclarece 

Veschambre (2007) 
58

Foi intitulado: “Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à la fin du XXe siècle” e cujos trabalhos 

foram compilados e transformados em artigos do livro homônimo, publicado em 2003. 
59

Foi intitulado: “Patrimoine Maritime 2000 sur lês façades de l‟Union européenne: constructions, signification, 

role social et géographique”. 
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que os geógrafos contribuam cada vez mais com importantes reflexões e questionamentos 

sobre sua aplicação nas diversas áreas que a geografia comporta. 

O pioneirismo de geógrafos como Guy Di Méo (1995) e Maria Gravari-Barbas (1995; 

2004) são referencialmente importantes, pois foi a partir deles que se deu a gênese de uma 

articulação de abordagem entre geogarfia cultura e social ao serem associados patrimônio e 

território. Guy Di Méo foi o primeiro autor e peça chave, na visão mais global, no estudo do 

patrimônio e sua relação com a gentrificação causada pelo tombamento dos centros antigos, 

aplicando seus estudos na geografia social. Patrimônio e território são conformados ao mesmo 

tempo em sentidos e valores produzidos pelos atores coletivos. Obras consideradas pontos de 

partida para que, posteriormente, os geógrafos pudessem orientar-se e desenvolver 

abordagens criativas e amplas na esfera patrimonial. 

Assim, Jérôme Monnet (1996) discute as teorias das crises urbanas e como o 

patrimônio entra nos discursos dessas crises a partir do projeto urbano moderno europeu em 

direção ao Novo Mundo. Monnet chama a atenção para o fato de que, ao contrário do 

pensamento quase unânime de que esta crise é recente, resultado da revolução industrial 

impondo-se a partir do século XIX, adota ponto de vista oposto. Essa questão é mais anterior, 

assegura. Sua tese é a de que ela surgiu no século XVI com as grandes navegações, o que fez 

com que, a partir daí, já houvesse redefinição da identidade urbana e suas funções, 

propiciando o processo de homogeneização da organização e reprodução espacial. Só 

posteriormente veio a industrialização e, depois dela, abriram-se caminhos em direção à 

questão patrimonial. Ocorre então que:  

A proteção do patrimônio não é, pois, um ato de salvaguarda de objetos-

testemunhos: esses últimos perderam seu passado, não significam mais do que a 

imagem que o presente projeta do passado. A proteção é um ato eminentemente 

moderno, pois se trata de fabricar a história no dia-a-dia, de compor 

permanentemente a memória, de produzir incessantemente a lembrança. O problema 

que se apresenta é saber quem controla esses processos em uma cidade. Cada um, 

sozinho, fabrica sua própria história, seleciona em sua memória, dá tal ou qual 

sentido a suas lembranças, sejam materiais ou ideais, fabricadas ou herdadas, e 

ordena, assim, suas relações com seu ambiente. Na escala de uma sociedade, trata-se 

de identificar as alianças de interesses que geram, nas palavras e nos atos, “o 

discurso dominante”, que serve de matriz para as representações sociais, para a 

cultura comum e fornece as justificativas para a ação ou para a inatividade 
(MONNET, 1996, 222-223).   

 

No intuito de registrar e fornecer exemplo ocorrido no Novo Mundo, ele adentra nas 

formas de ações políticas institucionais de proteção dos bens culturais do centro histórico da 

Cidade do México e nos conflitos advindos a partir da patrimonialização da referida cidade. 

Suas pesquisas chegam à conclusão que a apropriação do patrimônio cultural construído 
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compõe-se de instrumentos privilegiados de gestão do espaço urbano e potentes ferramentas 

políticas ideológicas de intervenção e de uma geopolítica de visibilidade a serviço do poder 

(MONNET, 2000). A hipótese que ele levanta sobre o processo de conservação e preservação 

urbana é a de que no bojo das políticas patrimoniais, a revitalização dos centros antigos serve 

de “álibi” aos tomadores de decisão, primeiro por uma “despolitização” das políticas urbanas 

e, segundo, por uma “desresponsabilização” dos responsáveis entre políticos, peritos e 

técnicos. Neste sentido, a proteção patrimonial e, consequentemente, a gestão que lhe é 

imputada “[...] é uma empresa de fabricação de um passado ideal, que mobiliza as populações 

diante das escolhas das autoridades (despolitização), ou da ausência de decisões 

(desresponsabilização), para solucionar os problemas da vida urbana” (MONNET, 1996, p. 

220). 

Ao pesquisar o patrimônio urbano mexicano, ele nos mostra como os estudos 

geográficos muito se aproximam das teorias das ciências sociais no estudo patrimonial. 

Reforça ainda que esses estudos não possuem fronteiras definidas e que as teorias sobre 

patrimônio podem ser aplicadas nas mais diferentes facetas e lugares.     

Obras mais recentes como as de Vincent Veschambre (2002; 2004; 2005; 2007;  2008) 

trazem, mais uma vez à tona, a oportunidade de renovação da geografia na problemática 

patrimonial ao articular de forma interessante, como o faz Di Méo e Gravari-Barbas, posições 

teóricas geográficas de cunho cultural, social e simbólico da disciplina. Como faz Monnet, 

Veschambre se volta para o entendimento de como os diversos atores sociais, em seus jogos 

de poder, recorrem à patrimonialização, como eles atuam para ter seu acesso, apesar de 

perceber que este acesso é realizado de forma desigual, envolto em conflitos, principalmente 

privilegiando as classes mais abastadas as quais se apropriam do patrimônio como “traço” a 

transformá-lo em “marcação”, uma forma de legitimação que seja de poder que seja 

econômico, mudando o contexto social do lugar e do patrimônio. Para ele, o patrimônio está 

inserido em quatro formas de capitais: o econômico, o simbólico, o cultural e o social.   

As ações público/privadas por intermédio das intervenções urbanas favoreceriam as 

classes abastadas e isso levaria ao processo de gentrificação do espaço e do patrimônio, 

transformando o espaço tanto material e social quanto simbolicamente, daí a atração para 

esses espaços das classes portentosas monetariamente, influenciadas por uma elite 

aristocrática, cultural e científica, um estreito grupo influente em critério de reconhecimento 

patrimonial os quais promovem a memória seletiva de uma cidade (VESCHAMBRE, 2002). 

Esta, para ele, é a forma política do patrimônio, associado ao marketing territorial urbano para 
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adentrar nas forças que regem o controle desses patrimônios estrategicamente cobiçados.  

Distanciando-se um pouco de autores e obras de referência condutoras da discussão sobre o 

objeto patrimonial cultural construído, estudos que envolvem o patrimônio ambiental 

institucionalizado nos mostram as estratégias da Geografia para ampliar seu campo de ação e 

direciona as formas mais pessoais do patrimônio. Assim, Claire Damery (2008) em sua tese 

de doutoramento intitulada “Espaço público, patrimônio e meio afetivo: Exemplos de Marais 

d'Orx e de Domaine d'Abbadia” 
60

 mergulha nos interstícios dos patrimônios ambientais 

franceses de Marais d‟Orx (reserva natural) e do Domaine d‟Abbadia (sítio patrimonial 

localizado na fronteira França/Espanha) com o intuito de estudar estes patrimônios em suas 

formas de espaços públicos e a importância da afetividade em suas constituições. 

A tese de Damery (2008) é um bom exemplo da capacidade da Geografia explorar 

diferentes campos de abordagens no contexto patrimonial. A crítica construída no âmbito da 

tese sobre o processo de patrimonialização tem forte semelhança com os autores tratadores do 

tema os quais vimos anteriormente e nos parece consenso a louvável necessidade em se 

mostrar o forte processo político ideológico por trás da instituição patrimonial, uma forma 

sensível dos geógrafos apresentarem a força desigual de apropriação espacial do patrimônio 

seja ele o construído material ou o ambiental. Ela chama a atenção para o fato de que  

As instituições do patrimônio usam então representações próprias do espaço 
designado para se legitimar, e os reescrevem em valores patrimoniais para por em 

prática o bem comum. A herança geográfica, assim, subordinada ao político, 

alimenta espontaneamente o mito patrimonial [...] o tempo histórico que é 

metaforizado sobre as formas patrimoniais se torna o grande reconciliador, pois é o 

grande significante; e os discursos patrimoniais que os impregnam de “imagens 

redutoras de contradições e produtoras de participação, (eles) mitologiza(m) 61” 

(DAMERY, 2008, p. 59-60, tradução nossa).  

 

No entanto, o levantamento feito neste capítulo sobre saberes patrimoniais, em sua 

interdisciplinaridade, nos leva à conclusão de que os tipos patrimoniais evocados conduzem a 

privilegiar objetos materiais, visíveis, localizáveis e observáveis no tempo e no espaço, o 

patrimônio material, o cultural construído. Assim, o patrimônio cultural material urbano e o 

ambiental natural são dominantes no pensamento acadêmico tanto para sociólogos quanto 

para geógrafos franceses. O patrimônio imaterial, neste sentido, até que se tenha 

                                                             
60 Texto original: “Espace Public, Patrimoine et Milieu Affectif: Exemples du Marais d'Orx et du Domaine 

d'Abbadia”  
61 Texto original: Les institutions du patrimoine usent donc des représentations propres de l‟espace désigné pour 

se légitimer, et les réécrivent en valeurs patrimoniales promptes à répondre du bien commun. L‟héritage 

géographique, ainsi subordonné au politique, alimente spontanément le mythe patrimonial [...] le temps 
historique qui est métaphorisé sur les formes patrimoniales devient le grand réconciliateur, car le grand signifiant 

; et les discours patrimoniaux qui les imprègnent se composent d‟images réductrices de contradictions et 

productrices de participation, (ils) mythologise(nt)” (DAMERY, 2008, p. 59-60). 
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conhecimento, não entrou na pauta das discussões científicas dos autores interessados pelo 

tema. Por que isto ocorre? Porque o patrimônio imaterial não é pauta corriqueira de pesquisas 

em Geografia? Este detalhe é interessante nesse trabalho porque o nosso objeto de estudo se 

situa no embate entre estes dois tipos de patrimônios.       

Se isso ocorre em centros de excelências como a academia francesa a qual serve de 

referência para o restante do mundo, pode esta problemática ser incorporada do mesmo modo 

à academia geográfica brasileira? A resposta pode estar à vista. Tomemos um exemplo 

recente de publicação de livro cujas temáticas centrais são geografia e patrimônio. O livro em 

questão intitula-se: “Geografia, turismo e patrimônio cultural”, organizado por Maria Tereza 

Duarte Paes e Melissa Ramos da Silva Oliveira e publicado em 2010. O livro é composto de 

oito capítulos e traz em sete deles temáticas do patrimônio cultural construído e apenas um se 

dedica à discussão patrimônio ambiental. Ou seja, o patrimônio imaterial está ausente. Aliás, 

no mesmo livro, Cíntia Nigro (2010, p. 75), ratifica essa tendência esclarecendo que: 

Na geografia brasileira, análise do patrimônio tem procurado desvendar conflitos 
entre os diferentes agentes produtores do espaço, sobretudo nos estudos da 

Geografia do Turismo e Urbana. Dentro desses dois subcampos a questão da 

revitalização de áreas centrais constitui o principal foco de análise do patrimônio.   

 

Veschambre (2004; 2007) já nos indicou que na França os estudos patrimoniais pela 

geografia estão centralizados no patrimônio cultural material através da valorização, 

apropriação e transformação dos espaços patrimonializados. Já a declaração de Cíntia Nigro é 

o retrato fiel do livro e das declarações de Veschambre, mas é claro que não podemos tomá-lo 

como único parâmetro e generalizá-lo ou, torná-lo exemplo como única cópia de toda 

produção da Geografia envolvendo o patrimônio no Brasil. Mas ele pode muito bem ilustrar 

uma realidade que não só é europeia ou brasileira, é no nosso entender, mundial. Aqui é 

lançada uma pergunta geográfica com o intuito de instigar nossos sentidos: será que a 

Geografia não explora o “patrimônio imaterial” por considerá-lo não “espacializável”, 

aproximando-se das considerações sobre o sujeito como ausente de uma escala e de análise 

geográfica como nos mostrou Monnet? 

A partir desta problemática envolvendo a questão conceitual patrimonial em suas 

bases social e institucional e suas formas de apropriação, abre-se caminho para o 

entendimento da construção patrimonial em Juazeiro do Norte, pois esta construção ocorre 

simultaneamente envolvendo o patrimônio social imaterial, referente à religião popular e às 

romarias, e o institucional, no que diz respeito à idealização de intencionalidade política na 

invenção de novos patrimônios seja para controle das emoções ou para a atividade turística o 

que gera embates e conflitos.  
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4 A CIDADE E A AFETIVIDADE: ENTRE PRODUÇÃO SOCIAL E 

INSTITUCIONAL DO PATRIMÔNIO 

O aporte referencial anterior foi muito importante para este e o próximo capítulo, pois 

adentraremos na questão patrimonial empírica de Juazeiro do Norte. Trata da discussão sobre 

os processos de patrimonialização diferenciando tombamento institucional e tombamento 

afetivo a serem esclarecidos mais à frente. Elucida as formas pela quais as instituições e os 

sujeitos se apropriam dos símbolos urbanos na perspectiva de conferir-lhes significados 

muitas vezes conflitantes, muitas vezes convergentes. Evidenciam-se aqui como os ícones e 

os símbolos são construídos, apropriados, (re)apropriados e (re)significados, segundo o jogo 

de interesses dos diversos atores sociais, sejam estes coletivos ou individuais. 

São apresentados os conceitos de traço, marca e marcação na esfera da epistemologia 

da Geografia para o estudo patrimonial. Definidos os conceitos, partimos para exemplificação 

na cidade de Juazeiro do Norte, de dois patrimônios os quais são analisados a partir de uma 

perspectiva de diferenciação entre o que seja “tombamento afetivo” e “tombamento 

institucional”.          

Os patrimônios exemplificados correspondem primeiro ao “Largo do Socorro”, um 

dos lugares exemplares de forte dinâmica simbólica de produção social de Juazeiro cujo uso e 

ocupação fazem parte de uma tradição impressa no imaginário mítico religioso e 

consubstanciada nas romarias. Os patrimônios nele assentados são apropriados por meio de 

afetos de natureza temporal prolongada. O segundo trata-se do “Memorial Padre Cícero”, 

atrativo turístico construído dentro do espaço-lugar Largo do Socorro - com o objetivo de 

tornar-se referência dentro de projetos estruturantes voltados para a reinvenção da imagem do 

padre no âmbito da cultura turística urbana, o qual consideramos de natureza afetiva de tempo 

curto. No âmbito da produção de ícones sociais e da produção monumental para a cidade, 

analisamos em seguida três patrimônios: o Horto, a Estátua de Padre Cícero e o Luzeiro do 

Nordeste no sentido de mostrar as formas de suas idealizações. Os jogos de produção de 

apropriação do espaço e controle dos símbolos pela sociedade e instituições são estabelecidos 

para demonstrar como eles são apropriados e transformados em patrimônio social e também 

como a patrimonialização institucional pode não levar à sua apropriação pela sociedade.  

 

4.1 Marcação urbana e a simbólica da cidade de Juazeiro do Norte - CE 
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Nesta parte da pesquisa, faz-se necessário trazer as noções de “marca
62

”, “traço” e 

“marcação”, conceitos trabalhados por Vincent Veschambre (2004; 2008), Bulot & 

Veschambre (2008) 
63

 no âmbito da epistemologia da Geografia. Estas noções, as quais 

entram em consonância com o espaço ideal e material de Monnet e de Di Méo (1996; 2007) 

da geografia social, levando o capítulo ao entendimento da geografia fenomenológica de 

Hoyaux (2000; 2007; 2008; 2009), são aportes necessários para direcionar o intrincado 

entendimento do simbolismo e do símbolo urbanos para o sujeito ou ser-no-mundo. Elas nos 

serão úteis quando nos remetermos à questão patrimonial em Juazeiro do Norte, deixando 

claro que todas estas noções não se esgotam em si, necessitando que se vá mais além para 

tomarmos uma posição em respeito à materialidade e imaterialidade do patrimônio de 

Juazeiro. Iniciemos pelo conceito de “marcação”, pois ele integra em si os dois outros 

conceitos. 

Marcação é a forma de materialização de uma identidade no espaço, ela é ao mesmo 

tempo individual e coletiva, simbólica e material, é a “[...] materialização de uma apropriação 

do espaço ou como vetor de legitimação de uma apropriação do espaço” 
64

 (VESCHAMBRE, 

2004, p. 73, tradução nossa). A marcação é então um dado essencial de apropriação espacial 

(BULOT & VESCHAMBRES, 2008), mesmo porque não poderia haver apropriação sem a 

marcação do espaço e, assim, toda apropriação significa uma marcação (VESCHAMBRE, 

2008). A marcação está associada diretamente à questão da visibilidade, da existência social 

dos grupos no sentido da construção de uma identidade através de signos (de ordem material 

ou ideal) de reconhecimento
65

, que a legitima e a afirma no espaço. 

                                                             
62

Joël Bonnemaison (1992; 2002,) já havia introduzido o conceito de “marca” ligado ao de geossímbolo em seus 

artigos “Viagem em torno do território” e “Territoire enchanté: croyences et territorialités en Mélanésie”.  O 

conceito de geossímbolo é bastante amplo e está relacionado a um “[...] lugar, um relevo, um itinerário, uma 
rota, uma construção, um sítio que, por razões religiosas, culturais ou políticas, levam aos olhos dos grupos 

étnicos e sociais uma dimensão simbólica [...]”(BONNEMAISON, 1992, p. 76, tradução nossa).  Para ele, o 

geossímbolo é uma “marca” espacial, um signo no espaço capaz de refletir e forjar uma identidade e produtor do 

espaço. Texto original: “[...] lieu, um relief, um itinéraire, um route, une construction, um site qui, pou raisons 

religieuses, culturelles ou politiques, prennent aux yeux des groupes ethniques et sociaux une dimension 

symbolique [...]” (BONNEMAISON, 1992, p. 76).  
63 Neste artigo, o conceito de “marcação” é trabalhado interdisciplinarmente entre a Sociolinguística Urbana 

(Thierry Bulot) e a Geografia Social (Vincent Veschambre). 
64

Texto original: “[...] la matérialisation d‟une appropriation de l‟espace ou comme le vecteurde légitimation 

d‟une appropriation del‟espace” (VESCHAMBRE, 2004, p. 73) 
65 A “marcação” quando trata especificamente das representações sociais de orientação dos sujeitos no espaço 

possibilitando-os uma orientação social por meio do construído urbano, de sua arquitetura, por exemplo, e, a 
partir daí, promovendo a visibilidade dos grupos que estão no jogo urbano, ela é exemplificada como uma 

marcação signalética estabelecida entre a linguagem e a materialidade do espaço (BULOT & VESCHAMBRE, 

2008), com a intencionalidade de promulgar uma legitimação. Esta marcação está ligada basicamente à 

sociolinguística urbana por meio da semiótica, ciência estruturada na pesquisa da inteligibilidade e significado 

dos signos dos espaços urbanos e cujas relações sociais são pressupostamente mediadas por eles (SAHR, 2007).  
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A marcação é de natureza dupla, ou seja, Veschambre (2004) a divide em dois tipos: 

primeiro existe a “marcação traço”, aquela potenciadora da escrita material da leitura do 

espaço. Estes traços são, por exemplo, esculturas, casas, monumentos, grafites, painéis etc.. O 

segundo tipo é a “marcação presença” cujo objetivo é “marcar os espíritos” a exemplo de 

manifestações, festas, desfiles, as maneiras de se vestir, se expressar, as maneiras de 

simbolizar etc. Aqui ele chama a atenção para dizer que, estas duas formas, não são 

exclusivas uma da outra, elas coexistem e, ao mesmo tempo, representam uma ação material 

no espaço. Um dado relevante é a relação entre marcação e a questão do poder. Dessa 

maneira, a marcação, expressa uma presença forte no espaço sem reafirmar uma permanência 

pela força. Uma marcação afirma no mínimo um direito de presença.   

Os outros dois conceitos necessários ao entendimento de marcação são o “traço” e a 

“marca”. Os traços são vestígios, índices, marcas do passado e remetem ao campo da história 

e da memória utilizadas no devolver ao presente àquilo que já foi, os traços são passado, o que 

muda no movimento e desaparece completamente no tempo. Os traços podem ficar anônimos 

como no caso dos traços de uma habitação, um monumento ou relativo a uma atividade como 

a artesanal. Dessa forma, os traços estão ligados ao contexto patrimonial ou através da 

reativação ou revitalização de um determinado traço ou mesmo de sua destruição. No caso do 

patrimônio, a reativação patrimonial é operada como uma marca social esteja o traço 

abandonado ou em atividade. Os traços não são forçosamente intencionais, eles são neutros e 

aparecem como simples “dados” na paisagem material ou ideal.  Não se tratam de assinatura e 

nem mesmo são identificados como tal. Eles têm seu lugar determinado no espaço, porém não 

exercem força material ou simbólica a não ser a partir do momento em que são percebidos 

como passíveis de serem manipulados.   

As marcas, ao contrário dos traços, se inscrevem no presente, no aqui e agora, refletem 

uma ação contemporânea intencional. As marcas fixam e estabilizam. Se elas representam a 

materialidade do que é visível, neste caso, elas funcionam como assinaturas dos atores sociais 

entre eles uma pessoa, um grupo ou uma instituição, em determinado lugar no tempo atual 

com a intencionalidade de se tornarem manifestas, ou melhor, o de constituir um suporte, um 

atributo de identificação individual ou coletivo. As marcas servem para selar uma expressão 

de poder no espaço e de torná-lo evidente, de carimbar sua afirmação, mesmo que não tenha a 

durabilidade pretendida. Por fim, “[...] a marca é por definição a assinatura de um ator social, 
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o que ele representa em sua ausência” 
66

 (VESCHAMBRE, 2008, p. 11, tradução nossa) (grifo 

do autor). 

Traços, marcas e marcação são uma conjunção comum nos tempos atuais. Traços são 

manipulados cotidianamente, levados a se transformarem em marcas e finalmente se 

configurarem como marcação. Eles são por sua natureza suportes materiais de apropriação do 

espaço, passíveis de serem reivindicados ou, de forma contrária, de serem contestados.  

Delineados os conceitos infere-se que, e como o próprio autor afirma, a “marcação” é, 

dessa forma, a produção de marcas e/ou o reinvestimento de traços. O Quadro1 a seguir, 

registra de forma sucinta as diferenças entre traço e marca no contexto da marcação espacial.   

 

Quadro 1: Diferenças entre traço e marca 

     Traço       Marca 

 

        Temporalidade 

 

 

           Encarna o passado 

 

      Faz referência ao presente 

 

       Intencionalidade 

 

            Não intencional 

 

  Intencional 

 

          Significado 

 

Anônimo. Remete a uma 

atividade, a um evento. 

 

 Remete a um ator 

 

          Sinônimos 

 
   Impressão, vestígio, índice. 

 
   Assinatura 

 

        Ações possíveis 

 
Identificação, reinvestimento, 

valorização/desaparecimento. 

 
Manutenção/degradação,       

destruição. 

Fonte: Original de Veschambre (2008) 

 

Um dos pontos centrais da reflexão de Veschambre (2004; 2008) sobre estes conceitos 

é a sua aplicação na questão patrimonial. A patrimonialização, para ele, não está relacionada à 

produção de marcas, ou seja, na produção arquitetural em si; ele investe suas pesquisas em 

saber como ocorrem as intervenções em objetos existentes (dedica-se aos materiais) os quais 

são apreendidos como traços ou marcas. Há, neste sentido, dois importantes tipos de 

processos por ele estudados. O primeiro é a “revitalização ou patrimonialização” de certos 
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Texto original: “[...] la marque est par définition la signature d‟un acteur social, qu‟elle représente en son 

absence (VESCHAMBRE, 2008, p.11). 



78 
 

traços. O segundo é a “demolição” ou “enfraquecimento” de outros traços. Patrimonializar é 

reinvestir na figura do traço, para ele o arquitetural, o que desemboca no processo de 

marcação. 

Ao se patrimonializar, obrigatoriamente se volta ao passado, condição da 

temporalidade do traço. Este traço obviamente tem significado de “antiguidade no lugar”, 

sendo assim, a patrimonialização seria reinvestimento do traço transformado em marca, agora 

inscrito no presente, sua condição primordial e, dessa forma, propiciando uma reapropriação 

do espaço na atualidade. Então, se apropriar do patrimônio é ao mesmo tempo se apropriar do 

espaço através do jogo de reinvestimento do traço transpondo-o à condição de marca, 

construindo aí uma marcação identitária. Se a apropriação do espaço passa pela elaboração de 

símbolos, a patrimonialização seria a transformação desses símbolos em marcação, e como já 

foi dito, para Veschambre (2004) não existe apropriação sem marcação.   

Os discursos ideológicos, no bojo das patrimonializações institucionais, cujo 

argumento afirma ser necessário demolir traços de uma determinada sociedade ou grupo no 

sentido de realizar ali procedimentos de requalificação urbana e trazer melhorias nos 

diferentes aspectos, é para ele apagar os traços sem deixar nenhuma possibilidade para que 

esta sociedade ou grupo social possa, no traço, investir. É privá-los da capacidade de 

transformar o “traço” em “marca” e de se apropriarem do espaço para ali construir outra 

assinatura, outra identidade.  

O processo de demolição é oposto ao da patrimonialização. Enquanto a demolição é 

uma forma de desvalorização, de negação da memória de certos grupos e de sua expropriação, 

a patrimonialização é processo de reconhecimento e de valorização do construído e dos 

espaços herdados. No que concerne à crescente demanda de apropriação da memória como 

ocorre em conjunto à patrimonialização, Veschambre (2008) levanta a hipótese de que essa 

exacerbação da apreensão da memória no espaço representa da mesma forma uma importante 

luta por legitimação e apropriação desse espaço.    

Para o autor, a intenção em trazer para a Geografia e principalmente para os estudos 

urbanos tais conceitos aplicados aos contextos da patrimonialização, da demolição e da 

memória é o de mostrar “[...] o posicionamento dos atores sociais no espaço material e 

simbólico da cidade e mais amplamente da sociedade”
67

 (VESCHAMBRE, 2008, p. 15, 

tradução nossa). A partir desta busca conceitual adentra-se no empírico da cidade de Juazeiro 

do Norte. 
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Texto original: “[...] le positionnement des acteurs sociaux dans l‟espace matériel et symbolique de la ville et 

plus largement dans la société” (VESCHAMBRE, 2008, p. 15). 
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O reconhecimento do imaginário simbólico e histórico da cidade de Juazeiro do Norte 

vai além de sua importância local, são extremamente ricos e significativos. A imagem e a 

simbologia da cidade ultrapassam fronteiras configurando-se como um símbolo nacional. Esta 

configuração simbólica da cidade está diretamente ligada aos rituais de suas romarias 

elaboradas em torno de seu principal mentor: padre Cícero Romão Batista. São simbologias 

correlatas, pois estão ligadas em um mesmo corpo: cidade e homem se fundem.  

A vida e a simbologia em torno da figura de Cícero Romão e sua íntima ligação com 

Juazeiro do Norte, cidade a qual fundou e nela viveu, morreu e “renasceu”, impressionam e 

deixam muitos estudiosos de certo modo perplexos ao adentrarem em seu contexto sócio 

historiográfico. O pesquisador da vida de padre Cícero, o historiador Lira Neto (2009b, p. 18), 

por exemplo, chega ao ponto de declarar que a epopeia ciceriana: “[...] parece ter saído da 

cachola de um ficcionista em estado de delírio”. Certamente, a vida de padre Cícero em 

Juazeiro do Norte foi e continua a ser uma intensa saga envolvendo ao mesmo tempo poder, 

fé, guerra
68

 e disputa ideológica no Sertão nordestino cearense (LIRA NETO, 2009a).  

Como não pensar dessa forma se a cidade de Juazeiro é a própria impressão digital de 

padre Cícero cuja herança patrimonial é uma “marca” que não se confunde. Mesmo após sua 

morte, a cidade e a figura do padre continuam sendo reconstruídos sob contextos políticos e 

de legado religioso cujo prestígio impregna a ambos. Prestígio esse conservado, de geração 

em geração, nas lembranças de seguidores, devotos, curiosos ou ainda daqueles que para a 

cidade se dirigem independentemente de suas intenções. Padre Cícero Romão Batista foi 

considerado um homem fora de seu tempo e com sua morte, a cidade se materializou como 

prolongamento de sua personalidade. Morreu o homem e renasceu o santo. 

 

4.2 Turismo e Patrimônio em Juazeiro do Norte: afetividade e princípios de embate 

entre uma dupla marcação urbana. 

A redescoberta política, funcional e simbólica do patrimônio de Juazeiro do Norte teve 

início nos meados da década de 1980, ou melhor, em 1985, para sermos mais específicos. A 

política local entusiasmada pela repercussão do sucesso do turismo em nível estadual 

acreditou piamente que utilizando o patrimônio e a herança cultural, a cidade poderia se 

preparar melhor economicamente para o futuro (GARAT; GRAVARI-BARBAS; 

VESCHAMBRE, 2008). As autoridades públicas então trataram de se apropriar das tradições 

locais concernentes à produção artesanal transformando-as em atração turística estritamente 
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“Padre Cícero: poder, fé e guerra no sertão” é o título do livro de Lira Neto sobre a vida de padre Cícero 

Romão Batista. 
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comercial. Consideramos este processo a primeira apropriação de um “traço” e a manipulação 

de seu controle para uma atividade comercial transformado em “marca”. Mas mesmo 

adotando tal ação, não se concebe o artesanato em geral, como uma atividade patrimonial 

institucional, apesar de toda a sua importância no imaginário nordestino e nacional. 

Assim, neste ano (1985), a primeira atitude tomada para que o patrimônio artesanal 

fosse reconhecido economicamente foi transferir as oficinas artesanais dos quintais das 

residências para um aprisionamento na forma de exposição turística. Neste sentido, foi criado 

o Centro de Arte Popular Mestre Noza, localizado em um prédio histórico no centro da 

cidade, onde anteriormente funcionaram, em tempos distintos, um convento, um presídio e 

um quartel. O prédio foi transformado em no que se pode dizer de oficina comunitária onde 

são talhadas em conjunto e concentradas até os dias atuais as obras de alguns dos principais 

mestres do artesanato local, principalmente esculturas produzidas em madeira, com o objetivo 

de serem postas à venda.   

Posteriormente, em 1993, ocorreu a museificação da memória de padre Cícero quando 

a administração pública apostou na construção do que Poulot (2009) chama de “santuário do 

Estado” - imponente e moderna edificação onde seriam organizados para mostra conjunto de 

peças, acessórios vestuários, fotografias históricas com cenários da vida de padre Cícero e 

seus objetos pessoais. Conjunto esse realocado em um mesmo lugar com o intuito de manter a 

memória de padre Cícero “viva” para o turismo já que ele foi pensado para ser inserido nos 

planos e projetos da atividade como importante elemento catalisador de turistas.  Construiu-se 

então um memorial em sua homenagem, o Memorial Padre Cícero, edificado em local 

estratégico para a concentração de romarias.  

Jeudy (1990a) constrói uma reflexão sobre a apropriação das “memórias sociais” na 

sociedade atual só que em seu processo de patrimonialização museal. Para ele, a 

patrimonialização total fez que conceitos como “patrimônio”, “memória coletiva” ou 

“identidade cultural” se esvaziassem de profundidade conceitual e, por conseguinte, de 

sentido. O tom dramático da perda entrou em cena, contribuindo, a partir de então, para que a 

cultura saísse das cabeças de seus produtores e passasse a ser apresentada, diante deles, por 

meio de uma enxurrada produção de signos a serem descobertos, interpretados e revividos, o 

que transformou esta necessidade em uma objetivação cultural. Dessa forma, não é de se 

estranhar que “[...] todos os signos culturais podem ser estocados, programados, postos em 

exibição nos museus a fim de transformarem-se em meio de animação sócio-cultural” 
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(JEUDY, 1990a, p. 2), inclusive a própria vida social e afetiva de uma sociedade ou uma 

personalidade.  

Ao longo da década de 1990, e posteriormente à inauguração do Memorial, outras 

ações governamentais pontuais foram projetadas a exemplos da elaboração do Inventário de 

Ofertas Turísticas do município (1994), do levantamento do perfil do turista nacional que 

visitava a cidade (1998), e da elaboração do projeto de ecoturismo da região do Cariri
69

 

(1998). Foi promovido o Cariri Invest, direcionado em mostrar as potencialidades econômicas 

do turismo regional (1999). Finalmente, em 1999, foi elaborado o Manual das Macrorregiões 

turísticas do Ceará (JUAZEIRO, 2000a).   

A construção do Memorial indica o início da patrimonialização museal de transmissão 

da memória do padre Cícero para o turismo, um suporte memorial material identitário. O 

memorial, aproximando-se do pensamento de Jeudy (2005, p. 64), neste caso, pode ser 

relacionado ao que ele chama de “controle político do memorável”, a “gestão do morto”, ou 

em acepção similar, a “funcionalização do morto” para Poulet (2009) no sentido de que esse 

controle ou gestão é baseado na conservação do sentido da história, para fazer com que à 

medida que o tempo passe, ele possa ser capaz de trazer consolo e aceitação pública. A 

inauguração do memorial, em espaço fortemente simbólico, conduziu a uma estratégia 

ideológica de concentração e de localização espacial fechada da memória do padre Cícero.  

Surge aqui um primeiro embate no qual gostaríamos de adentrar. Ele é travado em 

terreno pantanoso e perigoso, mas vale a coragem que os geógrafos têm no que concerne a 

aventuras e barreiras a serem superadas. O lugar para onde gostaríamos de ir e chegar não é 

novidade, não se trata aqui de apresentar ineditismo no trato do patrimônio na Geografia. 

Nossa intenção é a de inserir a questão do tombamento patrimonial afetivo em nossa pesquisa 

porque ela se faz necessária. É apresentar também um primeiro embate travado entre duas 

marcações de sentidos inversos ocupando o mesmo lugar. Se este é um lugar perigoso, 

esperamos superá-lo.   

Anunciaremos a distinção que consideramos interessante para este trabalho porque ela 

vai nos ajudar na compreensão do que queremos comunicar, ou seja, apresentar a diferença 

entre tombamento afetivo e tombamento institucional. Este último já debatido em capítulo 

específico. Neste sentido, gostaríamos de associar o patrimônio afetivo, ou seja, aquele 

                                                             
69Localizada na Região Sul do Ceará, o Cariri cearense é conhecido como um oásis no Sertão, sobretudo quanto 

à sua ecologia, clima e hidrografia. Destaca-se também por seus critérios culturais. Geralmente é classificado 

como uma região especial, diferente do ambiente cultural do restante do Estado. 
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patrimônio de essência social ordinária prolongada a “lugar de patrimônio” 
70

. Daí o 

tombamento afetivo ocorrer de maneira ininterrupta a partir dos sujeitos que tem o uso seu 

principal elemento definidor e a não dependerem de instituições para existerem. E o 

patrimônio institucional, ou melhor, aquele que apesar de possuir veia afetiva, ocorre em 

tempo curto, a “lugar de patrimonialização” (RAUTENBERG, 2004; 2007).  

Primeiro trataremos de uma visão geral os conceitos de afeto e afetividade 

comunicados em dicionário da língua portuguesa. O “Novo Dicionário da Língua Portuguesa” 

conceitua afeto como sinônimo de afeição, simpatia, amizade, amor, sentimento, paixão. No 

entanto, quando o dicionário busca na psicologia a definição de afetividade ele lança: 

“conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e 

paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, da satisfação ou insatisfação, 

do agrado ou desagrado, da alegria ou da tristeza” (HOLANDA, 1986, p. 55) [grifos 

nossos].  

A geógrafa Claire Damery (2008) destaca detalhe interessante relacionado à questão 

semântica entre os termos “afeto” e “afetividade”, observáveis no dicionário supracitado. Ela 

discorre a noção geral de afeto como mecanismo psicológico ligado ao tempo curto, ou seja, à 

experiência ou reação, existe um tempo efêmero mais imediato; o afeto, então, está ligado à 

sua tipologia emoção. Já a afetividade engloba contextos mais gerais como “emoções” e 

também “sentimentos” este último tipo essencial para nós.  

Assim, emoções e sentimentos são tipos de afetos e se diferenciam pelas suas 

durações. As emoções estão situadas no nível fisiológico (de sensação física) e psicológico 

(subjetivo) causadas por estímulos internos e por estímulos externos com consequências 

concretas ou intangíveis sobre o espaço social. Este tipo de afeto é efêmero, porém 

acompanhado de significativo grau de intensidade. Para o neurologista Antônio Damásio 

(2004) as emoções têm caráter físico (neurobiológico) e são reações que o corpo sofre a certos 

                                                             
70 Termo utilizado pelo autor para ser diferenciado de “lugar de Memória”, cunhado por Pierre Nora e ligado à 

história. Rautenberg considera inadequado este termo quando se trata de patrimônio social, porque as 

transmissões das lembranças e heranças culturais estão sedimentadas no lugar presente e não no passado 

histórico. Assim, as memórias vivas transformam os lugares em patrimoniais, ou, lugares de patrimônio. O 

contraponto entre história e patrimônio é interessantemente exposto por Poulet (2008, p. 32) da seguinte forma: 

“Os críticos que denunciam as lacunas do patrimônio oficial – seja em discursos contra o elitismo ou em nome 

da precisão científica – ou que condenam a falta de autenticidade, quiçá de realidade, do patrimônio 

negligenciam o fato de que o patrimônio não é a história, posto que ele tem por objetivo atestar a identidade e 
afirmar valores – se for necessário, devido até mesmo ao falseamento da verdade histórica. É por isso que a 

história parece com tanta frequência “morta” para o entendimento comum, e o patrimônio, ao contrário, parece 

“vivo” na diversidade dos usos e na criatividade das práticas que o acompanham. Dessa forma, a coleta, a 

classificação, a exposição e a interpretação de uma cultura material acabaram por se confundir com o projeto de 

apropriação e de transmissão, alimentando a crônica de uma tomada de consciência patrimonial. 
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estímulos, elas surgem automática e inconscientemente. Ele exemplifica o medo, emoção 

provocadora de reações não controladas por parte de quem o sofre. A pessoa, ao sentir medo, 

neste caso dependendo de sua intensidade, espontaneamente acelera seu ritmo cardíaco, seca a 

boca, os seus músculos se contraem etc. No que se refere à duração das emoções, não se pode 

sentir o medo por horas, ele é instantâneo, daí a condição de efemeridade das emoções.  

Ao contrário, os sentimentos são estados afetivos duráveis e estão escondidos no 

íntimo pessoal. Os sentimentos “[...] surgem quando tomamos consciência destas "emoções" 

corporais, no momento em que estas são transferidas para certas zonas do cérebro onde são 

codificadas sob a forma de uma atividade neuronal” (DAMÁSIO, 2004, p. 1), ou seja, os 

sentimentos nascem das emoções, quando seus componentes cognitivos são ativados. 

Enquanto as emoções são perceptíveis e partilháveis, os sentimentos são privativos de cada 

sujeito e, como ele afirma cada um tem seu mapa pessoal de sentimentos. Porém, nem todo 

sentimento surge da reação corporal, ele pode ser recuperado do interior da pessoa quando 

esta se faz recordar, por exemplo, de um momento agradável sem que isso tenha interferência 

do corpo, entretanto o sentimento só será intenso quando o próprio corpo participar do 

ocorrido.  

Porém, Damery (2008) considera os apanhados conceituais advindos da neurologia, 

psicanálise ou da psiquiatria insuficientes para explicar o afeto em suas dimensões sociais e 

culturais, pois estas ciências restringem o emprego do afeto à experiência interior. É preciso ir 

mais além e levar o afeto compreendido à luz das ciências sociais e humanas
71

, pelo motivo 

de tais ciências comporem seu arcabouço teórico centralizando-o nas dimensões coletivas da 
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Por exemplo, a Sociologia põe o irracional, o não racional, o passional, o estético, o emotivo e o afetivo 

como importantes formas de se entender os labirintos da teia social pelo motivo de que este espaço é diverso e 

exige essa multiplicidade de caminhos. Não é pelo motivo de não serem quantificáveis ou não passíveis de 
observação pela ciência experimental que não sejam observados como reais para o indivíduo ou para o grupo. 

São realidades as quais não devem ser eliminadas das análises sociológicas assegura Silva (2006). Já o filósofo 

Serge Carfantan (2006) chama a atenção para o fato de a ciência moderna ter instaurado uma desconfiança 

quando se trata da subjetividade. O imaginário, por exemplo, antes produto da construção mental cotidiano das 

pessoas comuns, posto no mundo hodierno das ciências, passa a ser considerado no domínio do irracional no 

sentido do não verdadeiro, do não existente. E esta desconfiança da ciência se dirigiu diretamente contra a 

afetividade. Ao contrário, para ele, a afetividade é o fundamento da fenomenologia da vida, o reino dos 

sentimentos, pois pertence ao vivido, à vida concreta do ser. O também filósofo Jean-Jacques Wunenburger 

questiona a “cultura prometeica da racionalidade” do nosso fim de século, a racionalidade do modelo lógico, 

formal, da demonstração e verificação experimental referência dos séculos XVII ao XIX ligados ao positivismo, 

cientificismo. Afirma o surgimento de um novo paradigma (paradigma de Hércules), de caráter maleável, o qual 
integra muitas classes de representações e acontecimentos não racionais e subjetivos como as intuições, as 

imagens e os afetos, os quais valorizam a compreensão, a retórica e a dialética e não somente a explicação 

(BAUZÁ, 2007). O pensador mais uma vez considera que de uma super utilização do lado esquerdo do cérebro, 

responsável pela adaptação do mundo do trabalho e da lei, convém opor uma reativação do seu lado direito, ou 

seja, onde se encontram o sonho e o afeto (WUNENBURGER, 1985). 
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experiência. Além do afeto psicológico, neurológico, a Geografia afetiva da experiência do 

espaço por ela trabalhada recorre aos postulados epistemológicos destas outras ciências.  

Para Damery (2008), os afetos possuem dimensões. Primeiro eles são produtores de 

significados justamente quando são conduzidos às esferas do social e do cultural tanto no 

sentido individual quanto no coletivo, pois é na esfera do social e do cultural onde se encontra 

a dimensão existencial. Esta dimensão permite aos indivíduos se reposicionarem em relação a 

seus valores. Neste contexto, são nesses valores que a autora busca respaldo teórico para sua 

concepção de “dimensão afetiva da experiência” trazendo para seu campo de análise teóricos 

da fenomenologia, das ciências cognitivas e do existencialismo e mostra de que forma 

estudiosos de outras áreas como a antropologia, a psicologia e até mesmo politólogos, estão 

de acordo que o afeto e suas tipologias, emoções e sentimentos participam de um sistema de 

sentidos e de valores de um grupo social, construindo, dessa forma, um laço entre eles. É 

preciso aqui trazer na íntegra a conclusão do que ela considera essa primeira dimensão do 

afeto, a “dimensão da experiência”.   

[...] a dimensão afetiva da experiência seria ao mesmo tempo um meio pelo qual o 

indivíduo constrói a experiência dos valores, e uma expressão significativa de sua 

relação ao mundo. Parece que, em primeiro lugar, os afetos podem ser convocados 

como julgamentos de valores apropriados a certas situações. O lugar de sepulturas, 
quando se trata de nossa cultura ocidental, em mostrar compaixão e tristeza, é um 

bom exemplo. Esta expressão afetiva testemunha de uma forma o respeito pela 

família em luto, como aos próprios mortos. Os afetos conduzem então características 

morais em relação ao ambiente. A manifestação de tal emoção atesta o sentido do 

ambiente ligado ao contexto e ao sítio. Em segundo lugar, a dimensão afetiva da 

experiência do indivíduo pode entrar em ressonância com “um evento passado, 

presente ou futuro, real ou imaginário” que revela a relação do indivíduo ao mundo, 

e seus próprios valores para a apreensão deste mundo. Assim, os afetos permitem ao 

sujeito de reavaliar sem cessar sua própria consciência emocional de um evento, em 

relação a valores herdados do grupo sociocultural no qual está inscrito, e 

inversamente72 (DAMERY, 2008, p. 273, tradução nossa).    
 

Isto nos mostra a relação da experiência afetiva do homem com o ambiente que o 

rodeia, que o envolve, com seu lar, com seu habitar, na mais íntima presença com o lugar, ou 

mais, do ser no mundo, pois o “[...] costume de dar à tumba ou à urna funerária a forma de 
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Texto original: [...] la dimension affective de l‟expérience serait à la fois un moyen par lequel l‟individu fait 

l‟expérience des valeurs, et une expression significative de son rapport au monde. Il apparait en premier lieu que 

les affects peuvent être convoqués comme des jugements de valeur appropriés à certaines situations. Le lieu de 

sépultures, où il s‟agit, dans notre culture occidentale, de montrer de la compassion et de la tristesse, en est un 

bom exemple. Cette expression affective témoigne d‟une forme de respect pour la famille en deuil, et les morts 

eux-mêmes. Les affects portent alors des caractéristiques morales à l‟évènement. La manifestation d‟une telle 

émotion atteste du sens de l‟évènement lié au contexte et au site. En second lieu, la dimension affective de 
l‟expérience de l‟individu peut  entrer en résonance avec « un évènement passé, présent ou à venir, réel ou 

imaginaire » qui révèle le rapport au monde de l‟individu, et ses propres valeurs pour appréhender ce monde. 

Ainsi, les affects permettent au sujet de réévaluer sans cesse sa propre conscience émotionnelle d‟un évènement, 

vis-à-vis des valeurs héritées du groupe socioculturel dans lequel il s‟inscrit, et inversement (DAMERY, 2008, p. 

273). 
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casa, o desejo manifestado até nossa época, pelos povos mais diversos, [...] deriva dessa 

relação afetiva do homem com a Terra” (DARDEL, 2011, p. 49). Manifestação construída 

pelo entendimento mítico de que “[...] toda sepultura vem desmentir a morte por que ela 

proclama a consanguinidade imortal daqueles que nela descansa. Ela certifica contra a morte 

das civilizações, da imortalidade das dinastias [...]
73

” (DURANT, 1994, p. 20, tradução 

nossa).   

A segunda dimensão emana da primeira, neste caso, os afetos testemunham processos 

de identidade e de sociabilidade de uma pessoa ou grupo e são exercidos através do que ela 

chama de “laços obrigatórios”, ou seja, da comunicação social ritualmente organizada. Com 

isso, a “[...] dimensão afetiva da experiência deverá então ser encarada como expressão 

identitária do indivíduo
74

” (DAMERY, 2008, p. 273, tradução nossa); uma segunda dimensão 

que não pode estar ausente e desassociada da primeira e, reciprocamente, as duas se 

completam. Como os sujeitos não vivem isolados, os afetos constituem potentes ferramentas 

de construção de laços sociais, a terceira forma de expressão da dimensão afetiva da 

experiência. Assim, os afetos são importantes nas relações de encontros de sociabilidade, pois 

é a partir destes encontros que se produzem as dinâmicas de comunicação ou mesmo de 

transmissão.  

A partir desta problemática, envolvendo a semântica do afeto e da afetividade em 

torno da efemeridade das emoções e da durabilidade dos sentimentos, nesta parte da pesquisa 

colocaremos em prática as duas tipologias do afeto sobre a questão patrimonial em Juazeiro 

do Norte. O espaço onde estão assentados o Memorial Padre Cícero e o conjunto patrimonial 

religioso do Largo da Igreja do Socorro no centro da cidade comporta estas tipologias do 

afetivo: o de tempo curto referente à apropriação de “traços” para tombamento/salvaguarda 

institucional e o de tempo longo do patrimônio coletivo e referente ao tombamento afetivo 

tanto do ambiente imaterial simbólico quanto do objeto construído, afinal como nos ensina 

mais uma vez Dardel (2011), a Terra é, em seu substrato, construída pelo meio afetivo 

humano. Além do mais, concordamos mais uma vez com Damery (2008, p. 281, tradução 

nossa) quando reforça a hipótese geral de sua tese afirmando que “[...] as formas geográficas 

fortemente simbólicas são condutoras de „meios afetivos‟ duráveis, propícios ao desenrolar do 

                                                             
73 “[...] Toute sépulture vient démentir lamort parce qu‟elle proclame la consanguinité immortelle de ceux qui y 

réposent. Elle atteste contre la mort des civilisations, de l‟immortalité des dinasties (DURANT, 1994, p. 20). 
74

Texto original: “[...] dimension affective de l‟expérience doit donc être envisagée comme une expression 

identitaire de l‟individu (DAMERY, 2008, p. 273) 
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acontecimento público
75

”. É o pântano a ser cruzado de um lado a outro, ele é perigoso, 

porém os patrimônios poderão ser nossa travessia segura, é o que gostaríamos de mostrar com 

os primeiros exemplos de formas patrimoniais da cidade de Juazeiro do Norte.  

O “lugar de patrimonialização” leva-nos de volta ao conceito de patrimônio 

institucional. É o lugar controlado por instâncias cujas intervenções dependem de leis 

específicas baseadas em legados jurídicos colocados nas mãos de especialistas e técnicos os 

quais detém o poder de legitimá-lo. É o lugar onde as políticas de proteção intervêm quando 

as memórias do lugar lhes parecem estar à porta do arrefecimento a fim de serem realocadas 

na durabilidade do espaço e do tempo racionalizado.  

O conjunto do acervo e o próprio Memorial Padre Cícero são salvaguardados como 

patrimônio institucional museal transformados, neste sentido, em “lugar de 

patrimonialização”, pois todo o conteúdo museográfico do Memorial foi ajuntado, separado, 

catalogado, juridicamente, para servir de peças de coleção da memória de padre Cícero e de 

ferramenta pedagógica aos visitantes e moradores de Juazeiro do Norte. O próprio prédio é 

objeto catalogado como propriedade municipal. Cada peça se vê investida como memória 

passada, pois não está mais ligada à função simbólica original e individual de padre Cícero 

enquanto vivo. As peças estão expostas necessariamente para não desaparecerem da história.  

O Memorial foi uma iniciativa institucional municipal de intervenção em espaço 

dinâmico essencialmente simbólico e essa instituição exerce ainda sobre ela, um controle. O 

Memorial não nasceu da revitalização ou reavivamento de um “traço”, ele é uma marcação 

política por excelência
76

, significa a assinatura no espaço de um grupo desejoso de instalar ali 

seus ideários simbólicos, políticos e elitistas, mesmo quando o discurso tenta mostrar a 

instalação do Memorial partindo da vontade de forças reivindicatórias sociais ordinárias. Essa 

“[...] tendência coletiva para a museografia une os poderes políticos que decidem construir 

cada vez mais museus para consagrar sua imagem a grupos sociais que são motivados, ao que 

parece, pelo papel que tem o museu no reconhecimento de uma identidade” (JEUDY, 1990a, 

p. 15). Se Jeudy (2005) considera a construção de mausoléus espécies de museus para “gestão 

do morto”, ponderamos da mesma forma, que o conteúdo patrimonial do Memorial Padre 
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Texto original: “[…] les formes géographiques fortement symboliques sont porteuses de “milieux affectifs” 

durables, propices au déroulement de l‟évènement public” DAMERY (2008, p. 281). 
76

Estamos nos referindo à estrutura geral do Memorial como “marcação”, pois sua função não se restringe 

somente ao museu, ele funciona ao mesmo tempo como pequeno centro administrativo. Em suas dependências 
existe uma biblioteca municipal e onde está localizada a direção geral da Secretaria de Turismo e Romarias, há 

auditório para conferências e apresentações e, ao mesmo tempo, alguns gabinetes de secretários de outras 

administrações. As peças do memorial, sim, são “traços” reavivados para serem transformados em “marcas” 

distintivas de atração turística. No fim, o reavivamento dos “traços” coisas de padre Cícero leva da mesma forma 

à “marcação” institucional. 
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Cícero oferece aos moradores e visitantes da cidade uma “pedagogia do morto”. Para ele, um 

museu leva a um reavivamento de um lugarejo e depois uma região, é um ato coletivo de 

trocas perdidas, mas não é só passado, é também e mais importante, uma troca presente, pois 

a memória permanece sobre o “que vive” com relação ao presente (JUEDY, 1990a).  

O Memorial Padre Cícero foi construído dentro dos planos e projetos institucionais 

envolvidos no desenvolvimento da cultura e do turismo organizados (JUAZEIRO, 2000a). O 

turismo e a cultura organizados e direcionados ao museu como atrativo, neste sentido, põem 

os objetos salvaguardados no Memorial em “[...] um lugar no conjunto ordenado por 

dispositivos culturais e uma legitimidade renovada pela frequentação do público
77

” 

(RAUTENBERG, 2007, p. 5, tradução nossa). Assim, ele foi idealizado para ser uma 

paisagem inédita no local, seu conteúdo foi capturado para aqueles interessados em conhecer 

parte da história de um homem, não a de conhecer a vida do homem “vivo”. O memorial é 

uma marcação paisagem do presente, mas que em grande parte, se alimenta da paisagem do 

passado, onde se vive mais os objetos como souvenires petrificados do que a representação da 

humanidade daquele que os possuiu. O próprio Rautenberg (2004) considera que a memória é 

construída no curso presente das mudanças e, no momento em que essa memória é 

petrificada, ela deixa de ser memória.   

Deste modo, o modelo patrimonial do Memorial requer uma nova forma pedagógica 

de lidar com os objetos ali expostos considerados relíquias.
78

 O modelo museal de 

preservação e conservação dos objetos do Memorial exerce todo um controle temporal, com o 

estabelecimento de horários específicos e dias de visita, exerce também controle ostensivo e 

intensivo sobre seus visitantes. É o lugar onde tudo se tornou evidente, vai-se ver o que se 

tornou banal e nada é mais necessário (DEBORD, 1997; AUGÉ, 2010). No que se refere à 

questão da autenticidade dos objetos estudada por Berque (2007), faz-se aqui uma relação aos 

objetos museificados e racionalizados ao Memorial. Para ele, a autenticidade do objeto se 

diferencia do objeto moderno, pois a autenticidade das coisas também é a nossa, a existência 

humana está impregnada na existência das coisas, ela está presente em todos os poros de 

nosso corpo. E isto se aplica aos lugares, mas aqueles que jamais se deixam se reduzir a uma 

coleção de objetos. Isso se observará no exemplo do Largo do Socorro.  

                                                             
77 Texto original: “[...] une place dans un ensemble ordonné par les dispositifs culturels et une légitimité 

renouvelée par la fréquentation du public (RAUTENBERG, 2007, p. 5). 
78

 Para Gonçalves (2002, p. 22) “[...] aqueles que lidam pragmaticamente com o chamado „patrimônio cultural‟ 

dedicam-se às práticas de colecionar, restaurar e preservar objetos com o propósito de expô-los para que possam 

ser vistos e preencham as funções pedagógicas e políticas que lhes são atribuídas”.  
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No trato do Memorial como resgate de uma memória pessoal ou mesmo como 

elaboração de uma memória como identidade regional a ser patrimonializada na forma 

institucional é preciso observar a sintonia de dialogicidade entre os pensamentos de Oliveira 

(2010b) e de Jeudy (1990a, p. 8) sobre o universo hegemônico do patrimônio e seu caráter 

antagônico no que concerne ao patrimônio em sua real finalidade. Diz o sociólogo: “[...] a 

formulação de um patrimônio, sua gênese, sua atualização partem do mesmo princípio: a 

salvaguarda [ou tombamento], pura e simples, não basta, ela deve ser estimulada por um 

interesse coletivo de apropriação e de reconhecimento”. O patrimônio não deveria ser uma 

aquisição e sim uma conquista social formulada pela apropriação, pois, dessa forma, ele, o 

patrimônio, desafiaria a regularidade do monumento histórico ou da peça museográfica.  

Enquanto o geógrafo centraliza a função didática, o que leva ao uso social patrimonial:  

Não basta afirmar a importância e valor patrimonial de um equipamento com 

“resgate” das tradições expressivas de uma “verdadeira alma de um povo”. O povo 

verdadeiro corresponde à coletividade: um espaço pulsante de múltiplos interesses. 

Para essa coletividade, tão complexa e diversificada, só é possível conceber um 

valor patrimonial legítimo – portanto mais do que legal – quando tal valor traduz um 

uso-didático pragmático (OLIVEIRA, 2010b, p. 37).  

 

Já vimos de antemão que o patrimônio social tem como característica elementar ou 

principal o valor de uso, valor o qual o dota de uma potência não efêmera, pois este uso-

didático pragmático é dialógico, constante, integral e transformador
79

. Em forma enfática, 

Oliveira (2010b) quer dizer que é preciso conservar, sem, porém, retirar-lhe o uso, 

característica intrínseca da forma social. Sejam para aqueles patrimônios culturais ou naturais. 

O vínculo conservação-utilização é primordial porquanto é através de sua interação que se 

simboliza o patrimônio, em outra palavra: o ritualiza.   

Estes raciocínios nos fazem ponderar que o Memorial é em sua essência a forma mais 

direta da afetividade em sua tipologia “emoção”, pois está assentado em tempo curto, o 

patrimônio é propositadamente posto para se viver uma afetividade efêmera, controlada e 

dependente da instituição. Por isso, tem-se a necessidade de fazer fila, do sujeito se identificar 

para se tornar numerável em estatísticas, não é aconselhável reverenciar pela genuflexão, não 

é permitido tocar, sentir os objetos, ou melhor, captar sua “potência sacral”, rito ou prática de 

um dos componentes das romarias (MENESES, 2004) e, neste sentido, os visitantes do 

Memorial não apreendem essa potência espiritual existente. Enfim, não é possível viver o 

patrimônio, limitam-no a vê-lo, no máximo experimenta-se um momento nostálgico, mesmo 
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 O pensamento do geógrafo Oliveira casa e remete diretamente não só às reflexões dos sociólogos Henry-Pierre 

Jeudy, mas também de Michel Rautenberg sobre as formas de construção social e de patrimonialização 

institucional como tivemos oportunidade de verificar no capítulo 2.  
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porque padre Cícero ali só faz parte da memória histórica, petrificada no passado e transposta 

para o presente. É onde se organiza e se controla a crença, o imaginário, o simbolismo, 

contribuindo para uma economia dos bens simbólicos (BOURDIEU, 2004), aqui 

especificamente para o turismo convencional.  

As considerações a respeito do segundo tópico requerem um pequeno esclarecimento e 

uma pequena introdução. Ao tratarmos do Largo do Socorro cujo conjunto patrimonial é 

constituído, na sua maioria, de patrimônios religiosos, isso não quer dizer que a afetividade 

que lhes envolvem seja uma afetividade irracional, mesmo por que a afetividade é uma 

condição orgânica e não uma condição escatológica, partindo de uma fé, por exemplo.   

Utilizaremos agora uma citação de Dominique Poulot (2009, p. 12) como ponte e caminho 

para sairmos do “lugar de patrimonialização” e chegarmos ao “lugar de patrimônio”, o de 

tombamento afetivo de tempo longo.  

O patrimônio não é passado, já que sua finalidade consiste em certificar a identidade 

e em afirmar valores, além da celebração de sentimentos, se necessário, contra a 

verdade histórica. Nesse aspecto é que a história aparece, com tamanha frequência, 

“morta” no sentido corrente. Mas, ao contrário, o patrimônio é “vivo”, graças às 

profissões de fé e aos usos comemorativos [e de vida] que o acompanham.  

 

A reflexão patrimonial acima conduz em seguir uma trajetória considerada adversa, 

pois o “lugar de patrimonialização” difere-se sensivelmente do “lugar de patrimônio”. Este 

último construído de forma natural, originário da vitalidade da cultura local, construindo o 

lugar-comum dessa afirmação cultural, onde a ética é pré-condução essencial para o 

reconhecimento desse patrimônio.  

Assim, o “lugar de patrimônio” nos leva de volta, do mesmo modo, ao conceito de 

patrimônio popular ou social, aquele constituído nos laços estabelecidos no seio e na lógica da 

coletividade, em sua diversidade. O “lugar de patrimônio” no exemplo aqui apresentado não 

passou por processos de revitalização ou reabilitação para ser transformado em marcação, sua 

constituição inicial é uma marcação social por excelência, de veia afetiva marcada tanto pela 

emoção quanto principalmente pelo sentimento, é a assinatura social no espaço em 

movimento constante, um círculo virtuoso cuja renovação acontece cotidianamente, no tempo 

longo. Neste sentido, o Largo do Socorro é oposto ao Memorial. Aqui o termo sociológico de 

“apropriação” aplicado ao domínio do conceito de habitar é essencial, pois ele define o outro 

conceito, o de marcação, na medida em que se compreende “apropriação”. 

[...] como o conjunto das práticas e, em particular, das marcações lhe conferindo 

qualidades de um lugar pessoal. De um lado, a marcação, pela disposição dos 

objetos ou as intervenções sobre o espaço habitado, é o aspecto material mais 
importante da apropriação. De outro lado, estas qualidades de lugar pessoal não 
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existiriam sem a existência de um “nós” que dão aval à legitimidade, sem os valores 

que estão a ele vinculados, isto é, a existência de um “modelo cultural” que o inspira 

e funda a organização80 (SERFATY-GARZON, 2003, p. 5, tradução nossa).  

 

Às práticas e apropriações estão associados aos discursos, pois o patrimônio participa 

de um princípio narrativo, não há patrimônio sem aqueles que o narram e estão em interação. 

O patrimônio conta os mitos de origem, as epopeias fundadoras, os mais importantes 

momentos históricos de um grupo e, por conseguinte, de um território, de um lugar onde se 

estabelecem as interações sociais. O patrimônio é um projeto coletivo para o futuro
81

 (DI 

MÉO, 2007).  

O “Largo do Socorro” é o lugar do patrimônio social, o patrimônio comemorado e de 

sentido primeiramente humano, vivido e de valor afetivo abundante (DARDEL, 2011), cuja 

afetividade em torno de sua paisagem é uma das principais necessidades elementares da 

existência individual ou coletiva, a emoção primeva da qual se refere Bessé (2011) analisando 

a obra de Dardel. Paisagem impregnada dos cinco sentidos humanos dos que praticam o lugar 

sob os auspícios da emoção e dos sentimentos em “[...] uma espécie de geografia afetiva que 

repercute nos poderes dos lugares possuidores de impacto sobre a imaginação” 
82

 (BESSÉ, 

2010a, p. 14, tradução nossa), é uma paisagem sensorial, ou mesmo, como denomina “poli-

sensorial” ligado à questão do corpo vivo, ou corpo sensível, oposto do corpo físico, ponto 

atribuído a propriedades teóricas diversas elaboradas pela ciência e cuja realidade é 

inexistente a exemplo das formas de grandezas. Assim, complementa o geógrafo, a paisagem 

poli-sensorial “[...] é o centro dos afetos, o centro e o receptáculo das espacialidades afet ivas. 

A noção de „habitação‟ [referente ao Largo do Socorro]
83

, nesta perspectiva, adquire uma 

carga ontológica e fenomenológica perfeitamente decisiva: não é para o nosso próprio corpo 

que habitamos o mundo
84

” (BESSÉ, 2010a, p. 15, tradução nossa).  
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Texto original: [...] comme l‟ensemble des pratiques et, en particulier, des marquages qui lui confèrent les 

qualités d‟un lieu personnel. D‟une part, le marquage, par la disposition des objets ou les interventions sur 

l‟espace habité, est l‟aspect matériel le plus important de l‟appropriation. D‟autre part, ces qualités de lieu 

personnel ne sauraient exister sans l‟existence d‟un «nous » qui en cautionne la légitimité, sans les valeurs qui 

leur sont attachées, c‟est-à-dire sans l‟existence d‟un «modèle culturel » qui en inspire et fonde l‟organisation 

(SERFATY-GARZON, 2003, p. 5). 
81 É através dos discursos que o patrimônio entra cada vez mais na dimensão econômica, na noção de valor 

patrimonial, diz Di Méo (2007). 
82

Texto original: “[...] une sorte de géographie affective qui répercute les pouvoirs de retentissement que 

possèdent les lieux sur l‟imagination” (BESSÉ, 2010a, p. 14).  
83 A noção de habitar do Largo do Socorro indica uma extensão dos lares das pessoas que o praticam incluindo a 

harmonia e os atritos existentes.  
84

 Texto original: “[…] est le centre des affects, le centre et le réceptacle des spatialités affectives. La notion d‟« 

habitation », dans cette perspective, acquiert une charge ontologique et phénoménologique tout à fait décisive : 

c‟est par notre corps propre que nous habitons le monde (BESSÉ, 2010a, p. 15). 
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Levando em consideração estas assertivas, o habitar e a paisagem do Largo do Socorro 

e seus patrimônios seriam em sua essência um só corpo, construídos e reconstruídos, 

necessariamente, na ordem fenomenomênica, na ordem do vivido, sobre o plano da 

sensibilidade afetiva, como reafirma o autor
85

.  

O “Largo do Socorro” é o lugar dos encontros e das práticas comunitárias dos atores 

coletivos permanentes
86

 (SANCHIS, 2007) praticadas sem obedecer a controles rígidos. Nele 

são exercidas a sociabilidade, a civilidade e a acessibilidade, estas duas últimas características 

fundamentais de um espaço público. Daí sua condição de lugar excepcional e diferenciado em 

relação a outros lugares na cidade (MONNET, 1999a; BERDOULAY; CASTRO; GOMES, 

2001). É o lugar onde se instituem as “linhas de força” (THRIFT, 2004) criadas pelas 

emoções, pelos sentimentos, pelas memórias vivas e em agitação. São os grupos ou 

indivíduos isolados quem ditam seus itinerários, sem negar, é claro, os conflitos internos 

existentes entre eles. Não é uma instituição que os fazem reconhecer o que deve ser seus 

patrimônios, são os próprios sujeitos e os objetos culturais em uma troca simbólica, ou como 

afirmava Monnet (1999a) e Berque (1995), em uma trajection, em uma médiance, que se 

reconhecem como tais, pois eles estão munidos da capacidade de absorver e transmitir 

emoções e sentimentos prolongados e profundos. Essa troca simbólica entre o sujeito e o 

símbolo (objeto) pode ser levada ao que Berque (2007) teoriza sobre “autenticidade”. Em 

outras palavras, a autenticidade não é a fria identidade de um objeto e nem sua exatidão 

científica, abstrata, neutra, catalogada. A autenticidade se caracteriza pela soberania do sujeito 

agindo em relação direta com o objeto “agido”, é ainda o esforço de construção do próprio 

sujeito e de sua relação com as coisas que o envolve, a autenticidade se desenvolve em seu 

próprio espaço-tempo.  

Estes patrimônios permitem então a transmissão de sentimentos que se acumularam, se 

acumulam e findam em sua sedimentação. É o lugar da memória social coletiva dos 

moradores e visitantes encenada nos relatos produzidos a partir deles próprios ou transmitidos 

para eles do e para o lugar. São também lugares do patrimônio de vida e do vivido porque 

estão vinculados às experiências pessoais individuais e coletivas. O lugar sem detentor único, 

cuja identificação, proteção e valorização partem do corpo social, são alimentadas através das 

                                                             
85 A geografia do sentimento, da sensibilidade e afetiva é mais uma geografia vernacular, do contato com o 

mundo e o espaço quotidiano e da familiaridade fundada sobre o uso, uma geografia vivida e pensada e uma 
maneira de ser no mundo. Daí Bessé (2010a) chamar atenção que esta geografia não deve ser levada a ser 

pensada como uma geografia “interior”, ou geografia da “alma”. Não é uma geografia subjetiva que exclui o 

mundo e o espaço, é uma geografia que está fora, no exterior, está exposta.  
86 O autor  refere-se aos romeiros que visitam Juazeiro. Ampliamos aos moradores fiéis a esta causa de devoção 

a padre Cícero. 
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simbologias e dos imaginários. Como patrimônios tradicionais, eles asseguram a reprodução 

da ordem do simbólico do lugar, as relações entre o os objetos, as imagens e os relatos 

encontram harmonia e finalidade na manutenção e perenidade dos símbolos (JEUDY, 1990a).  

Para Di Méo (1996; 2007), as relações espaciais além de corresponderem aos 

substratos econômicos, políticos e jurídicos são afetivas ou mesmo puramente imaginárias, ou 

seja, de contorno material e simbólico. Ele divide o espaço social primeiramente como espaço 

de vida, ou melhor, de espaço do cotidiano das pessoas, de suas práticas como a rotina das 

relações interpessoais gerais dos lazeres, do labor ou da vida associativa referente às 

necessidades pessoais e familiares. 

Em seguida, vem o espaço vivido
87

, o que ele chama de espaço de sonho. A 

característica do espaço vivido diferencia-se do espaço de vida por estar relacionado a valores 

culturais e psicológicos mais abstratos. O espaço vivido é o espaço de “[...] projeções 

subjetivas, oníricas e imaginárias, provenientes das psiques individuais e dirigidas sobre os 

espaços reais
88

” (DI MEO, 2007, p. 148, tradução nossa). Assim, o espaço vivido é uma 

apropriação do espaço como sua transformação a partir da experiência fenomenológica dos 

sujeitos em relação a si próprios e ao grupo social e exprime a relação existencial dos sujeitos 

na sociedade e no lugar.   

Então, o lugar de patrimônio “Largo do Socorro” é espaço social tanto da vida dado às 

relações concretas estabelecidas ao seu redor e interior quanto espaço vivido, porquanto é 

espaço fenomenologicamente existencial, dos sujeitos imersos em si, em sua transcendência, 

mas sem perder a referência da matéria em volta e a qual os abarca e estão conectados, são 

seus referencias no espaço.  

O lugar “Largo do Socorro” enquanto lugar da vida e do vivido está situado na 

convergência de três polos inerentes à fenomenologia: os polos da afetividade, da 

historicidade e do social (SERFATY-GARZON, 1985), os quais estão intimamente ligados à 

“geograficidade” de Dardel (2011) e assinalados nos seguintes termos: 

[...] por afetividade são designados os investimentos do sujeito, por exemplo, na 

apropriação “positiva” [...] ou “negativa” [...] do espaço [...]. A noção de 

historicidade faz referência ao componente temporal da relação ao mundo do corpo-
sujeito através das percepções pessoais, as lembranças, as antecipações ou, para 

                                                             
87 Monnet (1999a, p.60) critica o “espaço vivido” preferindo chamá-lo de “práticas do uso do espaço”, pois, para 

ele, parece ter uma realidade mais cômoda e verificável sobre o terreno. Considera esta noção ambígua por 

conduzir à relação mundo exterior e mundo interior do indivíduo e não se deixa objetivar simplesmente. Sua 
opinião é a de que termina-se por opor o passivo “vivido” do ativo “agir” como se agir não fosse uma 

modalidade de viver. Foi neste ponto que ele considera que o termo ficou empobrecido e quase não aparece, 

após ter servido de efeito na década de 1980.  
88 Texto original: “[...] projections subjectives, oniriques et imaginaires, provenant des psyqués individuelles et 

diriges sur les espaces réels” (DI MEO, 2007, p. 148).  
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empregar uma terminologia husserliana, as retenções e as proteções que constituem 

a intencionalidade. Por social são entendidas as comunicações, as análises da 

linguagem e do trabalho, da ação sobre o mundo. A experiência do espaço depende 

daquilo que o sujeito pode “nele fazer”, da natureza das ações que pode exercer 

sobre ele. Do mesmo modo, os lugares são marcados pelas palavras que os designam 

a acessibilidade, os modos de uso, as qualidades positivas ou negativas em função 

do contexto cultural onde a pessoa se encontra89 (SERFATY-GARZON, 1985, p.5, 

tradução nossa) [grifos da autora]. 

 

Monnet, Di Méo, Moulion, nos dão pistas precisas sobre a importância de se 

compreender e considerar tanto o substrato material quanto o substrato imaterial do espaço 

geográfico. Castro (1997) assevera sobre a importância do valor explicativo do registro 

simbólico sobre o espaço apesar da racionalidade moderna ter conquistado os espaços 

objetivos, o que faz do símbolo parte integrante dos estudos geográficos. O simbólico, neste 

sentido, é base das representações que orientam as ações dos homens sobre o espaço, mesmo 

porque o espaço é concomitantemente continente e conteúdo de signos e símbolos. 

Problematizar o espaço é considerar seus paradoxos e, assim, possibilitar “[...] responder à 

questão de como se forjam desigualdades a partir da articulação do espaço da função política 

com outras dimensões do espaço da sociedade” (CASTRO, 1994, p. 162). 

Ainda mais, Berdoulay, Castro e Gomes (2001) trabalhando a respeito da constituição 

do espaço público fornecem respostas necessárias de como são construídas as representações 

sociais, como ocorrem as espacialidades do imaginário social e a posição dos sujeitos que os 

constroem e os apreendem. O substrato componente do Largo do Socorro como espaço 

público é construído e constituído por esse imaginário social: 

 [...] todo imaginário social é também imaginário geográfico, porque o fruto de um 

atributo humano, a imaginação, é alimento para atributos espaciais que não se pode 

desassociar. Em outros termos, os objetos geográficos fazem parte do quotidiano 

individual e coletivo; eles participam da prática social que lhe confere o valor 

simbólico. A natureza – praias, rios, montanhas, florestas, campos, planícies, etc. – e 

suas construções – ruas, praças, monumentos, bairros, blocos, cidades – se 

transformam em imagens, caminhos e representações da alma coletiva. Estas 

representações geográficas constituem então uma maneira de ser, uma maneira de 

falar da Terra, [...]. Há então no imaginário social uma profunda geograficidade em 
razão da relação concreta que se estabelece entre o homem e a Terra. “Relação” aqui 

deve ser considerada no pleno sentido do termo, como uma categoria que indica a 

característica de dois ou diversos objetos em pensar que são ou podem ser reunidos 

                                                             
89

Texto original: Par affectivité sont désignés les investissements du sujet, par exemple dans l‟appropriation 

“positive” [...] ou “négative” [...]  de l‟espace [...]. La notion d‟historicité fait référence à la composante 

temporelle du rapport au monde du corps-sujet présente à travers les perceptions personnelles, lês souvenirs, les 

anticipations ou, pour employer la terminologie husserlienne, les rétentions et lês protensions qui constituent 
l‟intentionnalité. Par social sont entendues la communication, les analyses du langage et du travail, de l‟action 

sur le monde. L‟expérience de l‟espace dépend de ce que le sujet peut « en faire », de la nature des actions qu‟il 

peut exercer sur lui. De même, lês lieux sont marqués par les mots qui en désignent l‟accessibilité, les modes 

d‟usage, les qualités positives ou négatives en fonction du contexte culturel où la personne se trouve 

(SERFATY-GARZON, 1985, p.5). 
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em um mesmo movimento definindo o modo de sua existência e de seu tornar-se90 

(BERDOULAY; CASTRO; GOMES, 2001, p.442-443, tradução nossa).  

 

Os autores deixam claro que esse processo não se produz sem a ocorrência de 

conflitos. As elaborações dos discursos influenciam na condução de valores simbólicos 

específicos diferindo de sujeito para sujeito ou de sociedade para sociedade. Argumentam 

essa não neutralidade resultado da elaboração desses discursos, pois eles são responsáveis na 

estruturação funcional dos espaços, resultando em implicações importantes sobre sua 

organização dado os significados a eles atribuídos. Ao instaurar o espaço público, o sujeito se 

apoia tanto no imaginário necessariamente compartilhado quanto no espaço funcional regido 

por regras e leis mobilizadoras dos recursos de sua racionalidade. É neste sentido que os 

autores consideram inoportuno separar o racional e o imaginário na construção do espaço. 

Considerando todas essas questões, estamos em pleno acordo de que a relação do 

sujeito no mundo não somente ocorre na relação sujeito-objeto concreto materializado no 

espaço, ou, na relação de um para o outro, na mediação. Porém, observamos que a Geografia 

fenomenológica existencial nos ajuda a ir mais intensamente à questão da essência do sujeito, 

do ser-no-mundo, pois ela nos parece somar e enriquecer a Geografia das relações muito bem 

posto pelos geógrafos. Por isso, acreditando e tomando como curso de nosso pensamento a 

geografia fenomenológica de Hoyaux (2008), consideramos que:  

Se o homem se coloca ele próprio no espaço, é porque ele tem a capacidade de 

materializar neste espaço a ideia, principalmente por meio de seu corpo, seja pela 

projeção física (corporalidade) ou pela projeção mental (corporeidade) que ele opera 

através do corpo junto ao espaço, de uma porção dele ou através dos objetos, dos 

indivíduos que aí se encontram. Espaço não forçosamente presente, mas também 

presentificado, imaginado, fantasmagorizado [...], artefatualizado. [...] o indivíduo 
não se coloca somente em um espaço objetivo, até mesmo, não se desloca em um 

espaço representado, em uma espécie de paisagem, um horizonte que o desafiaria, e 

que o colocaria à distância para melhor o apreender, e a ele se dirigir. Não, a ideia 

é que sua matéria – corpo e alma – habita o espaço por sua copresença. Esta 

copresença gera, desse modo, o mundo realmente apreendido pelo indivíduo e ao 

qual ele está de acordo em seus atos e pensamentos. Isto quer dizer que ele não reage 

às instâncias materiais “objetivas” às quais seria confrontado, mas que ele se 

conforma às construções materializadas, aos artefatos mentais [...]. O indivíduo não 

vive em um campo de limitações, mas num campo de possibilidades que ofereceria 

estas instâncias, que ele as materializaria, e no seio das quais ele selecionaria, assim, 

                                                             
90 Texto original: [...] tout imaginaire social est aussi imaginaire géographique, parce que le fruit d'un attribut 

humain, l'imagination, est alimenté par des attributs spatiaux qu'il ne faut pas dissocier. En d'autres termes, les 

objets géographiques font partie du quotidien individuel et collectif; ils participent de la pratique sociale que leur 

confère la valeur symbolique. La nature - plages, rivières, montagnes, forêts, campagnes, plaines etc. - et les 

constructions - rues, places, monuments, quartiers, pâtés de maisons, villes - se transforment en images, chemins 

et représentations de l'âme collective. Ces représentations géographiques constituent alors une façon d'être, une 
façon de parler de la Terre […]. Il y a donc dans l'imaginaire social une profonde géographicité en raison de la 

relation concrète qui s'établit entre l'homme et la Terre. « Relation », ici, doit être pris au plein sens du terme, 

comme une catégorie qui indique le caractère de deux ou plusieurs objets de pensée qui sont ou peuvent être 

reunis dans un même mouvement définissant le mode de son existence et de son devenir (BERDOULAY; 

CASTRO; GOMES, 2008, p.442-443). 
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os elementos, compondo seu campo de expressão e de ação91 (HOYAUX, 2008, p. 

1, tradução nossa) [grifos nossos].    

 

Corporalidade e corporeidade são distinguidas pelo autor levando em conta a seguinte 

reflexão: a corporalidade está relacionada ao “espaço-território”, ao concreto, à base sólida, 

ou seja, é a ação que se desenvolve no contexto em que o corpo físico se encontra. A 

corporeidade refere-se ao que ele denomina “espaço-rede”, ou melhor, ao espaço não físico, 

não sólido, é a ação que acontece em um contexto no qual o corpo físico não se encontra, por 

exemplo, o ato artístico, o movimento (HOYAUX, 2008), o imaginário, as simbologias etc., 

mas que são entidades reais e substanciais.  

Reforçando o pensamento do autor, este aspecto da fenomenologia conduz a realidade 

espacial não só concebida somente a partir do seu estrato material, o que ele chama de 

“matéria na presença” (espaço-território), porém, considera que a materialidade do espaço 

também se constrói a partir do conjunto de elementos “não presentes no espaço objetivo” 

(espaço-rede). Por isso, acreditamos que a espacialidade dos sujeitos envolvidos na constante 

reelaboração e manutenção do Largo do Socorro ocorrem levando não somente em conta o 

espaço concreto e seu patrimônio objetivado, ou seja, da relação direta sujeito-objeto, mas 

ainda do estatuto e dos papéis que se desenvolvem no, com e através deste espaço 

(HOYAUX, 2008).  

Nisto, a força e a intensa dinâmica simbólica do lugar “Largo do Socorro” fazem com 

que moradores e visitantes o transcendam. Reforçam-se estas considerações, pois o imaterial 

não afronta oposicionalmente a racionalidade do espaço material, o potencializa. Desse 

momento em diante os sujeitos atuantes neste lugar vivem uma realidade imaginal, até porque 

o homem não escapa do imaginário contido em seu lugar de eleição, ou seja, lugar de luta 

para seu reconhecimento (DORFIAC, 2000). Dardel (2011) consegue sintetizar estas 

considerações mostrando o lugar como produto das relações e das trocas interpessoais, os 
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Texto original: Si l‟homme se meut dans l‟espace, c‟est qu‟il est en capacité d‟en matérialiser 

l‟idée,notamment à travers son corps, soit par la projection physique (corporalité) soit par la projection mentale 

(corporéité) qu‟il opère à travers ce corps auprès de l‟espace, d‟une portion de celui-ci ou à travers les objets, 

individus qui s‟y trouvent. Espace non pás forcément présent mais aussi présentifié, imaginé, fantasmé [...], 

artefactualisé. [...] l‟individu ne se meut pas seulement dans un espace objectif, voire même, ne se déplace pas 

dans un espace représenté, dans une sorte de paysage, un horizon qui défilerait face à lui, et qu‟il pourrait mettre 

à distance pour pouvoir mieux l‟appréhender, et s‟y diriger. Non, l‟idée est que sa chair –corps et âme- habite 

l‟espace de par sa coprésence à celui-ci. Cette coprésence génère ainsi le monde réellement appréhendé par 

l‟individu et auquel il se conforme alors dans ses actes et ses pensées. Cela veut dire qu‟il ne réagit pas aux 

instances matériels « objectives » auxquels ils seraient confrontés, mais qu‟il se conforme aux construits 
matérialisés, aux artefacts mentaux, qu‟ils génèrent et qui le génèrent alors. L‟individu ne vit pas dans un champ 

des contraintes mais dans le champ des possibles qu‟offriraient ces instances qu‟il matérialiserait, et au sein 

desquelles, il sélectionnerait ainsi les éléments composant son champ d‟expression et d‟action (HOYAUX, 2008, 

p. 1).    
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sujeitos tomam consciência do lugar apropriando-o através de uma situação geográfica 

particular, geografia capaz de extravasar as mais variadas experiências e, essas experiências 

geográficas “[...] sem sair do concreto, empresta seus símbolos aos movimentos interiores do 

homem” (DARDEL, 2011, p. 14) que no lugar habita ou, dependendo do contexto em que se 

encontra este lugar, o visita.  

Compreende-se, desta forma, que não há vida no material sem seu invólucro 

imaginário. Augustin Berque (1997, p. 291, tradução nossa) vem explorando a fenomenologia 

na geografia e a importância do habitar neste contexto. Para ele, “[...] o habitar humano sobre 

a Terra não é somente de ordem física ou ecológica: ele é também fundamentalmente, e mais 

especificamente, de ordem simbólica; ou seja, ele alia concretamente o físico e o imaginário. 

Ele é ecossimbólico” 
92

 [grifo do autor]. Considera este entrelaçamento, esta aliança, uma 

realidade poética, ou como diz: é uma realização do ecúmeno funcionando como um “poema 

do mundo”.     

A corporeidade atuante no “espaço-rede” no sentido geográfico fenomenológico 

existencial do termo encontra seu homônimo na concepção psicológica de mesma linha. 

Trata-se de uma relação estreita em termos conceituais. A corporeidade psicológica 

fenomenológica pode ser então, aquela a qual “[...] estende-se muito além de nossas sensações 

do momento, pois não nos encontramos, apenas, fisicamente localizados num determinado 

lugar, mas expandindo-nos em nosso existir no mundo, um mundo que é constituído não 

apenas de sensações, mas de significações [...]” (FORGHIERI, 1997, p. 30). É na realidade 

dessa capacidade natural do homem de expansão de seu corpo como presença em diferentes 

esferas que a citação se quer fazer entender, a capacidade humana de transcender por meio da 

consciência das situações cotidianas vivenciadas, ou melhor, das diferentes possibilidades 

oferecidas pelo mundo. O homem não apenas se desloca regularmente no espaço geográfico, 

movendo-se de um lugar para outro na transição dos itinerários. Ele, da mesma forma, toma 

consciência de suas vivências passadas neste mesmo espaço, é consciente delas no presente, 

como também as prognosticas. É a forma dialética existente entre o humano e o meio que o 

envolve. Ainda para Forghieri (1997), o mundo humano é o mundo das relações (encontro e 

convivência) pessoais, conexões diretas com os seus semelhantes. Além das conexões diretas 

com os símbolos e os signos construídos. Ou como autores das ciências humanas deixam 
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 Texto original: “[...] l‟habiter humain sur Terre n‟est pas seulement d‟ordre physique: elle est tout aussi 

fundamentalement, et plus spécifiquement, d‟ordre symbolique; c‟est-à-dire qu‟elle allie concretement le 

physique à l‟imaginaire” (BERQUE, 1997, p. 291).  
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transparecer: o homem constrói a partir dos substratos concretos a transcendência humana e o 

sentido a eles próprios manifestados.  

Então, o lugar de patrimônio “Largo do Socorro” diferentemente do “Memorial Padre 

Cícero” é lugar o qual ensina a seguir a “pedagogia do vivo”, suscetível de ser atualizável, 

pois os monumentos
93

 patrimônios ali localizados estão assujeitados e sob a salvaguarda da 

memória coletiva viva e em efervescência dos que para ali vão para projetar e enriquecer seus 

imaginários simbólicos ressignificando-os incessantemente. Assim ocorrendo, o Largo do 

Socorro se transforma em um gigantesco memorial dos afetos do tempo longo a céu aberto 

para mostrar que os monumentos existentes no lugar signifiquem e demonstrem que a 

representação da morte de padre Cícero não foi inútil, onde moradores e visitantes ensinam a 

transmitir e a receber cargas afetivas naturalmente (FIGURA 2). 

Dessa forma, o conjunto paisagístico patrimonial deste memorial social faz com que 

cada sujeito torne-se “[...] intérprete à sua maneira, do legado que ele reivindica [...]” 

(POULOT, 2009, p. 238) e, isto ocorrendo, protege-se e interioriza-se a riqueza simbólica e 

cultural de que é depositária. São símbolos patrimônios religiosos com propriedades comuns, 

pois “[...] representam, concretizam, evocam um conjunto de ideias ou sentimentos, ou seja, 

uma fé [...]” (POULOT, 2009, p. 101-102). Sua imponência foge significativamente aos 

cânones regulares da racionalidade instrumentalizada e institucionalizada do Memorial, 

porquanto as memórias coletivas do lugar não seguem a gestão político administrativa do 

Memorial (JEUDY, 2005) promotora de uma “melancolia cívica” patrimonial (POULOT, 

2009).              

Esta pedagogia do vivo já vem dada, não é fabricada, vem adquirida, não é necessário 

chegar, ver, e só depois aprender e repassar, porém, apesar de ser adquirida, não nos 

enganemos: se aprende ininterruptamente, há uma renovação constante de aprendizagem. Por 

isso a “pedagogia do vivo” é “[...] motivadora de uma educação patrimonial diferenciada, por 

                                                             
93Aqui o conceito de monumento o qual nos reportamos para explicar o conjunto de edificações do “Largo do 

Socorro” é antagônico ao monumento de Rautenberg (capítulo 3) quando o diferencia de patrimônio. A 

referência de Françoise Choay (2006, p. 18) conota formulação positiva nos seguintes aspectos: “A 

especificidade do monumento deve-se precisamente ao seu modo de atuação sobre a memória. Ele a trabalha e a 

mobiliza pela mediação da afetividade, de modo que lembre o passado fazendo-o vibrar como se fosse presente. 

Mas esse passado invocado, convocado, de certa forma, encantado, não é um passado qualquer: ele é localizado 

e selecionado para fins vitais, na medida em que pode, de forma direta, contribuir para manter e preservar a 

identidade de uma comunidade étnica ou religiosa, nacional, tribal ou familiar. Para aqueles que edificam, assim 

como para os destinatários das lembranças que veiculam, o monumento é uma defesa contra o traumatismo da 
existência, um dispositivo de segurança. O monumento assegura, acalma, tranquiliza, conjurando o ser do tempo. 

Ele constitui uma garantia das origens e dissipa a inquietação gerada pela incerteza dos começos. Desafio à 

antropia, à ação dissolvente que o tempo exerce sobre todas as coisas naturais e artificiais, ele tenta combater a 

angústia da morte e do aniquilamento. Sua relação com o tempo vivido e com a memória, ou, dito de outra 

forma, sua função antropológica, constitui a essência do monumento” (grifo da autora). 
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que especial [...]” (CAVALCANTE, 2011, p. 59) [grifo do autor], em relação ao Memorial 

detentor de uma pedagogia de natureza fortemente lógica. Damery (2008) já nos quis 

demonstrar que somente o ambiente afetivo marca a alma do homem e do lugar na construção 

do espaço público. O lugar de patrimônio Largo do Socorro desperta emoções e sentimentos 

onde se encontra o afeto descrito por ela e por Maulion (2009). Dessa forma ele segue em 

tombamento perene dado à constância afetiva de seus praticantes
94

 para com um espaço 

público do quotidiano transformado em espaço sagrado.  

 

Figura 2: Componentes do conjunto patrimonial do Largo do Socorro 

 
 

 

 

 

 

 

O lugar de patrimônio é utilitário e democrático, o contato físico é incondicional e 

para todos. O toque funciona ao mesmo tempo, como canal comunicativo e condutor de 

energias, é o experimentar da “potência dos objetos” relíquias. Muitos dos objetos que estão a 

ele ligados podem se transformar nessas relíquias acessíveis, muitas passíveis de serem 

levadas como reais troféus sagrados. No lugar do patrimônio Largo do Socorro é comum o 

                                                             
94

Rautenberg (2003a) chama atenção de que existe uma patrimonialidade mais ou menos transitória e esta só tem 

significado através das práticas sociais que a produzem como paisagens, pastagens etc. reproduzidas pela 

sociedade e que não as protegem. O nosso caso está relacionada à paisagem já construída e fixa apropriada 

afetivamente, mas isso não quer dizer que não possa ser modificada ou mesmo desaparecer o afeto a ela 

dedicada.  

Memorial Padre Cícero. Igreja do Socorro onde se encontra o túmillo de Padre Cícero; Casa dos Milagres 

Padre Cícero. O Largo do Socorro sendo disputado na primeira missa da manhã em homenagem a Padre 

Cícero no dia 20 de cada mês; Fiel solitário concentrado rezando frente ao nicho onde se encontra a imagem 

de Padre Cícero no Largo do Socorro. Fonte: acervo do autor 
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transcender do sujeito individual ou coletivo e nisso, a interação comunicacional em todas as 

suas formas é fundamental.  

No sentido de formular uma conceituação que dialogue com o espaço público de 

Damery (2008) e Berdoulay, Castro e Gomes (2001) e com o objetivo de reforçar a condição 

do Largo do Socorro inserido neste contexto, ou seja, o espaço público de simbolismo denso e 

da cotidianidade afetiva, ainda mais, da dimensão do uso dos habitantes comuns, trazemos a 

visão de Bessé (2006b; 2010a; 2010b) cuja reflexão remete este espaço inserido nas 

experiências política e social modernas. Ele abre o entendimento de espaço público na forma 

de uma linguagem ordinária, espaço este de compreensão e participação de todos, o que ele 

vai chamar de espaço público do “ponto de vista do habitante não especialista
95

”. Sua maneira 

de conceituar o espaço público de forma mais geral é, antes de tudo, a de entendê-lo como 

aquele: 

[...] espaço coletivo ou plural da experiência de si, dos outros, e do ambiente em 

geral; este espaço não é econômico ou funcional, mas político, mesmo moral e 

cultural [...]; este espaço político não é aquele do Estado (ou da administração); é 

um espaço não identitário, não fusional, e que, doravante, não é completamente 

administrado ou controlado, um espaço informal, em outros termos96 (BESSÉ, 

2006b, p. 4, tradução nossa). 

 

Desta forma, pode-se considerar o “lugar de patrimônio Largo do Socorro” embebido 

destas prerrogativas por nele serem encontradas formas sociais conduzidas pela linguagem 

ordinária exposta por Bessé (2006a). A linguagem ordinária, comum ou mesmo vernacular da 

qual o autor se refere, não se trata de uma linguagem desprovida de valor. Muito pelo 

contrário, o valor desta linguagem está justamente na forma de compartilhamento universal 

relativo ao próprio lugar cujos indivíduos dele tiram proveito deixando que seus semelhantes 

também se apropriem ou participem política, moral ou culturalmente.   

No “Largo do Socorro”, espaço do usuário não especialista, ocorre apropriação com 

construção de lugar patrimonial social por sua característica afetiva dinâmica. Neste espaço 

acontece mais do que uma simples preservação ou conservação. No Memorial, envolto à 

especialização, desenvolve-se patrimonialização sem apropriação quando o patrimônio é 
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A noção de espaço público para Monnet (1998) é determinante na eficácia simbólica de um lugar. O espaço 

público é ao mesmo tempo espaço de liberdade onde se exerce a livre circulação, espaço de encontros e contatos 

diversos entre sexos, idades e classes. É onde se reúnem o maior número de pessoas com o objetivo de partilhar 

os mesmos códigos, onde uma mensagem pode tocar a todos, mas também é o espaço onde o poder público atua 

com o direito de intervir para privilegiar sua expressão, para demonstrar que o espaço público é antes de tudo um 
espaço jurídico-político, pois controlado por certo tipo de poder.  
96 Texto original: [...] un espace colletif ou pluriel de l‟expérience de soi, des autres, et de l‟evironnement; c‟est 

espace n‟est pás économique ou functionnel, mais politique, voire moral et culturel [...]; c‟est espace politique 

n‟est pás celui de l‟État (ou de l‟administration); c‟est un espace non identitaire, non fusionnel , et qui d‟ailleurs 

n‟est pás completement administré  ou controlé, un espace informel, en d‟autres termes (BESSÉ, 2006b, p. 4).  
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classificado como mero objeto de coleção e transmite afetividade centralizada somente no 

tempo curto. O tombamento afetivo no nosso caso particular de patrimônio assume a 

realidade de que  

[...] as emoções (e sentimentos) pertencem ao domínio do quotidiano e sua análise 

permite refletir na escala individual e social para estudar como normas e 

representações sociais ou culturais influenciam sobre a prática e a experiência 

emocional do lugar, como as experiências afetivas (sentimentais) e emocionais [...] 

participam da construção de uma relação complexa do mundo e do espaço que se 

transforma, se amplia ou se contrai segundo a vontade das emoções (e dos 

sentimentos) [...] 97 (MAULION, 2009, p. 40, tradução nossa).   
 

Quando se faz a separação do afeto em seus tipos emoções (curto) e sentimentos 

(longo), isso não quer dizer que eles estão isolados um do outro e as emoções não sejam 

importantes principalmente para a Geografia. Muito pelo contrário, emoções e sentimentos 

fazem parte de um mesmo processo de constituição cognitiva e condição da essência humana, 

mesmo porque no contexto do espaço social as emoções pertencem ao domínio do cotidiano 

como afirma acima Maulion (2009). Ao estudar a geografia das emoções
98

, ela percebe que a 

partir dela é possível se estabelecer uma transição entre o ideal, o material e a sociedade, 

levando à construção de uma geografia da “médiance” ou “relacional” como fazem Jérôme 

Monnet e Berque no sentido de não se adentrar em uma generalização.   

A apropriação do artesanato e da memória do padre Cícero através da museificação do 

conjunto de seus pertences íntimos e de uso laboral sacerdotal ainda como padre e o acervo 

iconográfico são uma das gêneses do dispositivo que a municipalidade intencionou contribuir 

com a possibilidade de consolidar uma nova atividade econômica utilizando o contexto 

patrimonial. No entanto estes patrimônios são colocados meramente como atrativos turísticos 

palpáveis. Assim, poderemos questionar: poderia ser o patrimônio nessas bases o meio ideal 

de assegurar uma consolidação do turismo de base convencional? E de forma contrária, 

                                                             
97

Texto original: les emotions appartiennent au domaine du quotidien et leur analyse permet de réfléchir à 

l‟échelle individuelle et sociale pour étudier comment des normes et des représentations sociales ou culturelles 

influent sur la pratique et l‟expérience émotionnelle du lieu, comment les expériences affectives et émotionnelles 

[...] participent à la construction d‟une relation complexe au monde et à l‟espace qui se transforme, s‟agrandit ou 

se contracte au gré des émotions [...] (MAULION, 2009, p. 40). 
98

As emoções (como a afetividade) podem ser trabalhadas tanto nas questões ambientais quanto nas culturais 

patrimoniais em geografia, apesar dos poucos estímulos a este tema. Damery (2008) diz que a emoção, 

compreendida na experiência do público, é condutora de função original quando se trata da problemática da 

instituição da cultura e das modalidades da experiência política sobre a questão. Para ambos os casos, relativos 

ao patrimônio ambiental e ao patrimônio cultural, a emoção é definida pelo evento do qual ele advém, o que ela 

chama de “razões da emoção patrimonial”, e estas razões de emoções podem surgir por meio da divulgação de 
uma catástrofe primordial, por exemplo, o medo da perda, da intervenção, da devastação, da ameaça de 

desaparecimento, da degradação etc., de determinados patrimônios. Só assim, por meio dessas ameaças, é que se 

toma consciência de que se deve protegê-los, preservá-los, conservá-los, salvaguardá-los e a emoção, neste 

sentido, toma forma coletiva. Assim, a emoção patrimonial se afirma como testemunha de um engajamento 

público heterogêneo para com determinados patrimônios e o que eles representam. 
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poderia ser este turismo responsável direto pela proteção e preservação desse patrimônio e a 

criação e consolidação de outros a serem inseridos? Entendemos que isto é fabricar somente 

pelo discurso uma realidade que ainda hoje não existe em Juazeiro. Na verdade, estas ações 

foram insignificantes e forjadas em despreparo institucional no reconhecimento do que seja 

patrimônio e não respondem aos dois questionamentos. 

A construção da estátua de padre Cícero pela municipalidade é exemplo cabal nesse 

ponto. Elaborada primeiramente com a intencionalidade de uma marcação de essência 

política, consubstanciada no jogo de luta dos atores pelo poder e controle do espaço urbano de 

Juazeiro do Norte, na tentativa de apagar um imaginário simbólico já enraizado, ocorre uma 

reviravolta e ela ganha condição de marcação social.  O monumento se transformou em ícone 

maior de sentido social. Atualmente acontece nova tentativa de reapropriação política da 

estátua no sentido de transformá-la em patrimônio histórico e artístico nacional a ser 

decomposta em produto. Um ciclo se mantém (embate ou em harmonia) entre o social e o 

institucional. Iniciamos uma discussão sobre o Horto e a Estátua no subitem logo a seguir. 

 

4.3 Diferenças simbólicas entre três patrimônios marcação  

Mergulharemos nos próximos dois subitens nas análises de três patrimônios. Dois 

deles estão consolidados no imaginário dos moradores locais como também no imaginário 

nordestino e, por que não dizer, do imaginário nacional. Trata-se inicialmente da Estátua de 

Padre Cícero e do lugar onde ela foi construída, o Horto.  

O Horto é, desde o começo de sua apropriação por moradores e romeiros, lugar 

sagrado consubstanciado no imaginário místico, daí constituir-se de um patrimônio social 

religioso por excelência. O contexto histórico da construção da Estátua é emblemático até os 

dias atuais, o monumento vem passando por processos de cunhos ideológicos polít ico, 

religioso e mais recentemente fortemente econômico na esfera dos tombamentos 

institucionais. E finalmente, o Luzeiro do Nordete, equipamento idealizado para se 

transformado em um dos mais representativos atrativos turísticos da cidade, padece em suas 

bases simbólicas e concretas no espaço urbano.     

 

4.3.1 Horto e Estátua de Padre Cícero: apropriações com construção de lugares 

patrimoniais.  

A disputa pela apropriação simbólica e material do Horto remonta o surgimento da 

cidade, ele é peça chave no desenrolar da história de Juazeiro do Norte. O Horto é um sítio 
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ambiental e histórico de primeira grandeza e importância para Juazeiro do Norte. O Horto, 

além de lugar, onde são exercidas as esferas íntimas de seus habitantes incluindo a 

transmissão da memória coletiva de geração em geração, o que faz dele um lugar por 

excelência como categoria geográfica, ele é um “Haut Lieu” 
99

 (CLERC, 2004) no sentido de 

que sua escala de valores procede a partir do reconhecimento da comunidade nele instalada e 

dos que para ele se dirigem para práticas reverenciais. Haut-Lieu como lugar de uma 

geografia mística, um lugar sagrado (BONNEMAISON, 1992). Lugar sagrado influenciador 

de modificação da própria toponímica e de titulação popular da cidade de Juazeiro como 

“Terra Santa” a partir de uma visão de padre Cícero a qual o incubia, de no lugar, construir 

uma igreja, é o que nos mostra o americano Ralph Della Cava (1985) um dos mais 

expressivos pesquisadores dos fatos juazeirenses, morador da cidade por um longo período 

envolvendo-se em seu ambiente místico-religioso e político.  

Durante a construção da “catedral”, o povo transformou Juazeiro em Terra Santa. A 

serra do Catolé foi rebatizada como serra do Horto e era identificada como Jardim 

das Oliveiras onde Cícero, assim como tinha sido com Cristo, suportava o seu 

martírio. Paralelamente o caminho íngreme trilhado de pedra, ligando a aldeia ao 

Horto, tornou-se conhecido como caminho do calvário, ao longo do qual capelas em 

miniaturas sob a supervisão de Elias Gilli, um evadido italiano que virou beato, 

abrigavam as estações da Via Crucis (DELLA CAVA, 1985, p. 138).  

 

A partir de então os romeiros e moradores dotaram o Horto de uma corporeidade 

imaterial, o lugar não poderia ser descrito senão pelos olhos da alma e passou a ser 

considerado como uma realidade visível do outro mundo, uma realidade visionária 

propriamente imaginal cuja geometria simbólica é registro da promessa do tempo milenar de 

tradição cristã, a do retorno do Messias e seu reinado durante mil anos (WUNENBURGER, 

2002b).  

Apesar de sua forma material morfológica ser reconhecida como fácil referência 

cognitiva espacial paisagística para a cidade, sua importância maior é revestida pelo 

simbolismo do sagrado, ou melhor, o Horto é um Haut Lieu pela sua distinção social religiosa 

mais do que por sua forma física, concreta. O Horto é um Haut Lieu por que foi organizado 

como uma “marca” de cunho social afetivo espacialmente excepcional, diferenciada da maior 

parte da cidade, o que o torna um elemento de identificação ao mesmo tempo concreto e 

simbólico constituído de referenciais positivos principalmente por que é estruturado pelo viés 

das práticas peregrinas e cuja territorialidade de seus moradores é apoiada sobre as romarias.  
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Em Geografia Haut-Lieu é um lugar no mundo real ou simbólico considerado elevado, por exemplo, na escala 

de valores.  
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O Horto é da mesma forma, uma centralidade
100

, uma Centralidade Social
101

 simbólica 

religiosa, pois homens e mulheres que para ali se deslocam procuram certo retorno às suas 

origens. Para Claval (2000) a centralidade simbólica se desenvolveu em torno do poder e está 

marcada pelo selo duplo da religião e da política. Para ser ainda mais abrangente, 

consideramos o conjunto patrimonial Horto e Estátua de Padre Cícero uma centralidade 

simbólica social por que tal conjunto faz parte de uma referência visual e simbólica da cidade. 

Esta é uma qualidade que faz com que se mobilizem de maneira rotineira, a partir deste 

conjunto, as percepções/representações sobre a cidade. Ou de outra forma, Horto e Estátua de 

Padre Cícero são “frequentados” regularmente pelos olhos dos cidadãos moradores e dos 

visitantes. Daí a hipótese de uma medida na escala sóciocultural da centralidade simbólica 

(MONNET, 2000).   

O papel simbólico do Horto faz parte de uma centralidade urbana particular conferida 

pelo status do sagrado. Neste sentido, o conceito de centralidade aqui utilizado não se refere à 

especificidade de espaços particulares isolados, monos funcionais, absolutos, sem diversidade 

do uso do espaço, identificados como centrais a exemplo de um centro comercial 

característico, mas à qualidade atribuída a um determinado espaço que se relaciona com os 

outros espaços da cidade com riqueza de significados (MONNET, 2000). Chama-se atenção 

para o fato de que, segundo Claval (2000), os centros funcional e simbólico não estão isolados 

completamente.  

A intenção de apresentar e trazer este conceito para a reflexão é a de mostrar como os 

sujeitos habitantes ou visitantes do Horto mantêm interação social com seu espaço particular e 

ao qual estão ligados, não somente observam e vivem suas características objetivas, há 

também um significado muito maior que isso para eles. O Horto, nesse contexto, é apreendido 

através de uma multiplicidade de sentidos e muito mais além de uma categoria geográfica 

geomorfológica natural ou econômica.    

                                                             
100 A questão da centralidade em geografia é muito mais complexa e abrangente. Aqui intencionamos reduzí-la a 

uma escala menor, ou seja, trazê-la para o nível do lugar, melhor: da cidade e de suas formas simbólicas culturais 

de urbanidade.     
101 Monnet (2000, p. 407) entende a Centralidade como “[...] uma qualidade atribuída a um espaço, um valor 

estabelecido segundo uma determinada escala e ligado a um lugar ou a um tipo de lugar. Nesta perspectiva, 

pode-se de falar de centralidade simbólica, na medida em que atores geográficos hierarquizam os lugares uns em 

relação aos outros em função de sua importância simbólica”. Texto original: “[…] une qualité attribuée à un 
espace, une valeur établie selon une certaine échelle et attachée à un lieu ou à un type de lieu. Dans cette 

perspective, on peut parler de centralité symbolique, dans la mesure où des acteurs géographiques hiérarchisent 

les lieux les uns par rapport aux autres en fonction de leur importance symbolique” (MONNET, 2000, p. 407). 

Ele a caracteriza nas seguintes formas: 1) Centralidade Política; b) Centralidade Econômica; c) Centralidade 

Comercial; d) Centralidade de Acessibilidade; e) Centralidade Social.  
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Assim, a centralidade da forma patrimonial “Horto” identifica em seus moradores uma 

“maneira de ser” própria em torno de outras urbanidades existentes na cidade. A urbanidade 

do Horto é diferenciada pela sua forte noção de relação entre o objetivo e o subjetivo onde os 

indivíduos tanto do lugar quantos os de fora se identificam entre si e reciprocamente.  

O Horto é um exemplo nítido da tese elaborada por Monnet (1999a) da existência de 

urbanidades particulares ou urbanidades mínimas na cidade. O Horto é uma “trajetiva”, o que 

o faz ser apreendido material e subjetivamente, apesar de sua força maior estar inserido na 

subjetividade, ou melhor, é o lugar de vida e, mais definido como lugar do vivido ao modo do 

Largo do Socorro por sua intensa e dinâmica potencialidade simbólica.       

O Horto tem sua função patrimonial primordial ligada intimamente à identidade de 

padre Cícero, o Horto participa, do mesmo modo, da nutrição da consciência histórica e da 

perpetuação simbólica dos moradores e visitantes da memória do padre. Os grupos sociais e 

as gerações que os sucedem desde sua formação inicial constroem, no contínuo de sua 

história, as representações coletivas deste lugar, consolidando o cimento social, 

transformando-o em patrimônio ambiental e cultural. Assim, o lugar renasce sob formas 

variadas em suas fronteiras simbólicas e materiais. É essa a identidade coletiva construída do 

lugar, manifestado e percebido por todos. O Horto é compreensível através de suas diferentes 

paisagens, ele é um objeto-lugar patrimonial, um lugar perceptível e vibrante, em constante 

atualidade. É um olhar interior demonstrando sua realidade social e legitimidade territorial de 

reprodução da vida através das microestratégias pessoais e coletivas. Nos programas 

cotidianos do trabalho e do festivo se desenrola a organização social do lugar onde se constrói 

o cenário ativo desse ambiente geográfico (DI MÉO, 1993; 2001).   

As levas de romeiros que para ali se deslocam desde épocas remotas são, em sua maior 

parte, responsáveis pelo legado simbólico em torno do padre, são eles que alimentam a 

memória do “padim”, mantendo a dinâmica mística do lugar viva, pulsante e praticamente 

inalterada. Assim, o Horto é uma paisagem fenomenológica por que os sujeitos constroem 

representações sobre ele dando-lhe significados e, ao mesmo tempo, o Horto é condutor de 

significações particulares, ou simbólicas, na ordem do vivido. Neste sentido, não se trata de 

observar o Horto por ele próprio, como uma coisa do mundo exterior, mas um fenômeno tal 

qual aparece para os moradores e para os romeiros (HOYAUX, 2009). Ele não só é visual, 

sensível, mas também “transcendental” (CORBIN, 1976). Todas estas características são reais 

na medida em que se remete ao legado místico personificado que o padre deixou. Se a herança 

histórico/simbólica deixada pelo padre em escala superior a exemplo da totalidade da cidade 
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exerce uma força extraordinária no imaginário dos moradores e visitantes, o Horto chega 

mesmo a transcender a visão material do espaço, pois ele é incontestavelmente construído e 

mantido no imaginário simbólico criativo de seus moradores. A visão do Horto incorpora a 

imagem deixada por Padre Cícero, é a imagem evocada na própria imagem de padre Cícero 

como santo.    

O Horto está associado a um contexto geográfico específico cuja herança do padre 

participa na valorização do lugar enquanto sítio patrimonial natural e cultural exemplar, de 

função
102

 identitária coletiva, de laços intimamente próximos e de capital social unificadores 

da comunidade, investindo na apropriação coletiva do patrimônio, na identificação 

comunitária com o lugar (VESCHAMBRE, 2007). As lembranças e memórias deixadas pelo 

padre se avolumaram e se enraizaram, foram transmitidas no tempo e no espaço por gerações 

fazendo com que se criasse esse lugar de patrimônio, na acepção mesma de lugar como 

patrimônio afetivo específico ao modo do Largo do Socorro.   

A cidade de Juazeiro do Norte e o Horto se confundem. O Horto comporta a própria 

cidade e a cidade comporta o Horto como seus micros territórios. As presenças de templos, da 

estátua, dos lugares sagrados como o Santo Sepulcro indicam a dimensão religiosa da fusão 

da cidade com o lugar Horto. Estes lembram os passos dados por Padre Cícero durante sua 

vida inteira. O Padre transpôs para o Horto seu ideário e estabeleceu sobre este sítio seu 

legado religioso cristão. Este lugar de perigrinação não só terminou por simbolizar uma 

cidade inteira, mas uma vasta região atraída pela irradiação de uma força simbólica peculiar.  

Definimos esta função de “dimensão afetiva dominante”, pois o meio geográfico na 

forma de espaço público a qual está inserido o Horto é propício à qualidade patrimonial de 

tempo longo. Levemos esta discussão rememorando Damery (2008) e suas reflexões sobre 

espaços naturais patrimonializados quando afirma a importância da dimensão afetiva como 

mola e condição essencial na constituição desses espaços públicos. Neste caso, tomamos em 

consideração o entendimento de afeto como  

[...] tendo por origem não tanto as sensações, mas pensamentos, desejos, 

representações, lembranças, de uma maneira geral o conjunto do aspecto afetivo de 

nossa vida pessoal. O afeto parece poder adquirir ao mesmo tempo constância e 
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Veschambre (2007) classifica o patrimônio possuindo três funções: a primeira é a função identitária, aquela do 

laço social. A segunda função é a valorizante e se refere às crises econômicas, investe-se neste sentido o 
patrimônio no turismo, na valorização imobiliária, incidindo nas lógicas de gentrificação e encarecimento predial 

e espacial. A terceira está diretamente ligada a segunda e refere-se à ação legitimadora, ou seja, às capacidades 

de intervenção na esfera pública, de inflexão de ordenamento do espaço que promove o domínio, controle e 

prestígio que a ele é associado. Para o geógrafo, um objeto patrimonializado é ao mesmo tempo um espaço 

apropriado e um ponto de apoio ou uma lógica de apropriação de um espaço mais amplo.  
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reflexão, e vem então reforçar uma maneira de pensar, evidentemente inscrita e 

ligada à história do sujeito103 (DAMERY, 2008, p. 270, tradução nossa).  

 

Nesse sentido, o afeto é meio de ação e de linguagem primeira do espaço público, pois 

ele é próprio do sujeito nos diálogos entre as identidades
104

 (DI MÉO, 1996; 2002; 2004) 

individuais quando cada sujeito se exprime em sua singularidade e ao mesmo tempo entre as 

identidades comunitárias. Ainda para Damery (2008, p. 286, tradução nossa), alguns afetos 

desenham, em efeito, quadro de emergência do espaço público, é o que se define como meio 

afetivo, ou seja, a “[...] definição teórica do meio afetivo evoca sua faculdade em tornar 

visível o coletivo e seus recortes” 
105

. O afeto trata daquela dimensão subjetiva da relação 

coletiva com o meio, entendida como potencial subjetivo da forma patrimonial mobilizado no 

curso da experiência, o que cria as condições para a emergência de um espaço público.  

Por forma patrimonial a geógrafa refere-se ao mesmo tempo ao cenário institucional e 

aos substratos sociais e culturais que os acompanham ou fazem parte, no caso de seu objeto de 

estudo, o meio natural na forma de patrimônio tombado. A forma patrimonial é definida pela 

tensão existente entre estas duas instâncias, ou seja, a pública e a do lugar. A diferença que se 

estabelece na forma patrimonial natural das outras formas patrimoniais é sua finitude, de 

demarcação no espaço, além de sua condição pública o que faz com que os visitantes tenham 

possibilidades de experimentar esta tensão. 

A dimensão afetiva da experiência que define o espaço público é inerente ao potencial 

afetivo. É o sentimento ligado ao meio, o de reconhecer neste meio as singularidades e as 

coletividades do sentido e, de outro lado, certa liberdade de expressão. Dessa forma, a 

dimensão afetiva do meio possibilita ao espaço público de ceder ao mesmo tempo ao coletivo 

e aos seus recortes como já assinalado. Damery (2008) chama a atenção para o fato de que o 

potencial afetivo do meio em formar o espaço público é também dependente das qualidades 

cenográficas (paisagísticas) do meio. Esta é uma segunda dimensão que cria o surgimento de 

um espaço público.      

                                                             
103 Texto original: [...] ayant pour origine pas tant les sensations mais des pensées, des désirs, des 

représentations, des souvenirs, d‟une façon générale l‟ensemble de l‟aspect affectif de notre vie personnelle. 

L‟affect semble pouvoir acquérir à la fois constance et réflexion, et vient alors renforcer une manière de penser, 

évidemment inscrite et liée à l‟histoire du sujet (DAMERY, 2008, p. 270). 
104 A Geografia Social se interessa pela questão da identidade em dois pontos: pela natureza ideológica 

facilmente mobilizável e manipulável de atores sociais, em especial os atores políticos. E pela relação de 
característica genética dos espaços através de sua distinção, designação e significação afetiva e simbólica (DI 

MÉO, 1996; 2002; 2004).  
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Texto original: “[...] définition théorique du milieu affectif évoque sa faculté à rendre visible le collectif et ses 

découpages (DAMERY, 2008, p. 286).  
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O Horto tem lugar no quadro dos lugares remarcáveis no contexto urbano de Juazeiro 

do Norte e está assentado sobre valores patrimoniais herdados e conservados desde seus 

primórdios de ocupação, ordenados pelas ações cotidianas de seus habitantes (MONNET, 

2007) e visitantes. Neste sentido, moradores e visitantes têm objetivos comuns, eles elegem o 

Horto para exercer suas experiências patrimoniais através de rituais religiosos no sentido de 

fortificar as representações simbólicas da religiosidade a qual estão inseridos. Os moradores 

vão um pouco além, pois o Horto trata-se de seu espaço de vida e espaço vivido, mesmo que 

alguns visitantes façam dele também, por um determinado tempo, um espaço da vida além do 

vivido. A respeito do aspecto vivido e da vida do Horto, Gilmar de Carvalho (1998) explora 

formulações reais e muito interessantes de quem conheceu e experimentou o lugar: 

Horto que é uma redução da realidade nordestina, espaço sagrado numa cidade que 

já é sagrada. Lugar de promessas e meditação, com suas capelinhas, seus marcos que 

fazem história e suas tradições que passam por cada pedra polida pelos pés 

penitentes. Horto dos folguedos e das rezas, que, um romeiro de verdade, não pode 
deixar de subir a pé, de joelhos, se necessário [...] (CARVALHO, 1998, p. 96).  

 

Seguindo a conceituação de Damery (2008) de valores da forma patrimonial 

identificamos três tipos que, na atualidade se desenvolvem na forma patrimonial do Horto, 

causando tensões entre as esferas públicas e locais. O que se pode perceber é que a forma 

patrimonial do Horto exerce-se entre as dimensões contextuais locais e institucionais, 

havendo dessa forma, e como a autora deixa claro, uma tensão entre ambas. Apresentamos 

esses valores para deixar evidente a forma patrimonial ambiental do Horto em nossa 

concepção. Mas desejamos chamar atenção de que, o que queremos mostrar é uma 

particularidade do Horto que consideramos ocorrer e que supera os outros valores, mesmo 

porque não estamos estudando o patrimônio ambiental “Horto” isolado, mas o conjunto de 

significados, representações e principalmente o caráter de patrimônio simbólico e afetivo que 

ele comporta para a cidade e para os visitantes a partir de sua apropriação social. Por isso, o 

valor do Horto como patrimônio afetivo advém de uma relação excepcional que os moradores 

e visitantes (romeiros) mantém com ele, através de seu uso e isso independe que ele seja 

apreendido, nas instâncias formais, ou mesmo, cognitivas
106

, o que também não deixa de ser 

                                                             
106

Meneses (1996) define muito bem estes valores relativos à questão cultural do patrimônio. O valor cognitivo é 

aquele implicado no conhecimento histórico do bem cultural, o que pode ser estendido quando se quer conhecer 

a posição do signo no espaço, como objeto de referência. Já os valores formais relacionam-se às características 

físicas do objeto levando em conta, por exemplo, às formas arquitetônicas diversas. O valor afetivo refere-se ao 
valor de uso e a relação que os sujeitos têm com o objeto e o lugar, independentemente de ser um signo ou 

possuir uma forma arquitetônica especial, diferenciada. O que está em jogo são as relações de afetividade seja 

em tempo longo ou em tempo curto. 
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muito importante. Adotamos a condição do Horto, a exemplo do Largo do Socorro, com um 

significado social peculiar e “transcendente” (CORBIN, 1976) para estes sujeitos.  

Assim, primeiro vêm os valores sociais e culturais operados nas relações de uso do 

lugar como recurso e como patrimônio utilitário e simbólico, do imaginário e das memórias 

coletivas; vem também o uso estabelecido nos valores comunitários, ou seja, de acessibilidade 

coletiva. Todos esses valores são possíveis tanto para os habitantes como para os visitantes 

(romeiros) os quais trocam experiências entre si não só no domínio da religiosidade, mas nas 

relações políticas e econômicas.    

Depois vêm os valores políticos, ou seja, relativos aos valores produtivos turísticos 

ligados ao mesmo tempo à cultura e à natureza com a ideia de se atingir o desenvolvimento 

sustentável em ambos; aos valores ecológicos ambientais através de sua transformação 

recente em patrimônio ambiental mundial (na condição de Geossítio) de natureza geológica 

permitindo, no respectivo segmento, outra forma de turismo: o científico. Tais valores 

desembocam intencionalmente em valores pedagógicos, o que levaria a uma recondução da 

relação de ressignificado patrimonial com a natureza e com a cultura do Horto tanto para a 

população quanto para os visitantes.    

E, por último, os valores jurídicos, estes ainda mais complicados que poderão 

externalizar os maiores conflitos e tensões. São os valores de transmissibilidade e de posse do 

Horto. Uma grande extensão do horto, como é de conhecimento local, é de propriedade dos 

padres salesianos, ou seja, é propriedade privada herdada como herança de padre Cícero. Esta 

condição gera graves tensões na medida em que sendo propriedade privada, parte do território 

do Horto já foi tomada por residências e em algumas partes a configuração já é de bairro, o 

que pode possibilitar manifestações na hora de se pensar em desapropriação. Outros entraves 

surgem na esfera público/privada porquanto há disputas ideológicas e são mantidas, sob 

cautela, tanto por parte dos padres salesianos quanto por parte do Município em promover 

intervenções na área sem o consenso, vontade ou aval de ambos.   

O monumento “Estátua de Padre Cícero” é também emblemático e envolve complexa 

rede simbólica abrangendo política, religião popular e oficial e requer que se remeta à sua 

contextualização histórica de lutas por sua apropriação, como das intencionalidades as quais 

está inserido.  

Anteriormente no lugar onde hoje se encontra a estátua havia outro “monumento”, este 

natural: a árvore Timbaúba (Stryphnodendron guianense), porém não menos repleta de 

simbologias. Recebeu o nome carinhoso de pé de tambor. A imponência da árvore era um dos 
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seus destaques maiores, a altura e a frondosidade de sua copa sobressaiam-se na paisagem 

servindo de anteparo ao sol proporcionando acolhimento para descanso daqueles que para o 

Horto se deslocavam no sentido de acompanhar padre Cícero em seus retiros. A silhueta do pé 

de tambor podia ser vista de todas as cercanias, assemelhava-se a um guardião, a uma 

sentinela apontando para a cidade. O tronco, para ser abarcado, seria necessário não menos do 

que seis homens. Isto dotava a árvore de um poder sobrenatural indestrutível, pois, além de 

estrutura física descomunal em relação às árvores de outras espécies do lugar, ela era 

considerada sagrada e localizada em lugar não menos sacralizado. A árvore era a identidade 

mítica do Horto e expressão íntima de acolhimento, característica forte em padre Cícero. O pé 

de tambor comparava-se aos três imemoráveis juazeiros do nascimento da cidade, o qual 

emprestou seu nome, tudo isso é relatado em tom poético por Gilmar de Carvalho (1998).     

Mas o símbolo pé de tambor foi vítima da fúria política e religiosa oficial juazeirense 

na tentativa de extirpá-lo do coração e desmanchá-lo da memória da população.  Primeiro ele 

foi arrancado literalmente de seu ambiente natural por forças antagônicas à religiosidade 

popular
107

. Segundo, ao se fazê-lo, tentou-se retirar do povo todo o imaginário ao qual estava 

associado. Anunciou-se a morte física e imaginária de um símbolo considerado arcaico a ser 

substituído por um signo da modernidade. 

Monnet (2006a) nos adverte para o fato de que tanto a construção quanto a destruição 

de um símbolo a ser substituído por outro implica não somente em partilhar sentidos e 

códigos, mas também revelar determinados conflitos e interesses. Quando atores individuais 

ou coletivos se apropriam de um espaço há necessidade de torná-los visíveis através dos 

signos apropriáveis. Além do mais, tanto o ordenamento de um espaço concreto quanto das 

representações a ele associadas é um aparelho de expressão e de controle das relações 

humanas. A destruição do símbolo “pé de tambor” obedece a esta racionalidade. Veremos 

como ocorreu a sua destruição e a articulação para a sua substituição por outro símbolo: a 

estátua de padre Cícero.   

No decorrer de seu curto processo histórico a cidade de Juazeiro procurou desencadear 

em sua vida urbana o princípio de modernidade. Elevada à categoria de cidade em 1911, já 

                                                             
107 Os termos “religiosidade popular” ou “religião popular” serão compreendidos, quando aparecerem nesta tese, 

seguindo o pensamento de Pierre Sanchis (2007, p. 25) para o qual o termo “popular” não cabe mais ser 

entendido e aparecer como inferior em uma hierarquia cultural para diferenciá-la negativamente da religiosidade 

institucional. Por isso toma-se o sentido de que essa religiosidade ou religião popular é uma “[...] religião 
fundamental que, no termo do caminhar em romaria, vai encontrar a religião institucional da Igreja”. O autor as 

iguala e as chama de religiões compatíveis para indicar que a religião popular é tão importante quanto a oficial. 

A declaração de Sanchis mostra que a tradicional visão da Igreja Oficial considerando a fé popular profanadora 

do religioso é vista como puro preconceito. Como dizem Legros e al. (2007), a experiência do sagrado nem 

sempre quer dizer a presença do divino.  
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nos idos de 1919 transitava por suas ruas o primeiro automóvel. Não se passou muito tempo 

para a urbe comportar uma frota de carros de praça, instalar uma sala de cinema e uma fábrica 

de relógios (LIRA NETO, 2009).  

Na década de 1960 um acontecimento histórico novo, de ordem tecnológica, chegou 

ao Ceará. Tal fato contribuiria decisivamente como aviso e prenúncio do fim do símbolo “pé 

de tambor”. Este acontecimento foi à chegada da televisão e ela foi bater, intencionalmente, às 

portas de Juazeiro do Norte. A televisão foi colocada como condição necessária e 

imprescindível para a entrada da cidade no mundo moderno, pois seria ela o “[...] índice da 

modernidade, [da] vitória do progresso sobre o atraso, das novas tecnologias sobre a tradição” 

(CARVALHO, 1998, p. 27) o que concretizaria os objetivos modernistas da época. Isso 

porque sucessões de políticos a exemplo de Humberto Bezerra (anos do mandato) e Mauro 

Sampaio (anos do mandato) tinham engatilhado em suas verbalizações administrativas o 

discurso centralizado na modernidade, na tecnologia e no progresso. Parceiros contrários aos 

ideais de padre Cícero, o corte do pé de tambor foi idealizado com o objetivo de se dissolver, 

definitivamente, o ajuntamento de romeiros em direção ao Horto, grupo esse considerado 

incômodo para uma cidade com foros de urbanidade e civilização. O prefeito de então, 

Humberto Bezerra utilizou o argumento de sucesso da difusão televisiva para instalação dos 

equipamentos de transmissão de imagens. O local estratégico escolhido para a instalação das 

torres foi a Colina do Horto, com a justificativa de que seria ideal por situar-se no ponto mais 

elevado da cidade. Todo o acontecimento teve o apoio dos padres Salesianos, legítimos 

herdeiros de padre Cícero, como relata o autor.  

A retirada do pé de tambor, em 1965, foi bem sucedida e com ele foram, na mesma 

medida, outros símbolos do lugar cultivados pela fé popular como as ruínas da igreja que 

padre Cícero sonhava edificar, a capelinha do beato Elias, o cruzeiro do Horto na intenção de 

“[...] desarticular o roteiro da movimentação dos romeiros pelos sítios que eles consideravam 

sagrados” (CARVALHO, 1998, p. 27).  

Porém as transmissões iniciais fracassaram só vindo a ocorrer um ano depois. A 

hipótese para tal episódio é o que podemos chamar de uma primeira tentativa de construir 

uma forma de geopolítica da visibilidade (MONNET, 1999a), ao tentar se substituir um 

símbolo por signos visíveis da modernidade, ou seja, as antenas de repetição de imagens as 

quais representariam a imagem e a força simbólica de uma elite política oficial sobre as 

representações da religiosidade popular considerada como fanatismo, e de seus representantes 

considerados escórias, a derrubada do pé de tambor “[...] serviu muito mais como forma de 
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erradicar um símbolo que verticalizava; que era visível e que tinha história, do que como 

implantação de uma tecnologia as quais as massas poderiam ter acesso para informação e 

entretenimento” (CARVALHO, 1998, p. 30). A derrubada do pé de tambor tornava visível o 

poder daqueles que a comandaram.  

Findado o mandato de Humberto Bezerra, foi eleito em 1966 seu aliado político, o 

médico Mauro Sampaio. Mauro Sampaio dá continuidade à geopolítica da visibilidade 

iniciada por seu antecessor, iniciativa agora que consideramos melhor sucedida. É em sua 

administração que surge a ideia de construção da estátua de Padre Cícero (FIGURA 3) 

concluída em 1969. É preciso esclarecer aqui que a estátua não foi idealizada como símbolo 

de pretensões eclesiásticas e representação simbólica da igreja oficial, mesmo porque é 

demasiadamente conhecido o embate até hoje travado entre a Igreja Católica e a reabilitação 

de Cícero como padre.   

Entendemos que a estratégia adotada por Mauro Sampaio foi a de colocar a estátua em 

sintonia com a simbologia religiosa de Padre Cícero e os romeiros na tentativa de fortalecer 

seu marketing pessoal e consolidar sua imagem pública, pois como muito bem demonstra 

Carvalho (1998, p. 30), a ideia de construção de gigantesca imagem “[...] sepultava de vez 

qualquer lamúria em relação à Timbaúba cortada. Tratava-se de um novo símbolo que 

cristalizava um sentimento difuso, porque não verbalizado, e dava forma à fé de todo um 

povo”. Esta intencionalidade tem seu significado que veremos, a seguir. 

 

Figura 3: Fases iniciais da Estátua de Padre Cícero 

 
 

 

 
 

Mauro Sampaio, prefeito idealizador da estátua e o escultor Armando Lacerda. Estrutura final da montagem 

da estátua. Primeira foto aérea do monumento na Serra do Horto em 1969. Fonte: 

http://www.padrecicero.com.br/ 

 

http://www.padrecicero.com.br/
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A construção da estátua pode ser relacionada, e isso nos é evidente, como iniciativa 

em Juazeiro, de uma marcação política
108

 com intenção estratégica de manipular as emoções e 

sentimentos dos moradores e visitantes do Horto e da cidade como observa Carvalho. A este 

respeito, Monnet (2000) nos apresenta argumento mais do que plausível sobre a construção 

simbólica do espaço ao compará-lo a uma figura geométrica em três vértices concatenados: 

[...] o processo de simbolização no espaço e para o espaço geográfico pode ser 

descrito como um triângulo: um lugar [a estátua de padre Cícero] [...] pode 
simbolizar um espaço mais vasto [a cidade de Juazeiro do Norte]; [a estátua] 

simboliza também seu produtor ou ordenador [Mauro Sampaio], que utiliza o 

simbolismo para se colocar em cena aos olhos do público citadino; enfim, o mesmo 

lugar simboliza aos olhos do ordenador o público ao qual ele é 

endereçado109(MONNET, 2000, p. 416, tradução nossa).  

 

Não é vago o argumento afirmando os símbolos como expressões das intenções e das 

práticas dos atores sociais. São estes símbolos as imagens daqueles que os produziram. No 

caso da intencionalidade da construção da estátua, ela foi elaborada para ser conduzida em 

mão única e acabou inesperadamente em mão dupla o que reverteu sua simbologia. Primeiro 

levou a coletividade a substituir suas emoções e sentimentos em torno da árvore Timbaúba 

(Tambor) para a estátua. Veschambre (2004) diz que a forma concreta arquitetural de 

marcação conduz, no caso da estátua, nitidamente, a uma forma de poder. Ocorrendo isso, 

automaticamente, as emoções e sentimentos direcionados à estátua seriam reconduzidos para 

aquele quem a construiu fazendo com que o seu idealizador adquirisse respaldo e simpatia 

política. Estratégia bem sucedida, só que paradoxalmente a estátua se transformou no 

principal símbolo da cidade e dos romeiros e marcação social; a estátua foi reinvestida social 

e coletivamente.         

De uma patrimonialização sem apropriação social, ligada ao gesto e a intencionalidade 

política, a estátua foi reapropriada como patrimônio pela força das emoções e dos sentimentos 

dos que cultivam a memória de padre Cícero e como afirma Gilmar de Carvalho (1998), se a 

estátua deu forma à fé de um povo na substituição de monumentos isto se deu porque a fé 

estava diretamente vinculada à afetividade que era nutrida pelo Pé de Tambor e pela figura de 

Padre Cícero. A estátua foi transformada, simbolicamente, na própria imagem do ser Padre 

Cícero. E isso ocorreu, em nosso entendimento, principalmente através do afluxo do 
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Parece-nos que o pioneirismo de “marcação”, neste sentido, foi a inauguração da estátua de padre Cícero, na 

praça coronel Alexandrino (Praça Padre Cícero) em 1925, por Floro Bartolomeu,  para homenagear os 80 anos 

do padre. Mas, este corresponde a outro tempo e momento histórico e mesmo porque ela não deu forma ao padre 

no imaginário do devoto e apesar de refletir o ideário dos que a financiaram, conta Gilmar de Carvalho (1998). 
109

Texto original: [...] le processus de symbolization dans l‟espace et par l‟espace géographique peut se décrire 

comme un tringle: un lieu [...] peut symboliser un espace plus vaste (la ville); […] symbolize aussi son 

producteur ou aménageur, qui utilize alors la symbilisation pour se mettre en scène au yeux du public citadin, le 

même lieu symbolize aux yeux de l‟aménageur le public citadin auquel il s‟adresse (MONNET, 2000, p. 416). 
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mecanismo cultural religioso das romarias, o que favoreceu na conjuntura de reconversão 

desse ícone político. A força simbólica dessa reconversão contribuiu para que a estátua 

deixasse de ser um “absurdo” e entrasse no tecido social como uma valorização simbólica da 

religiosidade popular.          

Mais uma vez Veschambre (2002) nos chama à atenção, ao afirmar, que o processo de 

patrimonialização não é socialmente neutro, é através dele que são expressos conflitos 

principalmente quando se intenciona transformá-lo em marcação simbólica. No caso da 

estátua, os conflitos iniciais foram, evolutivamente, contornados e, de um patrimônio 

marcação de eficácia simbólica política transformou-se em uma marcação simbólica de 

eficácia social. Com o passar de um curto período de tempo à estátua assentou-se 

definitivamente no imaginário coletivo local e regional como patrimônio comum.   

Horto e Estátua de padre Cícero, cada um à sua maneira, entraram na experiência 

simbólica dos moradores e romeiros, os dois símbolos foram internalizados na memória como 

seus patrimônios, se tornaram uno, em uma interação entre o social, o cultural, o ambiental e 

o existencial. Eles estão intimamente associados preenchendo de sentido, o lugar. Essa relação 

de união de afetividade foi motivo de inspiração para um dos maiores representantes do 

cancioneiro popular nordestino e pernambucano Luiz Gonzaga compor a música “Viva meu 

Padim” tendo como cenário o Horto e Estátua. A música representa o canto de todos os 

nordestinos quando chegam a Juazeiro procurando o lugar de “morada” de Padre Cícero e 

contribuiu significativamente para a expansão do mito tanto que ela é considerada hino 

religioso. Ao chegarem olham lá para o alto do Horto, veem e sentem o alívio de que ele está 

vivo, não está morto.  

 

“Viva meu Padim” 

 

Olha lá 

No alto do morro 

Ele está vivo 

O padre não tá morto 
Viva meu Padim 

Viva meu Padim Cícero Romão 

Viva meu Padim 

Viva também Frei Damião 

Eu todos os anos 
Setembro e Novembro 

Vou ao Juazeiro 

Alegre e contente 

Cantando na frente 

Sou mais um romeiro 
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Vou ver meu Padim 

De bucho cheio, ou barriga vazia 

Ele é o meu pai, Ele é o meu santo 

É minha alegria. 

Olha lá 

No alto do morro 

Ele tá vivo, o padre não tá morto. 

(Luiz Gonzaga) 
 

A afetividade talhada no perfil do Horto por um romeiro na música de Luiz Gonzaga 

pode ser demonstrada de maneira mais intensa pelos moradores que acreditam no interior de 

suas consciências, alimentadas pelo imaginário e pelo simbolismo religioso popular, o Horto 

servindo de morada ao padim. A estátua é o perfil imaginário real a preencher o Horto e vice-

versa.             

Damery (2008), Maulion (2009) e Di Méo (2007) demonstraram a existência da 

dimensão afetiva da experiência e do vivido no espaço, responsáveis pela produção de valores 

ligados aos sonhos, das projeções subjetivas dos lugares. Os lugares são construídos 

socialmente quando inseridos no quadro da afetividade. Em muitos casos os afetos podem ser 

convocados como julgamentos de valores, apropriados a cada situação. Damery (2008); 

Dardel (2011) e Durand (1994) citaram o exemplo das sepulturas no mundo ocidental, formas 

simbólicas promotoras de afetos fazendo com que sobre elas, na intenção do morto e sua 

família, se conduzam características morais de respeito e condolência.   

No quadro de nossa pesquisa de campo tentamos captar, fenomenologicamente, o 

significado patrimonial da cidade de Juazeiro do Norte por meio de seus moradores e 

visitantes. Realizamos entrevistas na tentativa de apreender os sujeitos em seu mundo e os 

sujeitos no mundo. Por meio da hermenêutica dos relatos pudemos sentir como elas 

constroem sua relação com o patrimônio. Um desses relatos, gentilmente cedido por uma das 

moradoras do Horto é revelador da dimensão afetiva do patrimônio:  

“Quando cheguemo no Juazeiro, nós viemo morar no horto. Aqui é a verdadeira 

Juazeiro, a de lá de baixo num é mais melhor por que tá muito grande e cheia de 

confusão. No Horto tamo mais perto de padre Cícero, é o lugar melhor que tem pra 

morar em Juazeiro, conheço todo mundo aqui e é calmo, muito tranquilo [...] O 

Horto do padre Cícero é patrimônio dele de novo. Ele deu pra gente morar, aqui a 
gente tá perto dele, o Horto é nossa vida. Se padre Cícero sair daqui, tudo aqui se 

acaba porque ele prometeu ficar aqui. Ele tá só enterrado na capela do Socorro, mas 

ele mora aqui” (CÍCERA DAS DORES). 

 

Isto nos mostra, como assevera Damery (2008), que tanto o Horto como a Estátua 

ressoam como a vida de padre Cícero, o que nos leva a considerar como real o aspecto 

fenomenológico do indivíduo no mundo e no seu mundo, como ele constrói e apreende seus 
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próprios valores de mundo no qual está inserido. Desta forma, o apego em forma de afeto 

retroalimenta sem cessar as atitudes emocionais e sentimentais do morador em relação aos 

valores construídos por ele ou herdado de outros, são as trocas afetivas responsáveis pela 

construção simbólica e material do lugar.         

Horto e Estátua não são apreendidos exclusivamente de forma racional, reduzidos a 

espaços de vida, não são vistos e percebidos somente como enclaves signaléticos urbanos. 

Ambos são espaços de patrimônios, marcações e lugares de patrimônio social, lugares do 

vivido. Apesar dos dois estarem geograficamente no mesmo ambiente físico, são considerados 

centralidades específicas, porém um dependente do outro, se complementam, pois “[...] uma 

centralização propriamente simbólica intervém desde que simbolize um espaço mais amplo de 

um espaço menor, que se torna um ponto representando simbolicamente uma superfície
110

 

[...]” (MONNET, 2000, p. 408, tradução nossa).   

São evidentemente os casos do Horto e da Estátua de Padre Cícero simbolizadores não 

só do lugar, mas da cidade inteira; são sua marca e, significativamente, representam grande 

parte do Nordeste quando se remete à questão religiosa popular, são objetos de tratamento 

privilegiado pela sua qualidade simbólica e material. É importante frisar que este afeto 

compartilhado entre horto e estátua contribuiu para dar sentido simbólico ao “ser” geográfico 

cidade de Juazeiro do Norte no estado do Ceará. Com o Horto e a Estátua ocorreram 

apropriações com construção de lugares patrimoniais. Mas o problema da estátua torna-se um 

pouco mais complexo quando ela é desejada para ser, mais uma vez, reinvestida. Trata-se da 

corrida por sua patrimonialização institucional em nível nacional, para ser transformada em 

objeto turístico como anteriormente destacamos. Cabe aqui uma pergunta: de quem é o 

patrimônio? Isto será discutido no capítulo cinco quando trataremos do centenário de 

emancipação política da cidade. 

 

4.3.2 Torre do Luzeiro do Nordeste: patrimonialização sem apropriação 

A ideia de construção de torres não é nova, ela é bíblica a exemplo da Torre de Babel. 

As torres nos estudos culturais da Geografia são formas simbólicas “[...] grandiosas; como o 

são determinadas estátuas, obeliscos, colunas e templos. Representações materiais de eventos 

passados integram o meio ambiente construído, compondo, de modo marcante, a paisagem de 

determinados espaços públicos da cidade” (CORRÊA, 2005a, p. 9). 

                                                             
110

 Texto original: “[…] centralisation proprement symbolique intervient dès lors que l‟on symbolize un espace 

plus grand dans un espace plus petit, qui devient un point représentant symboliquement une surface […]” 

(MONNET, 2000, p. 408).  
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Acrescentaremos aos exemplos de Corrêa (2005a) as torres contemporâneas, pois 

estamos interessados naqueles monumentos diretamente ligados ao discurso da modernidade e 

que, com efeito, são construídos para exercer forte impacto simbólico positivo a seus 

construtores e às cidades desejosas em mostrar seu dinamismo econômico. São aqueles 

monumentos símbolos, signos e “[...] emblemas de uma empresa, de uma cidade, mesmo de 

um país, sinais enviados sobre a cena mundial com objetivos bem precisos que relevam 

essencialmente do marketing urbano
111

” (DIDELON, 2011, p. 1, tradução nossa). Os 

monumentos a respeito dos quais centralizaremos nossa discussão são aqueles voltados, antes 

de tudo, para função turística, a exemplo da Torre do Luzeiro cujo papel simbólico está 

direcionado à transmissão de imagens positivas diversas como a econômica de seus 

idealizadores. Sendo, portanto, intencional e ideologicamente sobrecarregada por eles de 

elementos consolidados do imaginário religioso de Juazeiro do Norte, ao ponto dela própria, 

por força da Igreja Católica tradicional se tornar consagrada em culto oficial.    

A ideia de construção de torres para o turismo no Ceará tem seus antecedentes nos 

conceitos modernistas de uma elite surgida em meados da década de 1980, que tencionava 

transformar Fortaleza em um polo de turismo marítimo-litorâneo de excelência e assim criar 

uma nova identidade para a cidade, em outras palavras fazê-la uma landmark internacional. 

Entusiasmados pela possibilidade deste novo modelo de atividade, foi elaborado em 1999 o 

projeto de alta envergadura intitulado “Projeto Fortaleza Atlântica” cujo objetivo foi o de 

dotar a cidade de um marco personalístico urbano à beira mar.  

O projeto transformou-se no ápice dos anseios desta elite vinculada à política, à 

indústria e ao turismo, no momento essencialmente voltado ao plano urbanístico no sentido de 

orientar uma nova maritimidade para a cidade, com o propósito de desassociá-la do histórico 

contextual de imaginário negativo, ou seja, de “uma cidade litorânea com alma de sertão” 

(DANTAS, 2000; 2002a; 2002b) para a cidade de primeiro mundo, a ser construída. Para dar 

conta de tal empreendimento foi criada a Fundação Fortaleza Atlântica
112

 com o objetivo de 

dar suporte ao projeto e ampliar a recepção turística da cidade. A intenção com a implantação 

desse projeto era a de construir um conjunto arquitetônico os quais serviriam de símbolos 

atrativos de turistas e investidores em escala internacional e aí consolidar um novo imaginário 

para a cidade. O turismo seria a principal vitrine desta empreitada.  

                                                             
111 Texto original: “[...] des emblèmes d‟une entreprise, d‟une ville, voire d‟un pays, des signaux qui sont 

envoyés sur la scène mondiale avec des objectifs bien précis qui relèvent essentiellement du marketing 

urbain(DIDELON, 2011, p. 1). 
112 A “Fundação Fortaleza Atlântica” (1999) foi criada um ano antes da “Fundação Cidade da Mãe de Deus” 

(2000). 
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Estudos elaborados por geógrafos em diversas linhas procuram mostrar os processos 

de singularização urbana direcionados a tais intentos. A intenção era facilitar a instalação e 

desenvolvimento de investimentos no sentido de tornar lugares e paisagens antes degradadas, 

sinistras ou abandonadas principalmente no que concerne às cidades possuidoras de espaços 

industriais decadentes (não é o caso de Fortaleza e do lugar onde seria construído o ícone) tem 

como fim ações concernentes ao que se denomina de “capital simbólico”, tendo como 

significado a “[...] concorrência entre as cidades e os territórios [...] ferozmente expressos por 

intermédio de projetos de potencial valor agregado e de alto valor imagético no sentido de 

trazer para as cidades renomadas suplemento para o enriquecimento de sua alma e impacto 

midiático
113

” (GRAVARI-BARBAS; JACQUOT, 2007, p. 2, tradução nossa). Sobre esta 

questão Harvey (2005, p. 233) é incisivo ao apontar relação divergente entre turismo e capital 

simbólico:  

[...] o ponto de referência mais evidente onde esse processo funciona é o turismo 

contemporâneo, mas considero um erro basear a questão nisso. Pois o que está em 

jogo é o poder do capital simbólico coletivo, isto é, o poder dos marcos especiais de 

distinção vinculados a algum lugar, dotados de um poder de atração importante em 

relação aos fluxos de capital de modo mais geral (HARVEY, 2005, p. 233). 

 

O projeto teria evidente suporte midiático, centrado na city marketing para passar a 

ideia aos citadinos de que a modernidade em Fortaleza, diferentemente de uma cidade com 

paisagens decadentes ou espaços industriais obsoletos, seria prontamente alcançada na medida 

em que o novo fosse incorporado (SANCHEZ, 2003). As relações entre o marketing e a 

cidade contemporânea são bastante estreitas, diríamos categoricamente que andam juntas, 

principalmente em relação à produção de símbolos e ícones contemporâneos, pois eles são 

intencionados em produzir impacto visual e emocional “[...] seja por sua localização 

estratégica, visibilidade, escala, forma, aparência, monumentalidade ou uso [...] desde sua 

concepção, vem causar alguma expectativa em planejamentos estratégicos” (HAZAN, 2003, 

p. 1).               

Um dos pontos culminantes do Projeto Fortaleza Atlântica seria a construção da Torre 

Ícone de Fortaleza (FIGURA 4) que deveria passar a ideia de que a torre seria espelho e 

representação simbólica do marco identitário da entrada de Fortaleza no novo milênio que se 

aproximava transformando-se em símbolo representativo da cidade no cenário econômico 

internacional. O monumento em forma de torre compreenderia e englobaria “[...] um grande 

                                                             
113

 Texto original: “[...] concurrence entre les villes et les territoires [...] farouchement exprimée par 

l‟intermédiaire de projets à haute valeur ajoutée et à fort potentiel d‟image, sensés apporter aux villes renommée, 

supplément d‟âme et impact médiatique (GRAVARI-BARBAS; JACQUOT, 2007, P. 2). 
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parque temático da maritimidade de Fortaleza baseado em elementos já consagrados pelo 

marketing turístico como símbolos do Ceará: o sol, o mar e a jangada” (BARBOSA, 2006, p. 

150).  

As simbologias locais atribuídas a ela por vários atores da elite cearense eram as de 

que a torre naturalmente se transformaria na síntese da cultura cearense, um signo 

diferenciador, transformador da imagem da cidade. Porém, sabe-se que a construção da torre 

estava voltada à construção da imagem pública de seus produtores. Imagens públicas são “[...] 

imagens oficiais e políticas [...] são referências iconográficas de poder [...]” (SANCHEZ, 

2003, p.125) e estão indissociáveis “[...] de uma certa mitificação na medida em que as 

representações [...] buscam sempre associação com os conteúdos simbólicos fortes que 

passam obter a ressonância pretendida” (CARVALHO, 1999, p.180). Para Didelon (2011), a 

encenação turística de torres transformadas em monumentos reafirma esse seu papel 

simbólico de poder político e econômico. 

 

Figura 4: Projeto da Torre Ícone de Fortaleza na Praia Mansa no Bairro Mucuripe 

 
Fonte:Nasser Hissa.<HTTP://WWW.NASSERHISSA.COM.BR/PROJETOS/DESENHO-URBANO/72-ICONE-DE-FORTALEZA> 

 

 

Consideramos, metaforicamente, a torre símbolo-ícone de Fortaleza associada a um 

“luzeiro” capaz de guiar com segurança o destino econômico e, principalmente, turístico da 

capital cearense. Uma de suas várias funções simbólicas era a de servir como farol a partir de 

potente holofote localizado no topo da torre a uma altura de exatamente 173,90 metros acima 

do nível do mar (BARBOSA, 2006), seria o sinal-guia ao porto seguro dos empreendimentos 

turísticos. A megalomania do projeto, os altos custos de sua execução, a falta de investidores 

estrangeiros, os conflitos fundiários que seriam causados na época, esses e mais outra série de 

http://www.nasserhissa.com.br/projetos/desenho-urbano/72-icone-de-fortaleza
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problemas fizeram com que houvesse a desistência dos investimentos e, consequentemente, a 

construção da Torre e do projeto em quase sua totalidade
114

.   

É neste contexto ideológico do discurso de modernização tendo como ponto central de 

articulação a cidade de Fortaleza na construção de torres que o Estado assume a edificação do 

Luzeiro do Nordeste, torre licitada inicialmente pela prefeitura de Juazeiro e sub-rogada pelo 

Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Ceará - DERT
115

 (ZANINI, 2005). 

Para o Estado não haveria razão para a recusa da construção, pois não existiria lugar melhor 

para a instalação e sucesso de uma torre desse porte e simbolismo do que a cidade de 

Juazeiro, ela era mais do que propícia para este tipo de investimento. Assim noticiou o Estado 

a importância de sua inauguração:  

A região do Cariri tem um novo destino turístico. É a torre do Luzeiro do Nordeste, 

erguida em homenagem ao Padre Cícero Romão Batista, em Juazeiro do Norte, 

distante 495,5km de Fortaleza. O monumento será inaugurado nesta terça-feira (1º), 

às 19 horas, pelo governador Lúcio Alcântara. Com o equipamento, o Estado do 
Ceará espera fomentar o turismo por meio do marketing religioso, além de promover 

o aquecimento da economia local, gerando emprego e renda à população de Juazeiro 

e da Região do Cariri (ZANINI, 2005, p. 1) [grifos no original].  

 

A estreita relação entre a Torre do Luzeiro e o poder político estadual central faz parte 

de um contexto histórico, político e econômico que não é recente, ela vem sendo estruturada 

desde os finais da década de 1980 quando da ascensão de políticos empresários (COSTA, 

2005) ao comando político do Ceará com promessas de sensíveis mudanças na estrutura da 

máquina administrativa governamental. As mudanças foram direcionadas às mais diferentes 

atividades e o turismo foi considerado uma das mais ambicionadas, transformando-se em 

potente ferramenta argumentativa e meta prioritária para a salvação econômica do Ceará 

(ARAGÃO, 2005).        

As mudanças socioeconômicas no espaço caririense com concentrações exacerbadas 

de investimentos principalmente na cidade de Juazeiro do Norte vêm sendo acompanhadas 

pela esfera governamental central desde esse período. Assim, é preciso chamar atenção para o 

fato de que no geral: 

                                                             
114 Um dos projetos associados à torre era a construção de um aquário, hoje em fase inicial de construção em 

outro lugar da orla, mas próximo do lugar do projeto original. 
115

O monumento foi idealizado inicialmente pela Prefeitura de Juazeiro para simbolizar Padre Cícero como 

referência maior da religiosidade do povo nordestino. Foi desenhado pelo arquiteto Luís Deusdará e apresentado 

à Câmara Municipal no dia 2 de setembro de 1999. O monumento recebeu várias denominações ao longo do 

tempo até o final de sua conclusão: Marco do Novo Milênio (ao modo do ícone de Fortaleza), Cruzeiro do Sertão 

(Projeto Cidade da Mãe de Deus), Marco pelos 500 anos de Descobrimento do Brasil e, finalmente, Luzeiro da 

Fé, como se encontra hoje identificado na placa de sinalização turística ao lado da estrutura. No final, em sua 
instalação e inauguração em 2005, a torre já havia consumido dos cofres públicos (Estado)R$ 8,28 milhões. O 

Ministério da Cultura, Esporte e Turismo liberou R$ 850.000,00 em favor da obra em seu início (TORRE, 2002). 
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A escolha da referida região como foco principal para investimentos não se deu por 

acaso. A história da região no contexto estadual, com o rápido crescimento urbano 

da cidade de Juazeiro do Norte, acoplado com as tradições festivas e culturais de 

Crato e Barbalha, configurava um novo espaço. Isso chamou a atenção do capital 

público e privado, os quais as enxergaram como um lugar atrativo e de futuro 

promissor dentro dos seus interesses. Nessa condição, o Cariri foi escolhido 

estrategicamente para por em prática a ideologia (neo)desenvolvimentista do 

governo estatal (PEREIRA & OLIVEIRA, 2010, p. 8-9). 

 

Foi no centro deste promissor turbilhão político, econômico, cultural e simbólico 

religioso que o governo estadual encontrou o meio de difusão da imagem governamental 

presenteando a cidade de Juazeiro do Norte com uma torre. Ela foi à contrapartida oferecida 

como participação turística para fazer parte integrante do conjunto de obras do Parque 

Temático Padre Cícero. É esta a singularidade do Luzeiro, ele é uma invenção pensada para 

fazer parte da cidade de Juazeiro do Norte e de seu imaginário religioso. Lançamos aqui a 

hipótese de que ocorreu uma transposição idealista de criação de torres para o turismo 

iniciada em Fortaleza, e a apropriação do Luzeiro do Nordeste serviu como sequência, 

revestida de nova roupagem, porém com a mesma intencionalidade. Ambas as torres são 

marcações fortemente políticas postas ideologicamente como representação de uma elite no 

comando do Estado e direcionadas ao interior com o discurso de turistificá-lo.  

Chamaremos o Luzeiro do Nordeste de marcação patrimonial essencialmente turística, 

ou seja, mobiliário urbano construído exclusivamente para o turismo, posto a se apropriar e a 

reinventar parcela do espaço urbano impondo-se sobre o contexto de uma dinâmica simbólica 

única, a da cidade de Juazeiro. Considerado autêntico ao local e levado a fazer com que se 

pareça originalmente pertencente à cidade. Mas o luzeiro não foi criado do nada, ele tem suas 

origens. 

O exercício de comunicação simbólica é dependente do exercício da comunicação 

espacial, ou seja, a eficácia da comunicação do monumento depende de estratégias espaciais 

de localização e de dimensão do objeto. O lugar onde o monumento vai ser erigido e o seu 

tamanho são táticas primordiais. Para Corrêa (2005a) estes dois pontos são essenciais porque 

a escala
116

, relativa ao monumento, vai qualifica-lo, vai repassar a sensação de poder e de 

                                                             
116 A escala engloba tanto sua dimensão absoluta como área, volume e altura do objeto quanto a dimensão 

relacional, o que quer dizer sua comparação com os monumentos da mesma natureza de grupos e instituições em 

confronto (CORRÊA, 2005a, p. 35). Monnet (2000) enumera quatro escalas de valores dos símbolos capazes de 

promover sua centralidade no espaço: O primeiro é a importância do que é simbolizado por ele a exemplo de 

uma Autoridade, o Estado, a Justiça etc., na escala de valores em função da qual um ator opera um simbolismo, 
ator este um Político, um Administrador, uma Igreja ou uma Empresa. A segunda escala refere-se à estatura ou 

aos detalhes do símbolo. Ou seja, visibilidades como volume, elevação e perspectiva podem conferir maior 

importância. A idade aparente conta também com a centralidade do objeto. Um símbolo pode ser menos 

valorizado do que um mais antigo, tradicional, histórico, ou mesmo menos valorizado em relação a um mais 

recente pós-moderno. A terceira escala se refere ao número de coisas que o símbolo pode dar importância. Se um 
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supremacia em relação aos monumentos ao seu redor. Já a localização é um dos pontos mais 

importantes, porquanto: 

[...] representa muito mais do que visibilidade e acessibilidade. Além de seu caráter 

absoluto, referente ao sítio do monumento, e de seu caráter relativo, referente à 

acessibilidade face aos espaços sociais e econômicos da cidade, a localização 

apresenta um caráter relacional, que inclui os significados construídos a seu respeito 

pelos diversos grupos sociais. Isto é um ponto importante, porque o monumento 
pode incorporar os significados já atribuídos à sua localização (COORÊA, 2005a, P. 

34-35).  

 

O Luzeiro do Nordeste foi construído para obedecer intimamente a estas duas lógicas. 

Na questão da escala ele é uma torre de 111,5 metros de altura longe do alcance dos 

monumentos que lhe estão próximos, com 38 metros de base construídos, 256 toneladas de 

peso, todo em aço e metal considerado nobre. Obedecendo-se a mais alta tecnologia foi 

construído para passar a sensação de peça monomassiva evocação da modernidade, do 

progresso, da riqueza, da contemporaneidade, do prestígio e da audácia arquitetural. Estas são 

algumas de suas principais marcas.   

A escolha espacial do Luzeiro ou seu lugar na cidade coaduna com as reflexões de 

Corrêa (2005a), e corresponde à intenção de que sua atual localização pudesse transformá-lo 

em centralidade. Mas isso não quer dizer que o ato de localização o conduzisse naturalmente 

ou necessariamente a esta centralização simbólica e nem com a centralização ele pudesse 

concretizar sua supremacia em forma de poder simbólico com a qual foi sobrecarregado. 

Veremos que, mesmo com a estratégia de escala e de escolha do lugar aliado à simbologia 

jogada sobre o monumento, ele não se tornou centralidade e esvaneceu-se em suas próprias 

irradiações.   

O Luzeiro do Nordeste foi estrategicamente alocado e implantado próximo ao marco 

zero da cidade, na interseção dos principais lugares de dinâmica simbólica religiosa da cidade. 

De um lado estão a Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores, a casa onde morreu padre 

Cícero, hoje museu, a poucas quadras da capela do Socorro, onde padre Cícero está sepultado, 

lugar de outros símbolos populares e oficiais de visitação. De outro lado, estão o Horto e a 

estátua de padre Cícero, símbolos máximos da religiosidade popular. Com esta localização o 

Luzeiro poderia se tornar absoluto, pois funcionaria como força centrífuga simbólica maior, 

atraindo para si todas as atenções e incorporando os significados políticos e religiosos para o 

                                                                                                                                                                                              
objeto simboliza diversas coisas ao mesmo tempo, ele pode conferir centralidade. Por exemplo, quando ele 

representa um lugar, uma região e um país concomitantemente em seus aspectos culturais, religiosos et.. A 

quarta escala trata do número de símbolos por si mesmo. A concentração de diversos símbolos em um mesmo 

lugar pode contribuir para caracterizar este lugar como lugar central.  
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qual foram direcionados. Aliar-se-ia assim, política, economia, turismo e espiritualidade num 

mesmo lugar
117

.  

A temporalidade do Luzeiro foi da mesma forma, simbolicamente representativa em 

dois aspectos. A data estrategicamente planejada para sua inauguração ocorreu no dia 

primeiro de novembro de 2005
118

, véspera do dia de finados, período de uma das maiores 

concentrações de romeiros entre todas as romarias
119

. Juntaram-se a este evento religioso 

campanhas efervescentes de políticas eleitorais em nível nacional pela disputa presidencial 

brasileira ocorrida no ano de 2006. Dessa forma, além da religião, a data de inauguração do 

Monumento foi manipulada no sentido servir como meio de dar visibilidade política à 

imagem de Geraldo Alckmin (PSDB), até então candidato desconhecido do povo nordestino. 

O governador do Ceará na época, Lúcio Alcântara (PR), teve o apoio do empresário e ex-

governador do Estado, Tasso Jereissati, o qual serviu de espelho imagético para transferência 

de confiabilidade junto a Alckmin no sentido dar aval de legitimidade a um político sem 

nenhuma expressão na região (AZEDO, 2005). Ressalta-se que a legitimidade é uma noção 

chave da teoria política e faz referência à “aceitação” da autoridade na política a qual está 

inserida (SCHINEIDER, 2008).  

Tal estratégia desprivilegiou uma das mais expressivas romarias da cidade, a romaria 

das candeias, a qual traz em sua essência a simbologia da luz natural na iluminação da vida 

espiritual dos participantes. Contudo, todo esse jogo político/religioso já demonstrava 

claramente a reaproximação da Diocese do Crato com o Município de Juazeiro do Norte, 

atualmente tomando forma explícita pelas intervenções de campos de força locais – 

encabeçadas por Dom Fernando Panico, atual bispo - atuando para a reabilitação de padre 

Cícero junto ao Vaticano. Levando em consideração às romarias Oliveira (2010b, p. 45) 
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A igreja aliada ao Governo, com o Luzeiro, entraria em definitivo no campo da virtualidade das celebrações e 

devoções religiosas. O Luzeiro expressaria o completo domínio católico sobre a cidade, nada estaria à sua altura, 
nem mesmo padre Cícero estilizado. 
118 A inspiração em construir torres tendo o padre Cícero como representação direta ocorreu também em 2004 

quando a municipalidade inaugurou monumento ao lado da igreja do Socorro. A idealização da torre foi a forma 

mais “sensível” encontrada pelo município em comemorar os 70 anos de morte do padre e turistificar o lugar. 

Como ocorreu com o Memorial e o Luzeiro um novo elemento em desconforme à arquitetura tradicional e à 

simbologia reinante se amalgama sem o resultado pretendido, pelo menos para a maioria. A torre passa 

despercebida por um público o qual lhe é indiferente, ela resta invisível entre os “monumentos vividos” que a 

rodeia. Olga Paiva, socióloga especialista em patrimônio cultural e ex-superintendente do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional no Ceará, articula crítica o efeito da torre sobre o conjunto patrimonial do Largo 

do Socorro. Para ela, a harmonia patrimonial do lugar foi quebrada pela inserção da torre influenciando sobre 

todo o conjunto, e ainda mais “[...] Com efeito, a grandiloquência da torre emudece o Largo, silencia a Igreja, 
que já não pode oferecer ao visitante a fruição da beleza singela de sua fachada. [...] Cabe, então, perguntar: para 

os romeiros, o que é, de fato, mais importante: a igreja em que o Padrinho foi sepultado ou uma torre alusiva aos 

70 anos de sua passagem? A partir de quais critérios, a Igreja e o poder público realizam interferências em seu 

patrimônio edificado?” (PAIVA, 2004, p. 187).       
119 Site da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte 
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chama atenção afirmando: “As festas de setembro e fevereiro, abrindo e fechando o grande 

ciclo anual das romarias são objetos centrais de repactuação da diocese com o poder público”. 

E com o acréscimo do restante de toda riqueza patrimonial imaterial da região, destaque 

cultural diferenciado em todo Nordeste. 

Nas romarias das candeias milhares pessoas (cálculo estimado em 300 mil durante 

todos os dias da romaria)
120

 participam dessas encenações rituais da religiosidade popular. 

Espetáculo tradicional realizado no mês de fevereiro de cada ano pelos fiéis que caminham 

em procissão com velas acesas. Assim, a procissão das velas (ou das luzes), baseada em 

tradição criada por padre Cícero, ganhou uma concorrente cuja comunicação sobre o quadro 

urbano remete um novo “saber-fazer” moderno em matéria de iluminação. Diferenciando-se 

da tradição romeira quando a luz natural - diga-se, de combustão simples - em pequena escala 

e em cada mão representa a particularidade da fé e da devoção, a festa da luz artificial criou 

um novo plano iluminático a ser seguido, o dos flashes gigantes contornando e controlando do 

alto a encenação das representações religiosas de um povo. 

Monsenhor Murilo, falecido reverendo muito popular na cidade com quase 50 anos no 

comando eclesial, fez questão de que a inauguração do Luzeiro fosse realizada com a 

presença do rebanho de romeiros. Monsenhor Murilo, aliás, foi um dos pioneiros no 

reconhecimento da importância dos romeiros e das romarias na continuidade religiosa oficial 

de Juazeiro do Norte, pois, até a data de sua posse na Paróquia de Nossa Senhora das Dores 

em 1958, não havia uma pastoral voltada para os mesmos. Assessorado por um grupo seleto 

de irmãs pertencentes a ordens religiosas e padres próximos, Monsenhor Murilo pôs à frente 

seu projeto de trabalhar a pastoral junto aos peregrinos através de conversas pessoais, 

aconselhamentos, no sentido de aproximá-los da Igreja Oficial. O objetivo dessa pastoral era a 

de compreender racionalmente o universo simbólico dos romeiros, valorizar sua realidade 

religiosa simbólica e levá-la aos outros padres para que se iniciasse um processo de aceitação 

já que a cultura popular romeira era negada pelos sacerdotes que não viam com bons olhos 

esse movimento (PAES, 2006; 2011).  

A inauguração do Luzeiro foi a oportunidade na qual a imagem de padre Cícero saiu, 

mesmo que por poucos metros, em procissão oficial apoiada pela Igreja Católica (ARAÚJO, 

2005) liderada por Monsenhor Murilo. A estimativa da presença de 500 mil fiéis nesta 

romaria reforçou a visão estratégica dos políticos opositores à situação governamental, que 

viram nos devotos de padre Cícero um caminho e possibilidades de reviravolta na campanha, 

                                                             
120 Estes números são estimativas, daí não ser possível oficializar uma origem confiável, pois alguns dados 

apontam números superiores.   
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pois Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta época mantinha, na região Nordeste, o melhor 

índice de aprovação nas pesquisas sobre seu mandato.  

Para tal evento foram encomendadas réplicas tanto do Luzeiro quanto da imagem de 

padre Cícero para serem levados em andor até o luzeiro monumental original. Ou seja, a 

imagem de padre Cícero não saiu sozinha no cortejo, além de ter sido reproduzida em forma 

“luzeirizada” (FIGURA 5), como cópia estereotipada do luzeiro original. Para esta atitude 

cabe uma reflexão: se o Luzeiro do Nordeste foi, em primeiro momento, comparado à 

imagem simbólica de padre Cícero, temos agora o contrário, a imagem do padre se 

assemelhando a uma coisa, a um objeto. Seria o que podemos dizer uma representação da 

representação, ou melhor, duas composições simulacros como aponta Baudrillard (1978), o 

primeiro fingindo ser o que não é. Já o segundo é, e fingindo não ser o que é. Concluindo: 

padre Cícero em duas formas inumanas hiperreais. Em todo caso, o olhar humano de padre 

Cícero foi substituído pelo olhar técnico inumano iluminático da torre, iluminação fosca de 

transcendência, olhar incapaz de captar o profundo e íntimo sentimento de uma multidão 

ansiosa pela transcendência do sagrado. 

Estabelecendo uma melhor compreensão, o ordenamento do lugar a ser iluminado, ou 

seja, o Largo da Igreja das Dores se tornou um programa tecnocrático de transformação da 

sociedade local em um panóptico físico, ou ainda, um olhar que, anteriormente, ocorria de 

forma contemplativa, passou a ser estabelecido de forma coercitiva. De uma luz que conduzia 

ao espiritual, à interioridade, à hierohistória de busca de uma luz transcendente, passou-se à 

luz aberta à exterioridade, o da história progressista, prometeica, da luz monopolizada e 

construída nos preceitos da razão sem alma e impondo nova identidade (WUNENBURGER, 

1999). Desta feita, o objeto técnico Luzeiro do Nordeste, de escala colossal, foi conduzido 

tanto à função “semafórica”, porquanto assinala e situa ao mesmo tempo na geografia urbana 

de Juazeiro do Norte um sinal visual solene de reconhecimento através da luz, chamariz para 

a devoção de tradição católica e atração turística, quanto “semiofórica”, o que o deixa 

juntamente com a cidade mensagens codificadas a serem decifradas
121

. O equipamento foi 

bento neste dia pela Igreja com a presença solene de padre Zezinho
122

 e ainda hoje se encontra 

                                                             
121 Humberto Eco (1976) designa ao termo “sema” qualquer processo convencional cuja concretude (sêmica) 

permite ação comunicacional.  
122

José Fernandes de Oliveira, conhecido no Brasil e em diversos países como padre Zezinho, tem a reputação de 

um dos maiores fenômenos da canção cristã popular brasileira e mundial sendo admirado até mesmo pelas 

correntes protestantes. Extremamente dinâmico e carismático, trouxe para sua evangelização o teatro, a música e 

os meios de comunicação. 
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absorto no vácuo e flutuando no profundo vazio afetivo de suas próprias estruturas internas e 

externas
123

.  

Desta maneira, a estratégia de elaboração do plano iluminático da torre destinada à sua 

valorização como patrimônio remeter-se-á à metáfora do exercício óptico, método exemplar 

das utopias racionalistas. Se de um lado, as utopias antes do Renascimento utilizavam o sol 

como linguagem metafórica para ligar suas luzes análogas à Luz divina, por outro lado, as 

utopias pós Renascimento procuraram castrar este imaginário através das ciências e das 

técnicas com a construção de artefatos capazes de emitir suas próprias luzes, então a Luz 

divina foi reapropriada e dela foram retirados os sentidos de salvação e redenção; seus 

simbolismos de omnipotência e de omnivisão foram trazidos para o mundo terreno e 

aperfeiçoados no mundo racional (WUNENBURGER, 1999; 2003). Esta é uma referência à 

ciência e aos artefatos produzidos tecnicamente utilizando-se vidros e espelhos os quais 

estabeleceram sua omnipresença no mundo concreto, tentando desligar-se completamente do 

mundo suprassensível e pleno de imaginação. Então o possível passou a ser visto somente 

pela luz artificial, ou melhor, por intermédio do hiperracionalismo (WUNENBURGER, 

2002b). 

A iluminação da Torre, neste sentido, foi considerada fator preponderante para 

candidatar o monumento como atrativo. A carga simbólica em torno dos significados do 

Luzeiro foi excepcional. Não é à toa a ideia de luzeiro, objeto idealizado para seduzir durante 

a noite já que a utilização da luz artificial em forma de foco direcionado “[...] veio dar um 

novo enquadramento cenográfico à cidade, subtraindo ao olhar, uma parte do ambiente visual 

[...]” (FORTUNA, 1999, p. 109). É o poder do espetáculo proporcionado pela tecnologia das 

luzes para iluminação noturna e sua evolução aos modos de vida da sociedade moderna, pois 

encontra-se aí, a extensão natural da luz diurna direcionada aos modos de vida e as operações  

mercadológicas noturnas através da luz artificial. Os serviços, os lazeres foram estendidos à 

vida noturna com vistas à promoção da imagem festiva a qual necessita de planos de 

iluminação específicos. Os jogos de ações políticas se encontram por trás deste cenário. A 

noite e a luz artificial a ela associada se tornaram novo campo de ação das políticas públicas 

urbanas. No embelezamento de espaços urbanos tanto em grandes quanto em médias e 

pequenas cidades a utilização da luz em todas as formas e densidades se tornou elemento 

essencial de propulsão econômica ligada aos lazeres (GONZALEZ, 2010).  
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 A visão de monomassividade do Luzeiro dá-nos a impressão de uma consistência completa, ou seja, de sua 

estrutura total ser composta de aço.  Ao contrário, ele é constituído de fina camada com conteúdo interno vazio, 

ou seja, ele é preenchido pelo vácuo.  
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Considerada motivo substancial e essencial da semiótica do visível, a luz constitui 

plano de expressão espacial constituído por seus efeitos diferenciados no plano fotocromático, 

ou seja, no jogo de cores cada vez mais diversificadas. E isso faz com que o olhar se torne 

estático e frenético, ao mesmo tempo, frente à emaranhada fusão seletiva das propriedades 

dos fotos pigmentos. 

 

Figura 5: Procissão de inauguração da Torre do 

 Luzeiro do Nordeste 

 
 

 
 

  

 O Luzeiro, construído tecnicamente para ser manipulado sob o jogo de luzes, veio para 

criar cenografia estonteante em um lugar simbolicamente prestigioso da cidade. E assim, com 

o acender de seus holofotes, o espetáculo propiciado pelas luzes do luzeiro romperia o vácuo 

da escuridão e a revelação da morfologia da torre mostrada às claras se assemelharia à 

aparição de uma divindade metálica gloriosa irradiando para a eternidade (CHOAY, 2006), só 

assim a descomunal catedral invisível apareceria aos olhos da grande multidão iluminando a 

Procissão da réplica do Luzeiro e da imagem de Padre Cícero 
“luzeirizada” saindo da Basílica Menor de N. S. das Dores em direção ao 

Luzeiro oficial em 1 de novembro de 2005.  Fonte: Maria de Lourdes 

de Araújo. 
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cidade. A luz artificial emitida pela torre, a partir deste momento, atrairia e conduziria um 

novo rebanho, a massa de turistas atraídos por sua iluminescência.   

O domínio óptico da luz pelos artefatos, quando de sua ampla e eficazmente 

disseminação, seus raios tornaram-se técnica e, posteriormente, ciência, possibilitando “[...] 

idealizar o real, contemplá-lo claramente, sem o obstáculo da rudeza e resistência das coisas 

quando vistas pelo olho imperfeito, sem óculos corretores” (WUNENBURGER, 2003, p. 

102). A grandiosidade do evento na inauguração do Luzeiro foi descrita longamente nestes 

termos pela empresa que o projetou
124

 e reflete o poder de sedução hipnótica do artefato por 

meio das luzes artificiais projetadas a atingir as retinas do grande público e mostrar-lhes um 

novo possível. A simbologia do imaginário técnico em sintonia com o poder de persuasão 

elaborando a retórica de que a sociedade em geral esteja convencida dessa “realidade” e a 

fascinação da sociedade do espetáculo há muito denunciada por Débord (1997) são utilizadas 

para serem confundidas com a simbologia do imaginário criativo das romarias.  

A basílica está cheia de romeiros. Pedidos, graças alcançadas, esperanças, dores 
curadas enchem o ar. A missa mais esperada do ano acaba. Como um Moiséis do 

sertão Monsenhor Murilo conduz seu povo em direção ao grande Luzeiro. O mar já 

não precisa mais ser vencido. O mar aqui é feito de gente que com seu caminhar 

cadenciado se move como uma onda gigante. Na frente um andor com a imagem do 

Padre Cícero a olhar para um Luzeiro replicado pelas mãos da fé. A procissão segue 

entoando preces e cânticos. O cortejo cruza o limite da grande área que abrigará as 

futuras missas campais. O espaço é gigantesco, totalmente livre para acolher a 

grande multidão na sua busca do sagrado. O rio Salgadinho, antigo guia para o Padre 

Cícero ir de Juazeiro ao Crato, é o limite protetor da grande área. De repente o olhar 

cansado é invadido pela imagem do prometido. Está no centro de tudo, pura, sem 

nada que lhe ofusque. Inicialmente pequena e à medida que o tempo passa cresce 
lentamente até não caber mais no olho. O olhar tem que elevar-se aos céus para que  

o novo possa ser escaneado, analisado, absorvido. A procissão chega ao seu destino. 

O andor é colocado no altar destinado às celebrações. A réplica encontra o modelo. 

As cruzes processionais encontram sua agigantada réplica. O altar é usado pela 

primeira vez na cerimônia que eleva o grande luzeiro à categoria de bento. No seu 

subsolo o descanso e os preparativos que antecedem as celebrações. Ergue-se aos 

céus o grande luzeiro é a torre da basílica imaginária. Basílica imaterial onde a 

abóboda celeste é sua  nave. Basílica sem paredes, sem portas, sem limites. O 

minério laminado ganha forma com o corte preciso do plasma e as soldas embutidas. 

Tubos transformam-se em esfera. Solta no ar, livre da gravidade visual, paira 

soberana a grande cruz. Toda branca reflete as cores do dia e transforma-se em farol 

com a chegada da noite. Sete estágios, sete geometrias, sete níveis separando o 
sagrado do profano. Geometria matemática materializada em aço. Elo conector do 

mundo conhecido com o que sonhamos conhecer (Muniz Deusdará Arquitetos 

Associados). 

 

Esta simbologia em torno do termo “luzeiro” foi capturada e ajustada de uma 

passagem bíblica. Ela conta o episódio de surgimento da luz criadora da vida no universo, e 

iluminadora do mundo terreno. É a passagem intitulada “Hino da Criação do Universo”, 

descrita da seguinte forma: 
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Deus disse: “Façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. 

Que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos. E, como luzeiros no 

firmamento do céu, sirvam para iluminar a terra.” E assim se fez. Deus fez os dois 

grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir 

à noite, e também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a 

terra, presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. 

Houve uma tarde e uma manhã: o quarto dia. (HINO, Gênesis 1,14-19, p. 15) 

A Torre do Luzeiro então foi benta ao escurecer natural do céu e clareado 

artificialmente, imprimindo nele e ao seu redor os focos de sua iluminação, o lugar foi 

convertido em espécie de templo a céu aberto, um santuário ritual para reforçar que ela, a 

torre, a partir daquele momento, estava munida de poder religioso oficial abarcando toda a 

cidade, o que ocorreu com sua sagração
125

. 

A construção e inauguração de uma torre de volume e textura radicalmente contrária 

ao contexto arquitetural e simbólico da cidade corresponde a uma vontade explícita de 

Governo e Igreja fixarem e manterem suas imagens de poder no lugar. Ou melhor, o Luzeiro 

do Nordeste tem significado político ligado à esfera do poder econômico como a que se quis 

fazer com o ícone-símbolo de Fortaleza e, ao mesmo tempo, está ligado ao poder religioso 

local no sentido de reavivar e mostrar o domínio da Igreja Católica frente a outras religiões ou 

seitas que intentariam avançar sobre a cidade.  

Neste caso, específico da Igreja, tem-se aqui, que se refletir sobre as formas 

adaptativas das práticas religiosas pós-modernas na reconstituição de equipamentos 

patrimoniais e espaços profanos adaptados às novas formas rituais, em outras palavras, da 

mobilização da instituição católica, aos moldes das Igrejas e organizações protestantes e 

pentecostais, na promoção de eventos “[...] que retroalimentem os santuários tradicionais e 

consolidem espaços [e objetos] não religiosos centros massivos de espetáculo da fé católica” 

(OLIVEIRA, 2009b, p. 144). O autor vem acompanhando as transformações geográficas no 

tempo e no espaço dos novos significados e das mutações profundas que vêm ocorrendo nas 

últimas décadas e os diversos eventos, principalmente os religiosos festivos, focalizando 

relação destes eventos com a educação e a patrimonialização. Portanto, comandou-se a 

orientação de um espaço e um objeto patrimonial turístico, ambos profanos e sacralizados em 

momento de culto. Desta forma, não se tratou de um acontecimento estranho, artificial, no 

sentido de um ritual fora dos cânones das tradições católicas, mas da capacidade da Igreja 
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 A Torre do Luzeiro foi sacralizada, mas não se tem notícias da sacralização da imagem de padre Cícero 

acompanhante do Luzeiro. 
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atual de adaptar, de remodelar, de aprumar religiosamente o que “nada” tem a ver, em 

princípio, com a religião, enfatiza o autor.    

O processo de construção das torres participa do complexo sistema de discursos 

justificadores de diferentes atores no que concerne suas lógicas simbólicas para interesses 

diversos. A torre do Luzeiro ilustra particularmente a ideologia da construção de um objeto 

inventado a ser patrimonializado em campos distintos de interpretação. Ele não somente seria 

posto no espaço urbano como recurso turístico apesar da intencionalidade primeira do 

discurso econômico para este fim, mas como objeto estratégico de negociação entre as esferas 

institucionais Estado, Município e Igreja, cada um criando imaginários e simbologias em seu 

próprio favor. Assim, este processo de produção patrimonial sobressai-se direcionado via uma 

série de vetores: o político, o religioso, o econômico, o midiático e o social. Primeiro o objeto 

foi designado pelos poderes políticos municipal e estadual, depois foi associado e apropriado 

pelo poder religioso através de sua sacralização e colocado no circuito do cotidiano como 

produto eficaz da economia turística. Igualmente foi midiatizado para que a sociedade nele se 

reconhecesse. Enfim, o objeto foi revestido destas dimensões no sentido de ser reconhecido 

como patrimônio ativo principalmente nestas esferas.  

A invenção da Torre do Luzeiro do Nordeste aliada à sua morfologia e localização 

espacial na cidade de Juazeiro do Norte não é somente uma ilustração dos processos os quais 

são capazes de converter um objeto espacial em símbolo, mas também, como nos remete 

Monnet (2000), uma evidência do ciclo de interação entre investimento simbólico em lugares 

já valorizados por uma centralidade de outra ordem, no nosso caso a religiosa, e o 

ordenamento urbano que procura construir uma centralidade nos lugares envoltos nessa 

condição.   

Esta ideia de converter a forma simbólica “Luzeiro” em símbolo e participar da 

iconografia da paisagem da cidade obedece a algumas funções concernentes à idealização de 

monumentos na conjuntura do espaço urbano e inseridos em lugares estrategicamente 

selecionados. Corrêa (2007a; 2007b) estudando o significado e espacialização das formas 

simbólicas e a evolução dos monumentos no contexto da análise geográfica discorre sobre 

estas funções que estão diretamente ligadas à idealização da construção do monumento, ora 

em estudo.  

Neste sentido, levando em consideração suas reflexões, ao Luzeiro do Nordeste 

podem-se estabelecer as seguintes características ou funções: a) de perpetuar um imaginário 

recente, aquele da ideia de um Estado e uma cidade em progresso e em desenvolvimento, 
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fazendo com que este conjunto pareça, há muito tempo, uma prática enraizada. Que esse 

progresso e esse desenvolvimento sejam percebidos e aceitos como seguros tanto no presente 

quanto para o futuro e crie um mundo “utópico” de igualdade, justiça e da felicidade 

escondendo a “harmonia conflitual”, ou a unidade tensorial da vida real do lugar 

(WUNENBURGER, 1985); b) fazer com que este novo, parecido antigo, se transforme em 

tradição. Tradição esta que, mesmo inventada, possa assegurar os objetivos desejados; c) 

transmitir a ideia de que o símbolo se constitua um bem de propriedade coletiva e não de 

grupos seletos; d) ocultar as relações de poder que lhe é intrínseco, tornando esse poder 

invisível à maioria, porém afirmando existir neutralidade e harmonia entre os grupos 

dominantes e a sociedade; e) antecipar e criar novas expectativas garantindo que o futuro 

prometido já chegou, está presente, e ainda o de poder deixar-se sonhar com um novo futuro a 

ser alcançado, mas constantemente voltando e rememorando um passado glorioso; f) criar 

“lugar de memória” através do “mito político”, guardião da tradição, ancorado no passado 

(BERDOULAY; CASTRO; GOMES, 2001) no intuito de ali se estabelecer o sentido de 

coesão social, de uma identidade coletiva homogeneizada coadunada aos poderes a ser 

associada a um futuro comum para mostrar que não há qualquer forma de exclusão
126

; e g) 

criar um simbolismo de caráter essencialmente positivo no contexto da vida social da cidade 

daqueles que a dirigem, a governam e exercem influência na vida local.  

Como a característica da comunicação simbólica é a de por em ordem relações 

diferentes (MONNET, 2000), Município, Estado e Igreja tinham a finalidade, a partir do 

Luzeiro, de manifestar e tornar visíveis as suas intenções. Para a política, padre Cícero, 

espelhado na torre, seria o patrono do sucesso econômico e turístico. Para a Igreja Oficial, 

antídoto contra os opositores evangélicos (LIRA NETO, 2009a; 2009b) e chamariz de 

cooptação de fiéis reforçado pela ideia de sua reabilitação como padre. Tanto que a Igreja 

utilizou a monumentalidade fictícia da catedral simbolizada na torre uma reaproximação com 

o mito fundador da cidade.          

 Entretanto, a intenção de uma aliança entre Estado e Igreja por meio do Luzeiro para 

se construir um templo político-religioso se desfez. Em pouco tempo, o Luzeiro “implodiu” 

sobre seus próprios pés e foi rejeitado em todos os âmbitos. O discurso oficial em níveis 

estadual e municipal de que o Luzeiro representaria para os cearenses e para os juazeirenses 
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Para Di Méo (2002; 2004), interessa ao poder político fabricar identidades as mais amplas possíveis 

(homogêneas) no sentido de obter controle sobre populações mais numerosas. É uma das ferramentas mais 

potentes utilizas pelo poder para o exercício de sua hegemonia sobre os outros e exercer o controle político do 

grupo a que pertence, e isto se constata sob o princípio da territorialidade do direito. 
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um símbolo e um ponto de referência de atração dos desejados turistas ideais não ocorreu, 

como também não adquiriu adesão social, e fracassou a intenção de cooptar fiéis para sua 

adoração, apesar da sagração da Igreja oficial, a sociedade como um todo, rejeitou tal 

intencionalidade.   

Se o patrimônio urbano é considerado uma das ferramentas maiores da turistificação 

em espaços privilegiados da cidade, a invenção e introdução do Luzeiro do Nordeste como 

patrimônio moderno participou negativamente da turistificação de Juazeiro do Norte à luz de 

ideologias particulares. A política patrimonial para o turismo em Juazeiro propõe uma 

linguagem única de patrimônio, a do endurecimento patrimonial, da petrificação frente a um 

único objetivo, o econômico como veremos no capítulo cinco. Choay (2006) nos chama 

atenção quando afirma que o esquecimento, o desapego e a falta de uso fazem com que os 

patrimônios sejam deixados de lado e abandonados. Foi o que ocorreu com o Luzeiro do 

Nordeste, mas de forma diferente, concebido para se transformar em simples objeto 

econômico para o turismo, ele já nasceu sem “aura”, virou simulacro, pois objetos não 

auráticos podem ser concebidos como tal (GONÇALVES, 2006). Sua origem já anunciava o 

entendimento de monumentos de concepção midiática, de monumentos signos (CHOAY, 

2006).         

Por ter se tornado símbolo de um planejamento turístico e religioso fracassado, entrou 

em decadência. Objeto construído para iluminar, ofuscou-se em sua própria luz. Apesar de o 

Luzeiro ter sido conclamado para todos os nordestinos, centro das emoções coletivas políticas 

e religiosas, seu simbolismo não conseguiu ultrapassar o próprio pedestal. Transformou-se 

simplesmente em signo de referência espacial, enquanto sua área de entorno, parte da catedral 

fictícia, atualmente está sendo engolida pela especulação imobiliária e transformada em 

estacionamento de ônibus (FIGURA 6). Mas como bem diz Corrêa (2005a, p. 13), “[...] os 

monumentos politicamente concebidos enquanto construções sociais são portadores de 

ambiguidades. Sua capacidade de comunicar aquilo que deseja seus idealizadores pode ser 

limitada, e até mesmo seus significados podem ser contestados”. No caso do Luzeiro do 

Nordeste, ele foi completamente negado.  

 O monumento colapsado material e simbolicamente “Luzeiro do Nordeste” apesar de 

participar com destaque e ininterruptamente das campanhas publicitárias associando-o à 

silhueta e ao perfil imagético da cidade (FIGURA 7), é objeto de desprezo tanto para a 

população quanto para visitantes e, paradoxalmente, para os próprios órgãos governamentais e 

a Igreja, pois não sabem quais atitudes tomar frente à inoperância de um objeto idealizado 
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para ser uma das principais atrações da cidade, um ícone-símbolo atrativo.  

 

       FIGURA 6: Vista panorâmica da concentração de equipamentos turísticos no  

centro de Juazeiro do Norte e localização da Torre do Luzeiro do 

Nordeste

 
 

 

 

 

 

A Igreja católica que o revestiu de poderes de sacralidade, o desprezou. A retórica que 

o colocou como ponto focal de unidade política e religiosa há muito desapareceu, aliás, não 

passou de intenções. Tal descaso foi mais significativo para os romeiros que não encontraram 

sentido para suas vidas neste objeto onde há nele alojado um sentimento de desencantamento, 

preenchido de uma razão vazia, mesmo estéril (WUNEBURGER, 1985), típicos de objetos 

técnicos científicos da civilização moderna. E recorrem como costumeiramente fazem aos 

seus “lugares de patrimônio” onde constroem significados e vivem a realidade de seus 

imaginários religiosos independentemente do controle da igreja oficial
127

. 

     

                                                             
127

 Quando da aplicação de nossas entrevistas e quando perguntado sobre que objetos consideravam patrimônio 

na cidade e mesmo durante as conversas informais com moradores e visitantes o Luzeiro do Nordeste não foi 

citado ou mesmo lembrado uma única vez.  

Em plano intermediário alguns componentes do complexo turístico do projeto “Parque Temático Padre Cícero” 
idealizado pela Fundação Cidade da Mãe de Deus (Luzeiro, Centro de Apoio ao Romeiro e Centro Multiuso). O Centro 
de Apoio ao Romeiro e Centro Multiuso encontram-se desde sua origem (década de 1990) em processo de finalização, 
enquanto a grande Catedral Invisível está abandonada e desacreditada. Transformou-se em estacionamento.  Fonte: 

Arquivo do autor - 2011. 
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Figura 7: Cartaz promocional do Centenário de Juazeiro do Norte 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Vê-se que algumas razões são capazes de explicar ao mesmo tempo as 

intencionalidades das torres Ícone de Fortaleza e o Luzeiro do Nordeste. Primeiro os dois 

ícones ao serem implantados na paisagem concreta das duas grandes aglomerações, seriam, da 

mesma forma, forçadas a permanecerem incutidas na paisagem mental de seus habitantes e 

visitantes. As duas remeteriam simbologia internacional e localista estatal e municipal como 

ordem de sucesso econômico de base turística, sendo que ao Luzeiro do Nordeste foi agregada 

imagem simbólica da religião católica e, neste caso, do turismo religioso, diferente da Torre 

Ícone de Fortaleza, direcionado ao turismo litorâneo. As duas torres, apesar de localizarem-se 

em espaços expressivamente distintos (litoral e sertão), foram investidas de significados 

obedecendo às mesmas lógicas e temporalidades.        

A reflexão em torno do Luzeiro do Nordeste conduz a uma leitura da geopolítica da 

visibilidade. Uma forma de produção de ícone posto a viver em harmonia com os poderes 

laicos e religiosos no tempo e no espaço através de sua monumentalização e difusão constante 

nos diversos meios midiáticos mesmo estando, esse objeto, ausente de forças simbólicas nas 

representações do imaginário regional.         

Publicidade relativa ao Centenário da cidade em julho de 2011. O Luzeiro do Nordeste aparece como um dos principais 
destaques e uma das peças centrais da cidade deixando transparecer, a partir dele, a existência de uma potencial 
dinâmica nas representações urbanas.  Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. 
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O entendimento dessa geopolítica da visibilidade, Silva (2006, p. 26) remete à 

sociedade do espetáculo no sentido de explicitar que esta centraliza suas ações no que é 

visível em oposição ao transparente
128

 e “[...] para reproduzir-se como tal [leva] às últimas 

consequências a necessidade de mecanismos de incitação simbólica”. Ou seja, as tecnologias 

utilizadas para a construção dessa incitação e do imaginário que lhe compete não se trata de 

uma “manipulação”, porém, de uma questão cada vez mais presente na atualidade, ou seja, a 

“sedução”. A organização obsessiva do espaço urbano realiza-se, segundo Jeudy (2005), 

seguindo operações quase incontroláveis do visível, traduzido aqui pelo sedutor. Esta 

exacerbada visibilidade, segundo o autor, produz cegueira pelo fato de que, constantemente 

incitado a representar e a se representar na proliferação de signos de toda espécie sejam eles 

artísticos ou culturais ou produzidos para o turismo, os citadinos são, ao mesmo tempo, 

estimulados a não ver mais nada, daí ocorre que, a eles é dado à oportunidade de ver de outras 

maneiras.        

Weber (2006) leva estas reflexões sobre credibilidade para o domínio do político, esta 

noção agrega-se ao luzeiro em sua contextualização, pois ele implica necessariamente tal 

ordem. Para ela, a visibilidade essencialmente não mostra o verdadeiro, pois 

visibilidade/credibilidade quando estão associadas, nem sempre a verdade e a qualidade são 

vitoriosas. Ela formula a seguinte tese: “[...] a constituição de visibilidades é feita 

simultaneamente, na criação e na diluição de tensões entre o domínio público e o privado. O 

investimento e os resultados da visibilidade [...] residem na fronteira das esferas públicas e 

privadas” (WEBER, 2006, pp. 120-121) [grifos da autora]. A visibilidade em seu contexto 

social geral seja ela a do cotidiano, da realidade dos eventos sociais, políticos e econômicos 

dependem dos diversos meios midiáticos.          

Como já exposto, a visibilidade do ícone Luzeiro do Nordeste não conseguiu 

concretizar sua funcionalidade como atrativo turístico e nem chegou a se consolidar 

definitivamente como ponto de referência iconográfica de orientação das representações 

urbanas ou paisagística pontual geográfica na cidade. Assim, o Luzeiro do Nordeste, procurou 

valorizar representações específicas na realidade urbana, em particular, aquelas evocadoras 

das soberanias políticas e religiosas oficiais, deixando de fora ícones populares patrimoniais 

sociais em condição de invisíveis, ou seja, as romarias e toda a sua complexidade, as 

                                                             
128 Há que se fazer aqui uma ressalva para se diferenciar o termo no pensamento de Wunenburger (2003) sobre a 

utopia da sociedade atual. Para ele, a utopia do mundo ultrarracionalista moderno se caracteriza pela obsessão 

que tem pela transparência, só que essa obssessividade pela transparência, “[...] longe de marcar o triunfo da 

razão, apenas actualiza uma polaridade geométrica, em última análise ameaçadora e opressiva” 

(WUNENBURGER, 2003, p. 18). A transparência de Silva conota “verdadeiro”, aquilo que é na realidade. 



135 
 

transformado em “fantasmas iconográficos” (MONNET, 2006). É difícil representar o espaço 

público de Juazeiro do Norte sem as romarias, “paisagens rituais” (OLIVEIRA, 2009b) 

presentes na evolução urbana e no contexto histórico da cidade. A difusão do Luzeiro para sua 

iconização fez com que sua onipresença e importância patrimonial no espaço urbano fossem 

mais midiáticas do que mesmo paisagística ou simbólica.     

 Inserido em espaço de simbolismo dinâmico de “utopias visionárias”, estabelece-se 

dessa forma, uma caracterização para o vazio afetivo do Luzeiro do Nordeste em 

contraposição à forte afetividade vivida pelo horto e pela estátua.  Considerando as utopias 

racionalistas modernas, o Luzeiro do Nordeste é um “parasita utópico” no espaço urbano 

levando o tempo dinâmico e pluridimensional social do lugar dos sonhos e da esperança a 

uma “utopia fria” de um futuro programado, ou seja, à racionalização unidimensional e 

unilinear do tempo sobrepujado no discurso hiperracional do progresso e do desenvolvimento 

acentuando a imagem e as representações da cidade como lugar utópico ampliado para além 

da igualdade, da justiça, da perfeição e da felicidade.      

Apesar do mecanismo dinâmico e energético do poder religioso, condição essa que 

poderia favorecer na conjuntura de conversão do Luzeiro em sagrado - o monumento 

continuou sendo um “contrassenso” e não se concretizou como patrimônio de valorização 

simbólica - processo ocorrido, eficazmente, com a estátua. Apesar do processo de 

dinamização simbólica do religioso ser capaz de avivar ícones por mais artificiais que eles 

sejam, fazendo com que dialogue com outras estruturas patrimoniais ao seu redor, essa 

estratégia patrimonial recente terminou malfadada. Com isto, faz-se imperativo afirmar que 

com o Luzeiro do Nordeste ocorreu patrimonialização sem apropriação. 

Como se pode constatar, a condução da construção patrimonial em Juazeiro do Norte 

segue bem definida. A organização territorial para o patrimônio na cidade está enraizada 

historicamente, em primeiro momento, nos geossímbolos culturais imateriais da religiosidade 

popular e das romarias. Toda ebulição em torno da religião popular e das romarias as quais 

mantém o sagrado cada vez mais forte são as formas patrimoniais formadoras da essência da 

cidade. São alimentadas pela afetividade de tempo longo mantendo-as ativas na simbologia 

urbana construída por moradores e visitantes. Em segundo momento, mesmo com intervenção 

municipal e estadual, procurando inserir patrimônios inventados para a atividade turística, 

estes não conseguem formar e firmar diálogo afetivo intenso nem com a população e nem 

com os visitantes.  
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O terceiro momento está voltado para uma escala mais ampla, para aquela ligada ao 

pensamento dos órgãos mundiais superiores de tombamento e salvaguarda patrimonial 

quando estes impõem seu conceito homogêneo e hegemônico de patrimônio e das estratégias 

e leis que caracterizam o processo de revitalização e proteção em escala global estabelecendo 

critérios de requalificação em diversos centros históricos do mundo e onde o patrimônio é de 

relevância à sua conservação, preservação ou salvaguarda129. Estes argumentos incidem de 

maneira contundente na forma de atuação das políticas patrimoniais de Juazeiro do Norte no 

momento do Centenário. 

Reestabelecendo a lógica de construção de novos patrimônios inventados, no caso do 

Complexo do Centenário, e na lógica do reposicionamento da Estátua de Padre Cícero como 

patrimônio estadual a ser tombado em benefício de uma nova etapa de retomada do 

desenvolvimento do turismo, as festividades de emancipação política da cidade servem de 

principal cenário para a obtenção de recursos cuja força da aliança Município/Igreja católica 

intenta obter respaldo necessário.   

Os preparativos para o Centenário levado a cabo pelo Município (elite intelectual e 

técnica) e pela Igreja católica (elite intelectual e religiosa) sendo agrupados ao pensamento 

técnico/científico fechado de tombamento, de certificação, de revitalização e revalorização 

exclusivamente estética do patrimônio, levam ideologicamente os moradores, usuários e 

visitantes comuns da cidade de Juazeiro do Norte (na escala do sujeito isolado e na escala do 

grupo social) a pensarem não ter: a) o dom de uma pretensa verdade ou conhecimento de leis 

para alguma discussão sobre a organização espacial, simbólica e imaginária urbana, 

principalmente no que se trata do andamento dos festejos ou; b) competência técnica para 

tomar decisões e opinar sobre seus próprios destinos patrimoniais. É o que veremos no 

próximo capítulo e desfecho da tese. 

 

 

 

                                                             
129

 Cabral (2011) isenta, por exemplo, a UNESCO, de ser uma entidade abstrata e supranacional impondo sua 

vontade aos estados membros, pois as decisões tomadas nos encontros ocorrem em comum acordo através de 

comitês representativos destes estados membros, ou seja, são decisões consensuais.  
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5 O CENTENÁRIO DE JUAZEIRO DO NORTE E A CIDADE COMO EVENTO- 

ESPETÁCULO. 

 

Este capítulo corresponde ao coração do trabalho, propriamente dito. Está pautado no 

acompanhamento sistemático do evento festivo “Centenário de Juazeiro do Norte”. Tratou-se 

de acompanhar a organização e o desenrolar do evento iniciado em fevereiro de 2009, ou seja, 

dois anos antes de seu desfecho final, em 22 de julho de 2011. Examinamos as relações entre 

as celebrações do centenário de Juazeiro do Norte, evento cívico efêmero e a produção de 

símbolos e ícones patrimoniais no espaço urbano ao qual foi inscrito. O centenário, em seu 

conteúdo político e religioso apresenta sua dimensão espacial. Foi um evento que teve lugar 

na cidade e ocupou o espaço público em sua forma material e imaterial. Neste sentido, o 

Centenário de Juazeiro do Norte serviu como vetor de estratégias de (re)produção e de 

apropriação do espaço e suscitou contradições e conflitos. São apresentados o jogo dos atores 

produtores do Centenário e as contradições por eles produzidas.     

Contextualiza-se a reinvenção dos mitos Padre Cícero e a cidade Juazeiro Norte para 

depois inserir nova compreensão dos eventos romarias. A intenção não foi a de argumentar ou 

refletir sobre eles em sua evolução trazendo à discussão todo o processo de formação histórica 

já demasiadamente debatido, mas sim de apresentá-los como os mais importantes patrimônios 

sociais de Juazeiro do Norte e base para o diversificado e forte conteúdo cultural que a cidade 

possui. Por isso, as tratamos como “utopias da esperança”, temática esta ainda não explorada 

no contexto geográfico urbano da cidade.      

Revisitamos o patrimônio “Estátua de Padre Cícero” no sentido de evidenciarmos as 

contradições existentes entre a patrimonialização institucional e a patrimonialização social em 

voga a partir de sua inserção no âmbito da cultura local como patrimônio histórico e artístico 

em caráter nacional e celebrar a comemoração dos festejos do Centenário de Juazeiro. 

Trazemos as vozes dos entrevistados visitantes para mostrar como eles entendem o 

mundo imaginal das romarias e, posteriormente moradores e visitantes. No conjunto de 

sentidos, pretendemos evidenciar como eles entendem a cidade sob a perspectiva de 

patrimônio. 

     

5.1 As promessas que o turismo faz e o turismo das promessas a serem feitas 

 

De maneira geral, os estudos promovidos por analistas, entidades ou profissionais do 

turismo apontam esta atividade como uma das mais promissoras em termos de superação de 



139 
 

crises econômicas. Para este século XXI, os prognósticos não são diferentes e as expectativas 

de expansão da atividade estão sobrecarregadas de otimismo. Embora no Brasil não se 

apresente dados estatísticos suficientes, estudos mostram tendências positivas confirmando o 

poder sedutor dessa prática de deslocamento para os mais diversificados fins. Para se ter uma 

ideia da alta capacidade do turismo em abarcar as mais diversas temáticas é possível 

encontrar, a gosto dos consumidores, as formas mais inusitadas de deslocamentos como 

observadas a seguir. A abrangência parte do turismo de aventura e do turismo cultural - dois 

dos mais comuns - ao turismo de pobreza e o de desastres, só para se citar apenas duas 

temáticas das mais exóticas. 

 

ALGUMAS TÉMATICAS TURISTICAS 

Turismo de Aventura, Agroturismo, Turismo Arqueológico, Turismo Atômico, Benefit 

Tourism, Turismo de Livrarias, Turismo Cristão, Turismo Cultural, Dental tourism, Turismo de 

Desastres, Drug tourism, Turismo Radical, Turismo de Jardins, Turismo Geológico, Turismo em 

Ghetos, Turismo em Patrimônios, Turismo em Patrimônios Militares, Turismo de Música, Turismo 

Náutico, Turismo Ornitológico, Turismo Pop-Cultural, Turismo de Pobreza, Turismo Religioso, 

Turismo Sexual, Turismo Espacial, Turismo Talk-show, Turismo em vilarejos, Turismo de Guerra, 

Turismo Médico, Dark Turismo.130 

 

Apesar de a geopolítica mundial apresentar, acentuadamente, todas as marcas das 

incertezas (agravamento de crises econômicas, políticas e ambientais) e suas consequências 

generalizarem atos de violência e terror, o que se percebe é que as pessoas viajam cada vez 

mais. Uma das forças motrizes provém de organizações internacionais incentivadoras da 

atividade que oferecem suporte técnico e financeiro, no sentido de que se ultrapassem os 

tempos mais difíceis, aos destinos considerados potenciais e privilegiados. O que se pode 

deduzir, ainda de forma preliminar, é que, apesar de toda problemática envolvendo as 

inquietudes geopolíticas, econômicas e ambientais característica da “sociedade do risco” 

(BECK, 2006), o alcance de crescimento e do progresso econômico ancorados na ideologia do 

futuro acessível, sustentável e garantido a todos, testemunha-se a constante queda de antigos e 

a ascensão de novos destinos turísticos.         

Todo esse coro fatalista, paradoxalmente pessimista e otimista (OLIVEIRA, 2010a), 

no desenvolvimento do turismo, vem atrelado, não somente às promessas superficiais de 

                                                             
130Dark turismo: visita a lugares considerados mórbidos como antigas prisões a exemplo de Alcatraz nos Estados 

Unidos ou campos de concentração europeus remanescentes da Segunda Guerra Mundial como Auschwitz-

Birkenau símbolo do holocausto localizado no sul da Polônia.  
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geração de emprego e renda, mas também ao discurso do respeito à diversidade cultural, que 

coloca o turismo como atividade capaz de produzir espaços de paz, de ampliar o respeito 

mútuo e a coesão social, sendo porta voz de diálogos entre as diferentes culturas. Tais 

argumentos são defendidos por órgãos mundiais de turismo os quais endossam a ideia de que 

um turismo bem gerenciado não compõe ameaça, nem para o ambiente cultural e nem para o 

natural. Muito ao contrário, o turismo pode se tornar vetor de desenvolvimento sustentável ao 

contribuir para a redução da pobreza, da salvaguarda do patrimônio e da preservação da 

diversidade cultural. 

Conscientes ou não desse conjunto de promessas sedutoras, o turismo hegemônico e 

segregacionista aplicado ao Ceará (OLIVEIRA, 2007a), segue a mesma linha de pensamento 

conduzido na lógica racionalista do modelo de ordenamento urbano promovido pelos atores 

das tentações “demiúrgica” e da “irresponsabilidade” denunciado por Monnet (1999a). Tal 

comportamento não deixa espaço aos argumentos para contradizê-las e, assim, cria-se a ilusão 

de que a atividade é capaz de promover igualdade social e, principalmente econômica para 

todos. É seguindo esta lógica que os gestores políticos juazeirenses, “seduzidos por este 

encantamento”, vêm, há algum tempo, projetando tentativas de elaboração de projetos no 

intuito de adentrar no contexto da competição turística nacional e, mais recentemente, externa 

ao país.              

As ações municipais estão concentradas na construção de um produto que poderia ser 

“novo”; “viável” economicamente e “eficaz” no que concerne à reinvenção da imagem da 

cidade para o mercado (SANCHEZ, 2003; THOMAS, 2008), a cidade desejosa em ser 

difundida em rede global e de midiatizar sua marca calcada em um modelo comercial 

(LUSSAULT, 1997) sustentável. A administração pública tenta investir na imagem da cidade 

apropriando-se das romarias e da importância que estas projetam como elemento religioso 

tradicional.              

Os investimentos e as ações para o turismo em Juazeiro do Norte enfocam nas 

romarias os mitos religiosos de Padre Cícero e a cidade santa de Juazeiro do Norte. É em 

torno destas consideradas potencialidades vistas como fortes atrativos que a municipalidade 

tenta construir sua marca no intuito de difundi-la em rede regional, nacional e internacional.  

Elaborando-se sucinta contextualização dos mitos, estudos os apresentam como realidades 

alógicas e não mentiras, os mitos não são considerados discursos mortos. Eles são frutos da 

realidade de quem os mantêm a partir das representações e não existem por si próprios. 

Necessitam daqueles que os transmitem e que os escutam e bem como das grandes narrativas 



141 
 

que exploram tal contexto. São produtos das sucessões históricas e razões de ser de cada 

época, projetados tanto para o interior das sociedades quanto para seu exterior. Os mitos são 

formas de explicar o mundo, são maneiras de interpretação cultural utilizada por cada 

sociedade.              

Os mitos estão em constante renovação, eles fazem parte do arcabouço simbólico das 

sociedades em todas as épocas. Apesar da progressiva dessacralização do mundo moderno, os 

mitos retornam com ares de renovação, principalmente quando se tratam de figuras 

mediatizadas e muitas vezes deificadas, em especial, nos mundos contemporâneos da política, 

da literatura, da televisão, da música, da moda, do esporte e do cinema. Neste sentido, a 

realidade é a de que muitos desses mitos são apropriados ou inventados para promoção no 

quadro das atrações turísticas e utilizados para se reforçar ou mesmo criar um novo 

imaginário para o destino. Alguns mitos literários, apropriados pelo turismo, são 

desenvolvidos até mesmo para influenciar, ideologicamente, no sentimento de pertencimento 

nacional e influir nas relações das políticas externas de um determinado país
131

.        

O desenvolvimento do turismo cultural tradicional em suas mais diversas formas a 

exemplo do turismo religioso seguem trajetórias análogas, porquanto ele induz a seleção de 

ideários e de elementos representativos da simbologia e do imaginário sacro de determinado 

lugar. Em lugares de forte apelo cultural não é difícil de observar as relações estabelecidas 

entre as políticas turísticas e sua associação com as simbologias transformadas em atração.  

Comumente a atividade turística procura se apropriar de mitos existentes ou mesmo de 

construir permanentemente mitos e lendas os quais são posicionados longe da realidade dos 

lugares e do contexto histórico e social em que são inseridos. Também não será difícil 

encontrar exemplos diversos onde os mitos turísticos inventados ou apropriados alimentam 

cadeias de fluxos de visitantes. Ora, os lugares vivem a realidade de seu passado simbólico e 

mitológico e recorrem a eles pelos mais diversos motivos. Os mitos utilizados pela atividade 

turística, neste caso, são bem trabalhados e se tornam componentes essenciais para forjar a 

imagem dos lugares. O desejo turístico, envolto no contexto social mítico-religioso, é 

evidente em Juazeiro do Norte. Neste sentido, o mito religioso de caráter popular “Padre 

Cícero” promovido no quadro da atividade turística da cidade é apropriado no sentido de 

                                                             
131

 Os exemplos mundiais são diversos, toma-se aqui o exemplo da ditadura de Franco na Espanha ao utilizar o 

próprio turismo como mito de desenvolvimento econômico o que, de certa forma, explicou a sobrevivência do 

regime. Já na questão literária, o mito “Drácula” é muito bem expressivo e utilizado na filmografia 

hollywoodiana, foi apropriado pelos promotores do turismo na ditadura de Nicolae Ceausescu com objetivos 

políticos no sentido de promover sentimento de pertencimento nacional e se inserir nas políticas externas do 

sistema comunista a partir de circuitos elaborados em torno do tema.       
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nutrir o imaginário que se pretende atingir nas esferas mais abrangentes de fluxos de 

visitantes diferenciados.           

Justapondo literaturas, simbologias religiosas com elementos patrimoniais
132

, o 

turismo tradicional em Juazeiro do Norte, mais precisamente a partir da década de 1990, vem 

tentando assegurar, em torno da figura mitológica de Padre Cícero, a promoção de um novo 

lugar a ser reconvertido em turístico e passível de atração a públicos nacionais e 

internacionais. Face ao interesse político econômico municipal e ao poder religioso, procura-

se difundir uma identidade turística conciliável entre Padre Cícero e a cidade por ele fundada 

por meio das romarias populares.            

A expansão do turismo em Juazeiro do Norte estaria assim relacionada aos usos 

simbólicos destes mitos e dos patrimônios a eles associados. A cidade e seu mito fundador 

participam das representações turísticas e estes são os interesses turísticos que Municipalidade 

e Igreja se apropriam, atualmente, para criar uma imagem atrativa e diferenciada.  A atividade 

turística tradicional vem se amparando nesses mitos com o objetivo de conquistar um novo 

mercado. Face à nova fase de retomada do turismo tradicional, a partir do Centenário da 

cidade, aos mitos são acrescidas novas práticas, estas respondentes aos objetivos patrimoniais 

de tombamentos institucionais mais amplos. Nos próximos subcapítulos adentra-se na questão 

de reapropriação destes mitos.   

 

5.2 Trajetória de reinvenção do mito “Padre Cícero” e da cidade de Juazeiro do Norte 

Maria de Lourdes de Araújo, em sua tese de doutoramento, “A cidade do Padre 

Cícero: Trabalho e Fé” (2005) traça uma interessante trajetória da elaboração e reelaboração 

da imagem mítica de padre Cícero e da cidade de Juazeiro em seu processo histórico 

construída pela cultura local. Ela divide este processo evolutivo em três fases consideradas 

distintas: a primeira fase tem recorte temporal estabelecido entre os anos de 1914 e 1934. Este 

período de vinte anos corresponde ao amadurecimento da liderança de Padre Cícero. Após sua 

morte (1934) consolidou-se sua imagem como santo. Na segunda, pós 1934, o fenômeno das 

romarias se intensificou acompanhando a expansão da cidade incorporando no imaginário das 

pessoas, as ideias do padre pautadas nas forças da oração e do trabalho.    

Como terceira fase, a autora considera o início dos anos 1990, quando declara ser a 

reforma do “Horto” o ponto de partida para a construção da nova forma de representação do 

mito. É a fase de utilização da imagem de padre Cícero para o turismo que ocorre de maneira 

                                                             
132 Criação de Associação dos Artesãos com lugar fixo para exposição e venda de peças, construção de Memorial 

etc. a municipalidade produz patrimônios específicos ligados ao mito Padre Cícero. 
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indireta, após a criação da Associação Mestre Noza (1985) no centro da cidade para organizar 

e agrupar os trabalhos dos artesãos. O artesanato está ligado ao conceito de trabalho social e à 

imagem empreendedora do padre.       

 Posteriormente, e já o analisamos, ocorre a construção do Memorial Padre Cícero 

(1993), da mesma forma, voltado para a atividade turística como nos indica o Plano de Ações 

Turísticas (PAT) projeto componente do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade 

de Juazeiro do Norte - PDDU. A imagem de padre Cícero vem sendo política e 

economicamente apropriada desde muito cedo e antecede em muito o turismo, como nos 

mostra os livros de Della Cava (1985) e Lira Neto (2009a).  

Com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juazeiro do Norte – PDDU 

ocorreu forte retomada da atividade. O PDDU é um plano de desenvolvimento voltado à 

economia da cidade com o objetivo de investir em novas formas de atividades. Ele se traduziu 

na normalização de novas funções urbanas como reservatório de atividades sobre as quais se 

estruturariam diversos projetos. O turismo foi inserido no plano como um desses projetos 

prioritários. Porém, a atividade no conjunto do PAT não focalizou direcionamento ao 

patrimônio material ou imaterial cultural, apesar das romarias serem o foco central dos 

discursos políticos e estarem ligadas à imagem proposta para a atividade
133

.  

É sabido que a cidade de Juazeiro do Norte não possui um sítio arquitetônico de valor 

excepcional e rememorável do ponto de vista artístico, estético e histórico cultural como 

acontece em algumas cidades cearenses e brasileiras a ponto de ser tombado 

institucionalmente. Ou seja, Juazeiro do Norte não tem conjunto patrimonial material 

condigno a ser tombado levando-se em consideração as burocráticas e rígidas exigências 

técnicas das instituições patrimoniais.  

A importância patrimonial de Juazeiro está na sua dinâmica simbólica religiosa, 

energizadora do imaginário mítico e místico de grande parte de seus moradores e visitantes. 

Dessa forma, o patrimônio de Juazeiro, em nossa concepção, estabelece uma intricada relação 

entre a materialidade e a imaterialidade das formas simbólicas. As romarias são dimensões, 

interna e externa, da rede de sustentação da cidade enquanto santuário.  

A busca pelo incremento do turismo, em Juazeiro, partiu da exigência vinda de 

representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas
134

 (CDL) no sentido de reivindicarem ações 

                                                             
133 O tombamento da Estátua de padre Cícero na esfera municipal neste período foi uma ação isolada e 

estratégica mais de cunho político de que mesmo reconhecimento histórico e sócio simbólico. Quem tombou a 

estátua foi seu idealizador, o ex-prefeito prefeito Mauro Sampaio o qual estava em seu segundo mandato na 

época do tombamento.  
134 O vice-prefeito de Juazeiro neste período era representante dos comerciantes locais. 
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exclusivas de requalificação e refuncionalização do centro da cidade com o objetivo de 

diversificar a atividade (IACOVINI; PINHEIRO, 2009). O turismo comercial teria como 

principal objetivo ser a atividade diretamente responsável pelo crescimento das vendas do 

comércio local; as romarias soariam como principal atrativo e, neste sentido, esta forma de 

turismo não se constituiria enquanto instrumentalização das demandas patrimoniais.  

Dessa forma, os responsáveis pelo reordenamento urbano local, seduzidos pela 

atividade com apoio público/privado tentaram se apropriar do espaço urbano e das romarias 

com o argumento de que, a partir da revitalização do centro histórico com a criação da 

“Cidade da Mãe de Deus”, do “Roteiro da Fé”, do “Luzeiro da Fé”, do “Centro de Apoio ao 

Romeiro” e da “Revitalização do Horto”, poder-se-ia dar um novo ânimo ao comércio local e 

assim trazer uma nova dinâmica econômica a estas partes da cidade. As propostas dos 

projetos turísticos dessa fase para o Centro e para o Horto, na realidade, foram tentativas de 

instrumentalização dos territórios específicos para o turismo comercial.  

Não obstante, a revitalização do centro intencionava produzir sua gentrificação. A 

produção de “marcação” neste tipo de operação é, aliás, a principal ferramenta de produção da 

gentrificação diz Veschambre (2008).  Em contraste, haveria uma incursão na vida comum da 

comunidade transformando suas memórias e lugar em mercadoria. Tratar-se-ia, na realidade, 

de uma tentativa de produção de “marca” e de uma “marcação” material por meio do 

simbólico do espaço central. Por sua vez, a intervenção para revitalização do Horto 

intencionava reelaborar a imagem da cidade e de Padre Cícero com o objetivo de favorecer o 

lugar e dotar-lhe de poder atrativo turístico diferenciado
135

.  

Araújo (2005), analisando o projeto de revitalização do Horto, encontrou uma série de 

fragilidades operacionais e sociais, relacionando-as:  

 No aspecto cultural, o projeto voltou-se para as inovações técnicas arquitetônicas 

monumentais impondo espaço construído em detrimento do espaço vivido, existencial 

e espiritual das próprias romarias;  

 Ocorreu exclusão social por parte de moradores e trabalhadores do Horto ao se buscar 

no projeto o sujeito tipo “ideal” garantidor de retorno financeiro; o projeto previa 

desapropriação de famílias residentes na área sem a garantia necessária de 

reassentamento;  

                                                             
135

 Foi para acompanhar a revitalização do Horto que a prefeitura decidiu tombar a estátua de padre Cícero e 

salvaguardar as peças do museu vivo como patrimônios artísticos e culturais em escala municipal. Esta questão 

será novamente levantada no capítulo cinco, pois há nova intenção de tombamento em escala federal da Estátua.   
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 Houve distorção do conceito de desenvolvimento pregado por padre Cícero para o 

qual ele estaria atrelado à liberdade do ser humano em desenvolver em si próprio suas 

potencialidades;  

 Tentou-se produzir uma cidade para o mercado global sem a preocupação das 

consequências que isso poderia advir e, consequentemente, potencializou-se o 

endividamento do erário público porquanto os investimentos pautaram sobre recursos 

internacionais de agências de fomento ao turismo;  

 O projeto desvirtuou o conceito de desenvolvimento sustentável uma vez que o 

econômico sobrepôs-se, fundamentalmente, ao social, ao ambiental e ao cultural.  

No âmbito deste modelo de turistificação veremos, a seguir, uma das propostas 

elaboradas no conjunto de atividades para centro antigo da cidade e suas adjacências.  

 

5.3 Ciceroland: a cidade disneylandizada. 

Anunciou-se, anteriormente, que a cidade de Juazeiro do Norte não possui patrimônio 

arquitetônico urbanístico considerado irrefutável capaz de ser assimilado pela proteção 

institucional. Ora, a solução encontrada para a revitalização do centro de Juazeiro e do Horto 

foi a de utilizar o patrimônio romaria como retórica e recurso simbólico. Patrimônio imaterial 

mais importante e significativo da cidade, a romaria, em sua forma teatralizada, sofreu 

tentativa de instrumentalização como produto turístico mercantilizado.  

Torna-se óbvio o não interesse da municipalidade, a salvaguarda das romarias, ao se 

requerer o turismo convencional comercial. Então o empenho foi apropriar-se da simbologia 

das romarias para “reavivar” a cidade de maneira a garantir o acréscimo das vendas no 

comércio, o aumento do preço do solo, a venda de novas habitações e salas comerciais com a 

construção de equipamentos multifuncionais e de lazer, etc. Então se orquestrou o 

planejamento de um projeto turístico de vultosa ambição, denominado “Parque temático 

Padre Cícero” pela “Fundação Cidade da Mãe de Deus”
136

, que será detalhada mais à frente.  

No contexto das reflexões sobre a temática, Maria Gravari-Barbas (2006), constrói 

seus argumentos sobre a cidade no período da globalização, assentada na proliferação dos 

lazeres. Exemplifica a Disneylândia como protótipo das transformações urbanas no final do 

século XX. Ela a denomina de “cidade lazer” no sentido de que nela o “citadino-cliente” é 

capaz de encontrar além da conviviabilidade o momento festivo e se envolver ao que ela 

                                                             
136

 Em conversa com padre Venturelli e o ex-prefeito Mauro Sampaio, eles afirmaram que o fracasso do “Parque 

Temático” ocorreu devido a incapacidade de consecução de um projeto fora de proporção o que requeria 

investimentos não condizentes com a realidade do lugar.  
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chama “consumo do prazer”, ou seja, consumo ligado ao lazer, às distrações e atividades 

culturais hiperreais. Baudrillard (1978) em seus estudos sobre simulacros
137

 já identificava a 

Disneylândia como seu modelo mais perfeito. Um modelo tão sedutor que a própria 

hiperrealidade substitui o real, ou melhor, a produção de modelos de algo real, porém sem 

origem e nem realidade: o hiperreal. Cidade com extensões inimagináveis, mas destituída de 

espaço para indicar a configuração da cidade-cenário. 

O Plano de Ações Turísticas de Juazeiro do Norte compõe formas ambiciosas de 

renovação urbana. No cerne de suas orientações estão os Projetos Estruturantes: o Roteiro da 

Fé, o Centro de Apoio ao Romeiro e a Revitalização do Horto de Padre Cícero. Para dar conta 

de parte desse conjunto (excluindo a revitalização do Horto) foi criada uma fundação, a 

“Fundação Cidade da Mãe de Deus”. Esta tinha como finalidade “[...] conceber e estudar a 

viabilidade de transformar uma área em Juazeiro do Norte, nas proximidades do Horto, em 

um projeto com multiprodutos, destinado ao turismo sustentável e à organização de 

assentamentos urbanos de baixo impacto, com produtos e respectivos serviços” 

(FUNDAÇÃO, 2000, p. 2). A referida fundação tinha, especificamente, o objetivo de 

programar a construção de um parque: o “Parque Temático Padre Cícero” com o argumento 

de que, a partir de sua inauguração, ele atenderia as necessidades básicas dos visitantes 

habituais, tanto melhoraria quanto implementaria novos serviços e produtos no intuito de 

aumentar o fluxo de turistas e investir principalmente naqueles de grande potencial de gastos, 

suprindo as necessidades dos visitantes e da cidade.  

Tinha-se em mente, com a implantação do parque, captar público de toda a região e, 

para isso, foram elaborados temas específicos ligados à religiosidade, ao ambiente e à história 

da cidade no intuito de serem divulgados e fazer com que os prováveis visitantes se tornassem 

sensibilizados e atraídos. Os temas criados foram: “Padre Cícero, o Apóstolo do Nordeste”, 

“Parque Arqueológico do Cariri” e “Lampião, o rei do Cangaço”. O parque englobaria o 

Centro de Apoio ao Romeiro e a Torre do Luzeiro do Nordeste.   

O projeto turístico Parque Temático Padre Cícero seria mais uma dessas (re)invenções 

aplicadas à cidade de Juazeiro do Norte ou poderíamos dizer em contexto mais global seria, 

observando as devidas proporções, a forma cabal da disneylandização de um mundo quando 

se transforma a oferta turística em produtos individualizados resultando no processo de 

transformação dos territórios e das culturas em arquétipos, tudo isto ocorrendo em escala 

                                                             
137

 O autor faz distinção entre dissimular e simular. Dissimular é fingir não possuir aquilo que se tem e simular é 

fingir ter aquilo que não se tem. Enquanto o primeiro remete a uma presença, o segundo remete a uma ausência 

(BAUDRILLARD, 1978).   
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mundializada  (BRUNEL, 2006; 2009). Para ser mais específico, temos a manipulação virtual 

da figura de padre Cícero.  

O parque foi concebido a se tornar o maior projeto turístico do Ceará com completa 

infraestrutura (QUADRO 2). Todos os detalhes foram prontamente ajustados à grandeza do 

parque, pois a proposta inicial era a de atrair investimentos público-privados na ordem de 115 

milhões de dólares com prazo de conclusão em 20 anos. O sucesso do mega empreendimento 

teria suporte comunicacional baseado no marketing territorial social, pois a intenção quando 

de sua apresentação era a de transmitir à comunidade local, aos possíveis turistas 

consumidores e investidores o empreendimento como “[...] o maior espetáculo de multimídia 

que o Ceará já viu, [...]”, ou melhor, fazer um espetáculo ao nível de Jean Michel Jarre, o 

mago dos espetáculos musicais, envoltos no espetáculo visual de fama mundial. A ideia de 

utilização deste tipo de marketing era “[...] dar ciência ao povo do Ceará do surgimento de um 

verdadeiro marco religioso [...]” a ser transformado em uma “nova Jerusalém” e “[...] 

concebido como interpretação do sentido de religiosidade do povo nordestino [...]” 

(CAMPANHA, 2000, p. 1). Tradições culturais por essência, as romarias, passariam 

prontamente a ser relegadas ao modelo folclórico de espetáculos a partir de sua constituição 

nos moldes das novas mercadorias a serem exploradas capitalisticamente pelo turismo 

(CORRÊA, 2005b).     

 

Quadro 2: Estrutura do Parque Temático Padre Cícero  para o 

turismo religioso de Juazeiro 

Linhas e atividades 

Turis

mo 

e 

Lazer 

 

Serviços de hospedagem (pousadas, hotéis, dormitórios, albergues, ranchos, 

camping); espaços para parques; turismo de aventura; trilhas ecológicas interpretadas; 

serviços para alimentação; atividades noturnas; prática de esportes; voos panorâmicos; 
parque aquático integrado com rio e lago; parque de diversões; circo; pedalinhos no 

lago; espaços para churrasqueiras; parque de vaquejada; espaço para rodeios; anfiteatro 

para pequenos shows de apresentação de repentistas, macaquinhos, homem cobra, 

engole fogo, come espada, mágicos et.; Cidade Cenográfica; infraestrutura para 

teleférico; local para queima de fogos; mirante; Luzeiro do Nordeste. 

Com

ponentes 

Religi

osos 

Igrejas complementares; capelas de oração, missa campal; fonte dos milagres; 

cruzeiro. 

 
Come

rciais 

 

Mercadão do Romeiro com praças de alimentação e praça de eventos; 

restaurantes de níveis variáveis; restaurante panorâmico; bandejão dos romeiros; 

quiosques; polo de artesanato; polo de confecção; mercadão das ervas medicinais; 

mercado público. 

Servi

ços 

 

Centro médico; posto policial; casa do cidadão; correio; farmácia; 

cabeleireiro; posto de informação turística; centro automotivo com posto, borracharia, 

oficina, loja de peças e pneus e caixas eletrônicos; foto revelação; centro de 

requalificação de mão de obra do SEBRAE. 
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Infra

estrutura 

específica 

 

 

 

 

Serviço de Informação ao Romeiro – SIR; Sistema de Sinalização e Programa 
Visual; mobiliário urbano; estacionamento; anel de contorno; drenagem;  pavimentação; 

terraplanagem; água; esgoto; energia; iluminação pública; telefonia fixa e celular; 

transporte urbano; entreposto rodoviário; sanitários públicos com áreas para banhos; 

bebedouros públicos; terminal intermodal (aeroporto-rodoviária-parque); núcleo de 

aglomeração para pequenos shows; área de grandes shows; meeting point; achados e 

perdidos; parque e áreas verdes; ciclovias; praça do relógio; trenzinho de circulação; 

lavanderia; banho de cascata; criação de lago com a drenagem do rio Salgadinho; 

despoluição do rio Salgadinho; segurança de vigilância com câmeras, contagem de 

pessoas, veículos; sonorização ambiente; área de treinamento de pessoal; depósitos; 

bilheterias para ingressos. 

Servi

ços 

e 

Habitação 

 

Centro de ofertas de serviços profissionais; oferta de serviços urbanos; 

habitação. 

Infra

estrutura 

básic

a 

 

Geração, transmissão e distribuição de energia; água e saneamento básico; 

estradas de acessos; gestão das unidades de conservação; limpeza, coleta de lixo e 

reciclagem; paisagismo; comunicação e informática. 

 Fonte: “Projeto Cidade da Mãe de Deus”. 

 

 Os diversos estudos e exemplos em escala mundial nos mostram as formas destes 

parques como lugares de consumo e de promoção de produtos renovados constantemente. Um 

dos produtos e componentes do parque temático idealizado foi a cidade cenográfica ou 

“Cidade Sagrada”, como quis intitulá-la seu idealizador. Seria uma cidade-cenário, construída 

em alvenaria, obedecendo-se o estilo arquitetônico das casas, prédios, igrejas, praças, e 

contorno das ruas de Juazeiro do Norte em seu período antigo (origem da cidade), todos 

reproduzidos em tamanho natural.  Para dar o ar e trazer a simbologia religiosa cristã de 

Jerusalém, a cidade cenográfica seria cercada por um muro onde artistas plásticos locais o 

utilizariam como um grande mural e ali reproduziriam motivações religiosas. As encenações 

ocorridas em seu interior obedeceriam à imitação do modelo de espetáculo da “Nova 

Jerusalém” pernambucana, diferenciando-se desta no sentido de que as estações exploradas na 

cidade cenográfica obedeceriam à história do lugar com paradas e rotas simulando as 

peregrinações romeiras (ARAÚJO, 2005) e voltando-se exclusivamente para fatos da história 

de vida de padre Cícero.           

 A grande inovação referente à paisagem humana dos atores que encenariam no 

conjunto cenográfico dar-se-ia pelo fato de que, quando eles não estivessem atuando, ou 

melhor, não houvesse apresentações, seriam substituídos por réplicas naturais de madeira para 

transformar o ambiente e dar-lhe o aspecto de um grande museu. A escolha dessas maquetes 

para substituir e figurar as encenações vivas alegorizadas contribuiriam para não se deixar que 

o ambiente perdesse sua função simbólica depois das apresentações, eles exerceriam um papel 
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complementar de interseção no espaço e manteriam “vivo” seu dinamismo depois das 

encenações (ABERTA, 2000). Para se ter uma ideia das dimensões dessa megalomania, 

somente na cidade cenográfica, seria construído um palco de apresentações com a extensão de 

quinhentos metros.  

Esta forma de manipulação caricatural das romarias em Juazeiro do Norte se aproxima 

das formas de parques temáticos, uma forma simbólica moderna do capitalismo e constitui a 

relação convergente entre economia e cultura como nos mostra Corrêa (2010). A aproximação 

como forma simbólica espacial ocorre pela razão do parque temático constituir-se “[...] em 

lugar impregnado de representações” (CORRÊA, 2010, p.106). Estas formas simbólicas 

fazem parte do arsenal de atrações inventadas para o consumo turístico e, sendo inventadas, 

são dotadas de nenhuma ou pouca autenticidade. Seria o que Urry (1999) chama de 

autenticidade encenada feita para o olhar do turista, são cenários e paisagens direcionados ao 

olhar da curiosidade e do consumo dos lugares (URRY, 1995). Potencialmente, o turismo 

tradicional que envolve o espetáculo - objetivo primeiro do projeto Cidade da Mãe de Deus - 

construiria uma cidade fictícia dentro da própria cidade real, palco de encenações das 

representações da vida de padre Cícero e das romarias transformadas em diversão organizada 

para o lazer comercial. Para Poulot (2009, p. 200), em “[...] nossas sociedades de consumo e 

de cultura de massa, o uso do patrimônio [material ou imaterial], sua interpretação, até mesmo 

sua simulação, passam por instrumento de um desenvolvimento local ou nacional em função 

do turismo e das práticas mercantis do saber e do lazer [...]”.  

Essa predominância do econômico e do espetáculo, em detrimento das tradições 

originais, foi pensada a se sobrepor às tradicionais romarias, expressões primeiras da cultura 

popular da cidade. Neste sentido, estabelece-se um desequilíbrio exagerado entre o projeto 

idealizado e o projeto demandado, ou seja, aquele que é mantenedor de uma articulação com 

as tradições romeiras modernizado. O impulso comercial de imitação de modelos fáceis 

desviaria a possibilidade de se por em prática um projeto cenográfico do ritual religioso e 

urbano capaz de comunicar a essência patrimonial da cultura das romarias. Neste sentido, 

abre-se uma nova perspectiva para se pensar as romarias na Geografia levando em 

consideração as “utopias da esperança”.   

 

5.4 Os eventos patrimoniais “Romarias”: um pensar geográfico sobre as “utopias da 

esperança” 
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Se nós não pudermos imaginar o impossível, os nossos 

mundos, tantos os particulares como os coletivos, seriam muito 

pobres (LOWENTHAL, 1982, p. 120).  

 

Pensar as romarias significa reconhecer não apenas sua essência simbólica, mas sua 

concretude material no espaço urbano de Juazeiro do Norte. Quando se trata da esperança, 

esta tem por objetivo alcançar um mundo melhor assentado não somente em perspectivas 

orgânicas materiais no sentido asseverado por Bollnow (1958; 1961), mas também naquela de 

concepção espiritual religiosa estuda por Schumacher (1996; 2000), e da qual se junta ao que 

Wunenburger (1979; 1985; 2002; 2003) denomina de “utopia visionária” ou ainda “utopia 

espiritual”. Consideramos no que concerne às romarias de Juazeiro, “utopias da esperança” 

por entendê-las ligadas tanto à espera em se atingir os anseios no mundo sensível quanto no 

mundo suprassensível.   

No contexto do imaginário religioso e das sociedades produtoras de mitologias 

Wunenburger (1985; 2002a) relata que algumas das mais importantes e principais religiões 

foram grandes produtoras de utopias, e estas estavam associadas aos sonhos; seriam elas 

consideradas ancestrais da utopia moderna de Thomas More (1516). Ele as denomina como 

destacamos anteriormente, de “utopias espirituais ou visionárias”. Para o autor, estas formas 

utópicas, no sentido etimológico de lugar - topos em grego – não tinham coordenadas físicas 

definidas, fechadas, daí significarem as formas mais diretas de contato entre deuses e homens. 

Estas utopias funcionavam com uma variação de temas e motivos simbólicos, alimentando-se 

da imaginação mítico-profética, ou seja, de imagens religiosas do outro mundo. De acordo 

com Wunenburger (1979, 1985, 2002), estas imagens estão longe de ser pura ficção, apesar de 

diretamente inacessíveis; ele as vê como reais, no sentido de que sua existência é autenticada 

pelas tradições.             

Pierre Sanchis (1983) apresenta clássico exemplo de produção dessas utopias ao 

adentrar nos interstícios das simbologias das romarias portuguesas no período correspondente 

entre a Idade Média até os anos de 1970 quando finaliza suas pesquisas acadêmicas. Ele traz à 

superfície o contorno destas romarias no sentido de evidenciar a maneira como o povo 

lusitano construía e mantinha essas práticas religiosas populares. Concebe-as desenhadas a 

partir de uma “[...] manifestação religiosa complexa e atavicamente popular, orientada para 

uma „sacralização‟ da existência humana na sua própria dimensão profana” (SANCHIS, 2006, 

p. 83), o que se diferencia da peregrinação de transfiguração sacramental sublimada através 

dos ritos eclesiásticos oficiais na purificação do sagrado.  
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Desta forma, fazer romaria na estrutura organizacional religiosa popular juazeirense 

ocorre com o deslocamento para a cidade sagrada onde há, particularmente, a presença de seu 

Santo de popular de devoção, Padre Cícero Romão. Em sua forma mais sublime, a romaria é 

literalmente um caminhar, envolto voluntariamente do autossacrifício e, por isso, o trajeto 

rumo ao lugar santo é demorado. O trajeto como ritual é umas das principais manifestações, 

pois é pleno e denso de encantos e de expectativas, explica Sanchis (1983).  

Romaria, conforme se verifica em Juazeiro e semelhante às romarias portuguesas, é 

imersa entre o sagrado e o lúdico, desde sua saída, do ponto de origem, até à chegada e à 

apresentação de Padre Cícero. Atualmente, no contexto da modernidade, muita coisa tem se 

modificado, porém permanece a ebulição de acontecimentos diversos: come-se, bebe-se, 

dança-se, marca-se encontro, trocam-se bens, energia, são esses alguns exemplos de tempos 

da festa romeira em Juazeiro do Norte, onde o sagrado e o profano, se imbricam, fundindo-se 

e confundindo-se. Estes “excessos” da festa romeira, uma de suas características marcantes, 

não devem ser vistos como sacrilégios rituais e nem como destruições de regras coletivas; 

muito pelo contrário, deve-se tratar de observá-los como uma complementaridade da 

sociedade na qual toma forma. Meneses (2004) mostra as contribuições que as romarias 

podem proporcionar àquelas sociedades que as praticam. Elas funcionam como um campo 

centrífugo de culturas dado os diferentes atores atraídos para o seu centro e os quais ajudam 

no seu desenvolvimento.    

Em sua generalidade, as romarias populares constituem, além do seu aspecto 

tipicamente religioso, focos de polarização da cultura subalterna pela variedade de 

contribuições e manifestações que para aí convergem: grupos folclóricos, músicas, 

cantos, danças, dramaturgias, festas, indumentária, multiplicidade de trocas 

comerciais que asseguram de alguma maneira a sua perpetuação e mantêm em 

grande parte a existência da “cidade santa” (MENESES, 2004, p. 118).  
 

As festas romeiras juazeirenses são sustentadas mediante o fortalecimento de seu 

caráter mundano, ou seja, ela não é uma festa popular ritualizada em versão puramente 

sagrada. O religioso e o mundano exercem o lado comunicacional destas festas na medida em 

que participam delas não só a comunidade local, mas também outras comunidades. A 

diversidade de aspectos profanos das festas também diversifica o sagrado, daí a complexidade 

ser uma de suas características não facilmente percebidas (OLIVEIRA, 2011).    

Carneiro (2008) reitera tais considerações afirmando que ocupar o espaço da festa 

peregrina é expressar e desempenhar diferentes discursos, religiosos e não religiosos. Isso se 

deve à constituição dos peregrinos participantes, composta de diferentes tipos e perfis. Diante 

disso, é provável encontrar nesse espaço pessoas com visões particulares e específicas, até 



152 
 

mesmo contrastantes à peregrinação. Todas estas considerações vêm somar ao que Sanchis 

(1983) percebeu nas festas romeiras portuguesas, o de que há mais continuidade do que 

rupturas quando se trata da dicotomia entre o sagrado e o profano.  

Ele ainda chama a atenção para o fato de que as romarias não eram apenas 

aglomerações de crentes penitentes. Constituíam-se, sim, de “utopias”, eventos totais, 

constituídos pela ruptura do cotidiano. Era quando ocorria a incursão para um “outro‟ 

universo” a ser vivido (SANCHIS, 1983, p. 139). Neste sentido, “Utopia” e “Outro Universo” 

estariam interconectados, significando o desejo de obter um lugar ideal, funcionando como 

um sonho a ser alcançado (realizado). Esta interconectividade seria uma fuga da vida 

cotidiana e um retorno ao caos primitivo.  

As romarias são movidas e têm como principal combustível a esperança. Sem 

esperança não se faz romarias
138

. A esperança é motivo dos seres agirem e reagirem 

procurando não perderem sua identidade. A esperança é símbolo de uma resistência 

(DORFIAC, 2000). Fazer romarias é exercer uma dialética, a dialética da esperança. É deixar 

o visível, o material (lugar de origem) e adentrar no invisível, o suprassensível (lugar de 

chegada), é deixar uma geografia física e seguir em trajetória rumo a uma “geografia 

espiritual”, onde o próprio tempo se torna espaço. É desenhar um círculo imaginário no 

santuário de chegada ou em lugares onde os peregrinos creem que ali se realizou alguma 

hierofania e ela não deixa de estar viva. No lugar da romaria o tempo é concomitantemente 

histórico, mítico e sobrenatural ou supra-histórico (MENESES, 2004), e o espaço é 

simultaneamente sensível, pois ele nos envolve substancialmente e suprassensível porquanto 

este espaço sensível é o substrato direcionado para o imaginal, de natureza não paupável, de 

acordo com Corbin (1976). 

Nessa perspectiva, deslocar-se em romaria não é jogar-se ao vazio. É seguirem todos 

num mesmo sentido, motivados pela mesma obrigação do sacrifício e a mesma gratidão da 

sobrevivência cotidiana. É seguir movido pela fé. É adentrar no “mundo imaginal” de Henri 

Corbin (1976). A expressão mundo imaginal foi cunhada e introduzida pelo autor para 

designar o espaço espiritual da alma. Ele buscou o termo na expressão latina “mundus 

imaginalis
139

” com o objetivo diferenciá-lo da noção de imaginação e de imaginário, termos 

                                                             
138 É claro, excetuando-se aquelas pessoas às quais Carneiro (2008) nos chamou atenção, os participantes das 
romarias com outros objetivos distantes do alcance do sagrado. 
139 O termo de Henri Corbin também é adotado na psicologia analítica. Ele é usado de preferência para indicar 

um modo de percepção ou de ser, e não uma avaliação. Refere-se a um nível ou ordem precisa da realidade 

situada entre as impressões dos órgãos dos sentidos do corpo e uma cognição desenvolvida, ou seja, uma 

espiritualidade. O “mundus imaginalis” pode ser pensado como o lugar das imagens arquetípicas ou como 
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os quais, a partir do mundo moderno racionalista, passaram a ser concebidos pejorativamente, 

como mentiras, falsidades (BRAGA, 2007; 2008). O mundo imaginal trata-se de designar 

“[...] no domínio das espiritualidades místicas, imagens visionárias, dissociadas do sujeito, 

que tem uma autonomia a meio caminho entre o material e o espiritual, e que servem para 

tornar presentes na consciência, realidades ontológicas transcendentes” (WUNENBURGER, 

2007, p. 10).  

O mundo imaginal das romarias de Juazeiro do Norte é a precisa ordem da realidade, 

correspondente à concisa percepção do conhecimento. É o espaço psíquico no qual a realidade 

“suprassensível” dos sonhos, das teofanias e seres espirituais construídos sobre Padre Cícero 

estão manifestados num sentido visionário para os indivíduos. É o lugar da cidade que ao 

mesmo tempo está fora da cidade, fora do lugar do mundo natural. Corbin (1976, p. 5, 

tradução nossa) o considera. 

Um mundo tão ontologicamente real como o mundo dos sentidos e o mundo do 

intelecto, um mundo exigente de uma faculdade de percepção a qual a pertença, uma 

faculdade como percepção cognitiva, de valor noético, tão plenamente real como as 

faculdades da percepção sensorial ou intuição intelectual. Esta faculdade é o poder 

imaginativo, e é preciso evitar confundindo-o com a imaginação que o homem 

moderno identifica como “fantasia” e, de acordo com ele, produz somente o 

imaginário140.   

 

O intelecto para o autor é utilizado para se contemplar às realidades suprassensíveis, as 

ideias ou essências divinas, o que possibilita o conhecimento dos seres, aos quais só se 

percebe os aspectos particulares e contingentes por intermédio dos sentidos corpóreos 

(WUNENBURGER, 2003). 

A relação tempo-espaço das romarias em Juazeiro trata-se exatamente das 

experiências dos deslocamentos entre estes dois mundos, movimentos migratórios percorridos 

muitas vezes por milhares de quilômetros em condições sanitárias e alimentares precárias, 

difíceis e desconfortáveis. É como sair de um tempo-espaço e entrar em outro. O tempo-

espaço das romarias é a procura de emancipação da prisão terrestre, a imersão no mundo 

imaginal estudado por Corbin (1976). O próximo subtítulo explora as vozes dos moradores e 

visitantes no concernente ao seu mundo imaginal e a cidade como patrimônio construído no 

processo das práticas citadinas e romeiras já no contexto do Centenário da cidade.  

                                                                                                                                                                                              
campo interativo e intersubjetivo de imagens motivando um relacionamento de duas pessoas tal como de analista 

e paciente (Dicionário Crítico de Análise Junguiana – Rubedo). Dicionário eletrônico disponível em: 

<http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/mundusim.htm>. Acesso em: 9 abr. 2011.   
140 Texto original: A world as ontologically real as the world of the sens and the world of the intellect, a world 

that requires a faculty of perception belonging to it, a faculty that is cognitive function, a noetic value, as fully 

real as the faculties of sensory perception or intellectual intuition. This faculty is the imaginative power, the one 

we must avoid confusing with the imagination that modern man identifies with “fantasy” and that, according to 

him, produces only the imaginary (CORBIN, 1976, p. 5).  

http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/mundusim.htm
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5. 5 As romarias, a esperança e a cidade como patrimônio. 

Uma das propostas, essencial para a pesquisa, foi a de adentrar no mundo simbólico 

dos moradores e visitantes com o objetivo de revelar suas vozes na construção da cidade como 

patrimônio e do mundo das romarias como utopias da esperança. Suas falas foram capturadas 

utilizando-se questionários e entrevistas aplicados diretamente o que permitiu manter diálogo 

pessoal com os mesmos. A importância das entrevistas está no fato de que pudemos 

evidenciar como a cidade patrimonial é compreendida, sentir e registrar, através dos 

depoimentos, o mundo imaginal desses atores no que tange às suas práticas rituais no 

contexto das romarias. Reforça-se, como anteriormente anunciado na introdução, que a 

identificação dos entrevistados foi preservada e, no corpo do trabalho, ela foi substituída por 

nomes fictícios.    

Porém, recupera-se primeiro, algumas bases conceituais vistas no subcampo anterior e 

outras novas para adentrarmos em nossas concepções de romarias e lugares de romarias para 

depois trazermos os depoimentos. Recorre-se, desta forma, à distinção entre o sagrado e o 

religioso. O sagrado é aquilo que é entendido, interpretado e objetivado como verdadeiro na 

realidade transcendente. É uma forma de expressar as identidades reproduzidas sobre, com e 

para o sublime. Para dirigir-se ao sublime há a necessidade de uma divindade que seja 

merecedora de culto ou ritual por se localizar em esferas suprassensíveis, diferentes daquelas 

esferas ordinárias da vida humana social (WUNENBURGER, 2002b).  

O religioso marca o espaço geográfico por meio das crenças e práticas coletivas a 

exemplo dos lugares de romaria da cidade de Juazeiro do Norte. Estes lugares de romaria 

podem ser apreendidos ainda como “espaços rituais” percebidos como aqueles onde um 

sistema de códigos, de práticas e crenças põem em cena atores sociais diversos. Lugares 

desassociados simbolicamente dos espaços domésticos. Lugares onde os romeiros conduzem 

suas atividades rituais. Muitos desses lugares fogem ao contexto dos lugares tradicionais da 

Igreja, todavia são importantes do ponto de vista do sentido simbólico para os romeiros. A 

identidade simbólico-religiosa dos romeiros está indissoluvelmente atrelada a estes lugares. 

Os lugares de romaria estão associados ao contexto da paisagem ritual, em outras palavras, os 

lugares de romarias são o conjunto dos espaços rituais espalhados em um determinado 

território. Fazem parte desta paisagem ritual tanto as estruturas arquiteturais quanto lugares 

naturais no seio de um mesmo território formando um conjunto significante na cultura 

majoritária religiosa do lugar (ARSENAULT, 1997). 
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Se levarmos os lugares de romaria à concepção de paisagem religiosa, eles serão 

compreendidos em sua materialidade visível e metaforicamente como espaço de uma 

identidade religiosa específica. Em contexto geral, o da pluralidade religiosa, a noção de 

paisagem religiosa nasce da constatação de que os cultos e os ritos só existem ancorados no 

espaço, de forma estável ou mesmo provisória. Assim, a paisagem religiosa é emoldurada 

pelas formas arquitetônicas como os templos, os santuários, etc. e procede de uma leitura 

simbólica do espaço (SCHEID; POLIGNAC, 2010). É dessa forma que se pode falar das 

romarias e de seus lugares como ícones na paisagem. 

São lugares especiais onde corporeidade imaginal se revela por meio de experiências 

visionárias. São lugares de performances espirituais individuais ou coletivas de contato com o 

sagrado, de um relacionamento íntimo cuja repetição jamais é realizada da mesma forma e 

intensidade. São lugares onde a crença e a esperança são metamorfoseadas em objetos os 

quais, a partir de então, passam a ser santificados e plenos de magia (FIGURA 8) 

(BONNEMAISON, 1992). Lugares intermediários de acesso ao suprassensível são as outras 

metades dos símbolos.   

O religioso é simultaneamente uma forma de conservação e transformação cultural 

da imaginação e experiência de encontro das imagens em sua riqueza emocional e 

simbólica. O religioso contém, de fato, como elemento constitutivo, o sagrado, no 

sentido de Otto e Eliade, isto é, uma estrutura afeto-cognitiva permitindo-nos 

arrebatar apenas o sensível e visível para penetrar no campo de realidades 

supraempíricas141 (WUNENBURGER, 2002b, p. 3, tradução nossa). 
 

Em acepção que se pretende ainda mais incisiva sobre os termos, “[...] a realidade 

espiritual envolve, cerca, contém a chamada realidade material. A realidade espiritual não 

pode ser encontrada “no onde”. O „onde‟ está nela. Em outras palavras: a realidade espiritual 

ela mesma é o “onde” de todas as coisas
142

” (CORBIN, 1999, p. 4, tradução nossa). Ele 

acrescenta que há correspondências topográficas entre o mundo sensível e o imaginal, um 

simbolizando com o outro. No entanto, não é possível ir de um ao outro sem uma pausa. 

Dessa forma, as romarias podem ser pensadas como relações ao mesmo tempo tanto afetivas 

quanto espirituais com o lugar. Elas mostram do mesmo modo o visível e o invisível. Elas 

falam de esperança e de amor, virtudes ou sentimentos os quais lhes são inerentes. São 

                                                             
141

Texto original: Le religieux est à la fois une forme de conservation et de transformation culturelle de 

l'imaginaire et une expérience de rencontre des images dans leur richesse émotionnelle et symbolique. Le 

religieux recele en fait comme élément constitutif primordial le sacré, au sens d'Otto et d'Eliade, c'est-a-dire une 
structure affectivo-cognitive qui nous permet de nous arracher au seul sensible et visible pour pénétrer dans un 

champ de réalités supra empiriques (WUNENBURGER, 2002b, p. 4).  
142

 Texto original: “[...] spiritual reality envelops, surrounds, contains so-called material reality. Spiritual reality 

can therefore not be found “in the where”. The “where” is in it. In other words: spiritual reality itself is the 

“where” of all things” (CORBIN, 1999, p. 4).  
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trajetivas estabelecidas entre o meio, os indivíduos e as realidades sensível e suprassensível, 

justamente por que os romeiros veem na cidade, ou nos lugares de romaria, espaços de 

esperança.  

As romarias são trajetórias estimuladoras e alimentadoras da imaginação, elas 

sobrepõem-se ao conceito de paisagem visual ultrapassando as representações cognitivas 

apreensíveis neste mundo. As romarias são também ajustadas ao conceito de “topofilia” de 

Tuan (1980), ou seja, constituídas sob a base do afeto e do amor ao lugar. 

 

Figura 8: Objetos e lugares santificados dos Lugares de Romaria 

 
 

 

 

 

  

 

São topofilias potencializadas sob a base da esperança. Carneiro (2008) afirma que em 

muitos fenômenos de peregrinação encontram-se referenciais de afetividade e de simbologias 

em relação ao lar, a casa. Dessa forma, peregrinação é um fenômeno vivido e experimentado 

e, sobretudo, expresso material e afetivamente incorporado na paisagem e no corpo como 

corporalidade e corporeidade. Fazer romarias é, metaforicamente, deslocar-se da casa para o 

lar
143

. 

                                                             
143

 “Casa” aqui está colocada em seu contexto físico propriamente dito. O “Lar” comporta todas as 

manifestações afetivas, simbólicas, de convívio, de reciprocidade, de aglomeração harmoniosa e assim por 

diante.  

O espaço natural ritualizado. Espaço relacional do imaginário e da simbologia religiosa em torno de Padre 

Cícero. Os bens imateriais íntimos de Padre Cícero como amuletos sagrados. É preciso tocá-los para a 
comunicação se complementar. Disputa por relíquias após missa em homenagem a Padre Cícero. Altar de 

Padre Cícero no lugar Santo Sepulcro. Fieis fazem fila para contornar o dedo em gravura em baixo relevo 

formando o nome de Padre Cícero no intuito de alcançarem graças no lugar Santo Sepulcro. Fonte: 

Arquivo do autor 2010 e 2011.  
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A realidade espiritual, no contexto geográfico, serve de mediação entre os sistemas 

sociais de representações praticadas no espaço. Os lugares de romarias onde estas 

representações são encenadas tornam-se lócus privilegiados dos significados culturais os 

quais o imaginário místico religioso domina. São lugares de expressão regulados e coerentes 

de imagens formadas por crenças e obras religiosas (WUNENBURGER, 2002b), são lugares 

de vida própria, de profundo valor afetivo, onde se mantém vivas as manifestações religiosas 

tradicionais, são onde se vive mais intensamente o imaginário criativo. As crenças, os 

imaginários, os mitos, os simbolismos de uma realidade espiritual e sua espacialização são 

partes dos processos culturais em suas formas coletivas ou individuais.  

As romarias e seus desdobramentos (os lugares de romaria) como imaginários 

espirituais criativos, elaborados no bojo da cultura popular, atuam no espaço-tempo da 

comunidade como “marcação geográfica”, papel importante nas práticas socioculturais 

ordinárias. As romarias como representações sociais são esquemas pertinentes do real, elas 

evocam objetos, mesmo se estes não estão diretamente presentes. As romarias são traços das 

criações sociais, evoluindo depois para serem transformadas e sedimentadas em marcas. 

As romarias são ao mesmo tempo materiais e imateriais, são traços de ações do 

passado, reproduzidas como marcas do presente já que são consolidadas no espaço, no 

território e no lugar. Pertencem ao domínio interior cognitivo, inscritas no pensamento e na 

memória. Representam a realidade que une todos os elementos, do visível ao sensível, ou seja, 

a sua “impressão” (DARDEL, 2011) e o invisível (CORBIN, 1976) e são estas as condições 

necessárias para definir, fenomenologicamente e imaginalmente, um lugar.  

Os deslocamentos romeiros para Juazeiro do Norte são a própria noção de esperança, 

caminho possível e realizável, meio de encontro e assimilação com “Deus” e a “Terra 

Prometida”, do “Lugar Sagrado”, pois este “[...] deslocamento espacial já de si é sacralizante 

[...]” (MENESES, 2004, p. 117). Só que com uma peculiaridade: esse encontro é realizado 

através da invocação de um intermediário mítico e místico, de um santo popular idealizado 

por uma religião popular, não oficial - Padre Cícero - e, segundo seus seguidores, escolhido 

por “Deus” e incumbido por Ele como o mensageiro direto “Terra-Céu” quando vivo, e agora 

quando morto, o caminho é invertido, o mito assume sua força “Céu-Terra”.  É neste sentido 

que as romarias em Juazeiro do Norte estão imbuídas de uma alta espiritualidade visionária e 

criativa.             

As romarias de Juazeiro do Norte como eventos religiosos e festivos são excepcionais 

e singulares, o que explica seu papel peculiar no jogo das relações da sociedade local com seu 
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espaço, a misticidade envolvendo um santo não regido pelo aparelho romanizado e 

eurocêntrico da Igreja, mas cujo estatuto começa a ser revisto com vistas à sua cooptação 

(MENESES, 2004). As festas romeiras são encenações sociais nos espaço de vida e do vivido, 

enriquecidas de utopias visionárias conduzidas pela esperança. E como afirma Di Méo 

(2002b), são a construção exemplar e diferenciada da identidade e do patrimônio social de um 

território. E é da mesma forma, quando o próprio território se transforma em patrimônio 

legitimado socialmente.  

Os depoimentos dos romeiros em Juazeiro do Norte projetam este tempo-espaço como 

transição de tempos e mundos. Suas vozes ecoam o fazer romaria como um dos mais 

intrigantes exemplos de imaginário criativo. Por exemplo, o senhor Marcos José discursa 

sobre o seu trajeto romeiro e, neste termo, oferece uma rica leitura do processo de realizar 

uma romaria completa, desde o seu início até seu fim, com o retorno à sua casa de origem.      

É uma benção maior de Deus. É uma terra abençoada para todo romeiro que vem pra 

cá. Quando a gente sai de nossa cidade a gente num vê a hora chegar. Tem doze 

anos que venho, mas parece a primeira vez. Vinha de pau de arara, agora venho de 

ônibus. Todo mundo vem rezando e cantando pedindo proteção pra que a viaje seje 

tranquila e já fico pensando em andar pelos lugares sagrados da cidade santa onde 

padre Cícero andou. Mais num é só eu não é o carro todo, até o motorista. A gente 

cruza esse sertão todo pela fé em padre Cícero. E todo ano é do mesmo jeito. Olhe, 

eu conheço todos os lugares aqui, mas na próxima viaje eu já fico pensando em 

renovar minha fé, isso eu fico pensando na dexada de casa e na viaje toda, é por que 

a gente mora longe daqui, aí na nossa vida sofrida a gente esquece tudo, vive no 
pecado, por isso eu e meus amigos tem Juazeiro pra fortificar a gente na fé. Viajar 

pra cá é encontrar padre Cícero e a igreja dele, que não é daqui, é do céu, tem gente 

que nunca vei e já tão por aí contente. É desse jeito que a gente não perde a 

esperança primeiro em Deus e depois em padre Cícero. Mais é padre Cícero que dá 

força por Deus pra gente vim. Você já viu quando a gente volta pra casa no último 

dia todo mundo faz uma festa bonita, buzinando? É de alegria e de contente... E a 

gente vai mais calmo, todo mundo dorme na viaje de volta...nós vamos amanhã, 

mais já tô pensando em voltar, se Deus assim permitir...(MARCOS JOSÉ) 

 

Outra entrevistada, a senhora Elisabete Silva faz romaria levada pela tradição familiar 

e argumenta: “venho pro Juazeiro porque é tradição dos meus avós que vinham pra cá e 

deixaram pros meus pais e agora eu tô com a minha família. É uma benção isso, quem vem 

pra cá nunca deixa de vir mais, quando volto já dá saudades”. A romeira Raimunda Maria, de 

67 anos, que afirma fazer a romaria desde criança, e no momento coordena grupos para 

Juazeiro, respondeu: “Tenho muito vontade de morar aqui para receber os romeiros de Paulo 

Afonso. Eu trago eles há 31 anos e não me canso. Quando eu vou embora, minha alma e meu 

coração ficam em Juazeiro. Vamos cantando de volta... pedindo proteção... para ter condições 

de voltar na próxima romaria”.   

Ora, estas declarações utópicas visionárias do mundo do romeiro, tomando como 

ponto de vista as considerações de Wunenburger (2003, p. 108) “[...] só ganha sentido no 
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universo de um pensamento suprarracional, que procura, não no domínio do mundo empírico, 

mas uma perfeição interior que só pode ser encontrada na comunhão com Deus”. As romarias 

atuam como meios de transformar Juazeiro do Norte em “paraíso” terrestre, um lugar melhor, 

feliz e perfeito (WUNENBURGER, 2002a). É preciso esclarecer que essa crença do romeiro 

no mundo visionário, permite-lhe, todavia “[...] suportar serenamente a existência com a 

certeza de que outro mundo virá [...] no horizonte da vida terrestre ou numa vida do além” 

(WUNENBURGER, 2007, p. 71). A esperança descrita na voz dos romeiros se expressa no 

espaço concreto da cidade, ou especificamente nos lugares de romaria onde costumeiramente 

eles desenvolvem sua peregrinação urbana
144

.   

É através deste percurso que um novo mundo se abre. É a própria cidade a transmitir 

uma luz iluminando os romeiros, uma luz sobrenatural proveniente de Deus. É o próprio Deus 

por intermédio de padre Cícero em forma de Luz a guiá-lo a uma fonte transcendente. O 

romeiro recorre primeiro às forças suprassensíveis, no caso as forças de Deus, pois é a partir 

Delas que emanam a esperança fundamental e a material.  

É por isso que Wunenburger (1979) diz que ao místico não é possível descrever senão 

lá aonde se quer ir, onde ele está. Ele não pode mostrar o caminho; a força da esperança é que 

conduz esse movimento de procura. Acreditamos que a esperança, neste sentido, fortalece o 

imaginário místico dos romeiros transmitindo-lhe significado e sustentação fazendo com que 

o próprio trajeto seja um dos fatores mais importantes em uma romaria, por causa da 

expectativa que os romeiros criam antes de chegar ao destino. O destino é somente uma forma 

de confirmação, eles só querem ratificar no destino a evocação de seus anseios tanto materiais 

quanto transcendentais. Mesmo por que a esperança não tem sentido de passado, aliás, 

esperança não é “passado”, ela é um “avenir”, ou seja, um futuro, o que está para vir, não se 

espera para ontem. Os romeiros esperam com perspectivas de certezas futuras. 

Assim, romarias e seus lugares formam “marcas” de Juazeiro do Norte, marcas 

constituídas de “traços” interiores e exteriores para aqueles e aquelas que as constroem. São 

marcas porque são duráveis no tempo e no espaço a partir da presença humana. Elas definem 

a cidade, pois se transformaram na quintessência de uma cultura particular. Pode-se mesmo 

                                                             
144 Muitos romeiros e moradores mais antigos de Juazeiro fiéis à causa de padre Cícero esperam seu retorno para 

um tempo milenar, ou seja, viverem uma “idade do ouro” (COH‟N, 1958) de justiça e prosperidade a se realizar 
sobre Juazeiro. Wunenburger (2007, p. 70) traz o contexto histórico do milenarismo afirmando que ele “[...] 

surgiu das profecias apocalípticas, em voga no judaísmo e, sobretudo, no cristianismo nascente, esse mito funda 

a crença no advento iminente de um Messias, o novo Cristo, que cumprirá as promessas divinas de um reinado 

de justiça e de felicidade de mil anos na terra”. Ainda para o autor, o milenarismo foi responsável por 

movimentos violentos cujo objetivo é destruir a ordem legal de uma sociedade.  
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questionar se as romarias e os lugares de romaria já não ampliaram sua condição semântica de 

marca para o contexto do símbolo.   

Já nas relações existentes entre o citadino, o visitante e a cidade, o patrimônio é 

percebido de formas diversas. De forma geral os entrevistados não percebem a cidade, seus 

símbolos e ícones especificamente a partir de iniciativas institucionais produtoras de 

patrimônios artificiais, mas principalmente a partir dos patrimônios construídos socialmente, 

dos patrimônios vividos e do uso que eles propiciam. As entrevistas, neste sentido, se 

constituíram em apoio importante na descoberta de como moradores e visitantes relacionavam 

a imagem da cidade com a ideia de patrimônio.  

Quando questionados como viam e se concordariam em chamar o Cariri e a cidade de 

Juazeiro do Norte de patrimônios, obtivemos respostas diversificadas. Uma primeira ideia de 

cidade como patrimônio o concebe como oriundo do direito romano, ou seja, a cidade é um 

bem a ser transmitido como herança vinda do Pai. Trata-se da visão familial de patrimônio. 

Deste modo, novamente o senhor Marcos José respondeu: “Sim. É patrimônio dos romeiros e 

de todo o povo de Juazeiro. Mas primeiro é a cidade de Padre Cícero. Foi ele quem inventou a 

cidade a pedido de Nossa Senhora das Dores. Aí ele construiu e veio os romeiros para 

ajudar...”. A respondente Isabel Maria acrescentou: “Sim, o patrimônio é aquilo que é nosso? 

Então ele não é só do Cariri, ele é das pessoas que gostam e vem pra cá pra rezar e agradecer 

Padre Cícero. Ela (a cidade) é primeiro de Padre Cícero, depois é nossa”. A entrevistada 

juazeirense de nascimento Teresa de Jesus exalta a cidade e a região do Cariri como 

patrimônios comuns: “[...] São patrimônios do povo por que são eles que constroem. O meu 

patrimônio é aquilo que consegui juntar durante minha vida, como minha casa, por exemplo. 

A cidade é patrimônio do povo por que todos ajudaram a construir”. 

Nestes casos, são apresentados os diferentes níveis de entendimento patrimonial. No 

caso específico da cidade, destaca-se que padre Cícero não perdeu o poder de posse sobre a 

cidade, pois em termos cristãos a morte não é um estado definitivo, ela é uma passagem à 

ressurreição. Isto demonstra que Padre Cícero ainda “está vivo” e que a cidade, do mesmo 

modo, lhe pertence. Pode-se considerar então a cidade de Juazeiro do Norte como uma 

herança patrimonial compartilhada eternamente, ela será indefinidamente do Pai e de seus 

filhos e filhas. 

A segunda ideia do sentido de cidade como patrimônio está relacionada à afetividade, 

à relação de pertencimento que o sujeito estabelece com o seu lugar de vida. O que domina 

nos diálogos são os fatos do cotidiano da vida dos respondentes relacionados com as práticas 
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citadinas que lhes estão associadas. Seus discursos mostram uma relação íntima entre sujeito e 

cidade, uma forma de cumplicidade entre ambos. Esta segunda ideia de construção de sentido 

patrimonial permite induzir que o sentido de patrimônio é uma questão singular, é pessoal, 

porém as ações afetivas e de pertencimento tornam-se coletivas.  

A cidade é minha, é nossa, e nós pertencemos a ela. A cidade é estar juntos. É viver 

intensamente, experimentando... Fico pensando a respeito dos romeiros que mesmo 

não pertencendo à cidade, eles vivem intensamente como se fosse a casa deles, 

mesmo por poucos dias. Pertencer e ser pertencido é a chave para que a cidade se 

torne patrimônio. É sentir esta reciprocidade carinhosa (MARIA DE FÁTIMA).  

Sim, acredito que para ser patrimônio não precisa de tombamento de uma 

instituição. O tombamento principal é aquele que vem da alma, do coração da 

pessoa. Juazeiro será sempre patrimônio pra mim, mesmo eu distante e mesmo com 

problemas que ela possa vir a ter como metrópole. O patrimônio vem antes através 

do coração (AUXILIADORA MARIA). 

As declarações apresentam uma ligação estreita entre afetividade e identidade citadina. 

Cada entrevistada ou entrevistado expressa por si próprio uma forma singular de concepção 

de patrimônio em forma de afeto. A primeira compartilha sentimentos com os que não 

pertencem à cidade, existindo aí um laço comum e um apego entre morador e visitante. Os 

dois trechos, todavia, mostram maneiras próximas de perceber a cidade, de vivê-la, de afirmar 

a cidade a partir de uma forma patrimonial específica. O segundo deixa claro, e de forma mais 

direta, a existência de um “tombamento afetivo” e ele torna-se mais importante do que a 

forma institucional de patrimonialização por que é patrimônio “vivo”. Há mediação entre 

patrimônio e cidade por que os dois são termos inseparáveis. Patrimonializar a cidade então é 

praticá-la, vivê-la no curso da vida ordinária, construindo-a e transformando-a em “Lugar 

Patrimonial”. Assim, a atividade cotidiana e a dinâmica citadina influenciam na percepção e 

na construção da relação morador, visitante, cidade e patrimônio.  

É expressivamente interessante a observação feita por Maria de Fátima quando remete 

reflexões sobre si e sobre os visitantes romeiros e romeiras e sua presença na cidade. Esta 

vitalidade e dinâmica de mobilização percebida pela moradora são compartilhadas com a 

experiência do pesquisador e sua vivência de contato com os mesmos. É uma realidade da 

qual o turismo religioso produz força atrativa diferenciadora capaz de manter a fluidez das 

visitações de peregrinação romeira, ele é capaz de proporcionar tais desdobramentos por que 

fazer turismo religioso é manter constância no afeto natural estabelecido entre o visitante 

romeiro e seu lugar de acolhimento.   

Foi-nos possível, da mesma forma, captar o reverso da cidade positiva, de como ela se 

ordena de maneira a influenciar neutra ou negativamente na percepção tanto dos moradores 
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como dos visitantes. A cidade patrimonial é um conteúdo integrado às suas vidas, daí pensá-la 

como objeto topofílico, ou seja, de afeição e, da mesma forma, como objeto topofóbico, de 

indiferença ou mesmo aversão é uma realidade. O senhor Antonio Carlos destaca seu 

descontentamento com Juazeiro do Norte apontando fragilidades as quais incidem sobre seu 

posicionamento como cidadão. 

Não é que não goste daqui, mas é que sinto falta de alguma coisa. Sentimentalmente 

eu sou neutro, penso que a cidade não me deixa confortável totalmente. Acho a 
cidade morta em respeito às questões de incentivo cultural apesar de ter se tornado 

recentemente em uma metrópole, e isto é imperdoável politicamente. Gosto da 

agitação cultural, de bons espetáculos, de teatro. A cultura popular da região é muito 

forte, porém os incentivos para a manutenção destas tradições são muito irrisórios 

tanto pelo poder público estadual quanto pelo poder municipal. Sou de certa forma 

ligado à cultura popular, pois participei de teatro amador e de folguedos por um bom 

período, os abandonei por falta de perspectiva, tenho que estudar e trabalhar. Acho 

que é por isso que tenho certo rancor e frustração dentro de mim pela cidade, o que, 

de certa forma, reflete no meu comportamento afetivo com a cidade, como se ela 

fosse culpada. Mas sei que a cidade não tem culpa (ANTONIO CARLOS). 

 

Esta declaração de um morador descontente faz ponderar sobre a gestão da cidade para 

quem mora nela. A cidade não é um ser autônomo atuando independentemente, existem nela 

hierarquias de ordenamento ou gerenciamento. Se a cidade peca nos investimentos culturais 

para os locais, como nos relata o entrevistado, como seus responsáveis políticos preparam a 

cidade para os que vêm de fora fazer turismo religioso e que, da mesma forma, também 

ajudam a produzir cultura diretamente?   

Ora, já vimos que a imagem da cidade é a interpretação que seus moradores e 

visitantes fazem dela e isto se mostra através da harmonia e dos conflitos existentes em seu 

interior. No quadro de uma cidade já considerada de grande porte os conflitos tendem a se 

multiplicar. Assim questionados qual seria a imagem da cidade que deveria ser apresentada 

nos próximos cem anos após o Centenário, as opiniões centralizaram-se nos conflitos urbanos 

existentes. Principalmente o tema de maus tratos sofridos pelos romeiros durante as romarias 

foram os mais contundentes. Isto nos mostra que o próprio morador tem consciência das más 

condições como são tratados estes visitantes e reconhecem sua importância para a cidade. O 

senhor Marcelo José teceu o seguinte comentário: “Tem muitas coisas nas romarias que não 

mudam nunca e estes problemas têm que ser trabalhados. Por exemplo, romeiros passando 

mal e não tem socorro especializado. Exploração do comércio. Questões sanitárias, banheiros 

péssimos. Não há sala de emergência para ajudar o romeiro. Mudaria essa imagem”.   

Elaboramos uma síntese das imagens da cidade apresentada no Quadro 3 a partir dos 

respondentes no sentido de reunir as representações que eles têm de seu lugar de morada e 

visita. A intenção é mostrar que a cidade é uma sucessão de eventos e estes eventos 
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influenciam as diversas maneiras pelas quais as pessoas percebem o seu patrimônio e não uma 

testemunha isolada da história impregnada na memória do passado como querem os atores 

institucionais da turistificação e da patrimonialização.  

Uma expressiva contradição a respeito do Centenário merece ser destacada e 

antecipadamente trazida à tona. Diz respeito ao engajamento cívico dos visitantes e cidadãos 

moradores com o conhecimento dos festejos. Ora, percebe-se que as ações comunicacionais 

do evento fracassaram de forma significativa externa e internamente. Por exemplo, os dez 

visitantes respondentes das entrevistas nos informaram que nem mesmo sabiam que a cidade 

estava comemorando seu centenário. Ainda mais representativo, são os moradores 

entrevistados, pouco esclarecidos sobre a festa. 

 

Quadro 3: Imagens da cidade a partir de seus moradores e visitantes 

IMAGENS ATRIBUÍDAS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE 

RELIGIOSA POSITIVA 

 

 

NEGATIVA 

Santa; Abençoada; 

Encantada; Mistério; 

Boa aventurança; Eterna; 

da Fé 

 

 

Próspera; Independente; 

Desenvolvida; Cultural; 

Industrial; Turística; Rica; 

Desafios; Diversificada; 

Autossuficiente; Orgulho; 

Nova visão de mundo; da 

Realização; da Paz;  das 

Possibilidades; Prosperidade; 

Oportunidade; Atração; 

Morar bem; Progresso. 

Violenta; Precária; Confusão; 

Desleal; Gananciosa; 

Desrespeitadora; 

Enganadora; Pobre; 

Despreparada; Suja; 

Caótica; Precária; 

Barulhenta; Desigual; 

Insegura; Insalubre; 

Desorganizada; 

Sem infraestrutura 

      Fonte: elaboração do autor (2012) 

 

Uma significativa parte não tinha conhecimento de que a cidade estava em festa, outra 

parte sabia da existência do aniversário da cidade, porém não sabia que haveria festas 

comemorativas. Uma terceira sabia dos festejos do Centenário, mas não tinha informações 

suficientes e não estava interessada em participar apesar de considerar o Centenário 

importante. Por exemplo, o senhor Carlos Augusto, 75 anos, de origem pernambucana; fixado 

na cidade há 66 anos, entrevistado em setembro de 2010, data muito próxima ao dia do 

Centenário declarou: “Olha, eu sei que estão preparando estes festejos, mas eu ainda não sei 

como vai ser, num sei o que eles estão fazendo... porque deveria ter alguma coisa mostrando... 



164 
 

até agora eu num sei, sei que tão preparando. Tem uma comissão preparando pra fazer isso” 

(CARLOS AUGUSTO). 

A estas representações sobre a cidade patrimônio, em pleno festejo do Centenário, 

serão aliados o desenrolar da preparação e da organização dos festejos desembocando no 

ápice das comemorações ocorridas no dia 22 de julho de 2011. Os próximos subitens 

propõem evidenciar o Centenário em sua completude.  

 

5.6 A organização e a sacralização do evento Centenário de Juazeiro do Norte  

Juazeiro do Norte é em função de sua história e da percepção que têm dela seus 

habitantes, uma singularidade em relação às outras cidades do Ceará. É uma cidade religiosa, 

antes mesmo de qualquer outra dimensão. Esta dimensão é parte integrante da identidade 

local. A cidade é exemplo desses lugares festivos peculiares por ocasião de sua gênese 

sagrada de expressão mitológica e mística
145

 popular de uma aplicação prática envolvendo o 

imaginário e o simbolismo religiosos.  

Da mesma forma é um dos maiores celeiros culturais brasileiros ancorados na 

diversidade das práticas culturais envolvendo um mesmo lugar. Celeiro cultural construído 

em sua grande parte pela herança deixada pelos praticantes das romarias encenadas ao longo 

de sua história. Os munícipes reproduzem seus eventos festivos como autênticos patrimônios 

etnográficos, plenos de diversidade, de elementos materiais e imateriais imbuídos de 

manifestações rituais específicas. O simbolismo religioso em torno da imagem de padre 

Cícero Romão Batista é a impressão primeira na paisagem da cidade.  

Cidade embrionária quanto a seu surgimento e fundação ocorrida em 22 de julho de 

1911, o município começou a viver desde o início do ano de 2009 um frenesi político e 

religioso motivado pela aproximação de seu centenário de emancipação político 

administrativa. Municipalidade, Igreja e Pensamento Regional juntaram então esforços com o 

objetivo de elaborar estratégias para a concretização da festa do centenário da cidade.     

Devido à representatividade do evento e de sua importância para o contexto local e 

regional, a Municipalidade decidiu criar um grupo especial formado por integrantes da 

sociedade para gerenciar o grande acontecimento já que o receio rebatia sobre a possibilidade 

                                                             
145 Mítico é aqui entendido como não sendo necessariamente atrelado ao religioso, mesmo sabendo que não há 

religião sem mito. Por exemplo, muitos acreditam em padre Cícero como um mito sem relacioná-lo à idéia do 
religioso, do sagrado, do sobrenatural. Já na ideia de místico está intrínseca a presença do religioso, a crença na 

existência do sobrenatural, do sagrado. Cícero foi padre, religioso e muitos acreditam em sua força sobrenatural 

como santo.    
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da administração sozinha não dar conta dos preparativos. Então, no dia 4 de fevereiro de 2009 

foi publicado no Diário Oficial Municipal o Decreto de número 295, criando e oficializando a 

“Comissão Municipal Organizadora das Comemorações do Centenário de Emancipação 

Política do Município de Juazeiro do Norte”.  

Os argumentos apontados para a realização dos festejos e da formação da Comissão 

foram: a importância cívica e cultural que a cidade levaria para seu futuro próximo; trazer à 

mostra a figura imortal de padre Cícero, primeiro prefeito da cidade e hoje maior referencial 

sócio-histórico de todo o Nordeste do Brasil; gravar o evento para toda posteridade, ou seja, 

torná-lo perene na memória do povo e na organização do espaço urbano; controlar a rápida 

aproximação da data central do centenário em 22 de julho de 2011, o que se tornou 

imprescindível para cumprir, em curto espaço de tempo, as tarefas propostas para essa 

comissão que consistia, prioritariamente, em conceber e concretizar um programa capaz de 

mobilizar todos os filhos de Juazeiro com alegria e festa (JUAZEIRO, 2009a).   

A Comissão do Centenário tinha como objetivo geral “[...] organizar, elaborar, 

coordenar e aprovar a programação municipal das atividades oficiais a serem desenvolvidas 

sob o marco das comemorações do centenário da Emancipação Política de Juazeiro do Norte 

[...]” (JUAZEIRO, 2009a, p. 2). Ao seleto grupo foram imputados direitos e poderes 

institucionais temporários os quais seriam exercidos durante todo o decorrer do processo 

festivo.  A escolha e efetivação destes membros foi realizada pela Secretaria de Turismo e 

Romaria e pela Secretaria da Cultura, cujas identificações encontram-se listadas no Quadro 4, 

a seguir. 

 

QUADRO 4: Membros da Sociedade Civil pertencentes à  Comissão do Centenário 

  de Juazeiro do Norte - CE 

MEMBROS FUNÇÕES PROFISSÕES 

Geraldo Menezes 

Barbosa 

Presidente Jornalista, odontólogo e 

escritor 

Francisco Renato de S. 
Dantas 

Secretário 
geral 

Secretário de Turismo  

José Carlos dos Santos Coordenador 

executivo 

Secretário de Turismo de 

Juazeiro do Norte 

Daniel Walker de A. 
Marques 

Membro Professor universitário e 
escritor 

Glória Maria Ramos 

Tavares 

Membro Professora e suplente de 

senador 
Annette Dumoulin Membro Irmã missionária, escritora    

e coordenadora diocesana da Pastoral 

das romarias de Juazeiro do Norte 
Therezinha Stella 

Guimarães 

Membro Irmã missionária e escritora 
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Antonio Renato S. 
Casimiro 

Membro Professor e memorialista 

José Reginaldo Duarte Membro Secretário de Governo 

Maria do Carmo 

Ferreira da Costa 

Membro Presidente Memorial Padre 

Cícero 

Paulo de Tarso G. 
Machado 

Membro  Escritor, advogado, tabelião 

Paulo Lemos Pereira Membro Padre 

Raimundo Rodrigues 
Araújo 

Membro  Escritor, poeta, jornalista 

Fonte: Diário Oficial de Juazeiro do Norte de 04.02.2009 

 

A eleição deste grupo no seio da administração da Comissão testemunha a lógica em 

captar representantes de diferentes competências e de se trabalhar em conjunto atuando em 

diferentes segmentos. Esta unidade de coordenação e de comando deveria permitir superar 

todas as barreiras necessárias à realização e ao sucesso do Centenário. Por exemplo, ela 

atuaria na exposição de ideias as quais seriam analisadas e postas em prática, na captação de 

recursos, na elaboração e aprovação de projetos, na organização de calendários, na 

contratação e programação de shows e inaugurações, nas decisões administrativas dos gastos 

etc.. A Comissão centralizou sua atenção em particular aos projetos turísticos motivados pelo 

volume de investimentos que já vinham, há certo tempo, sendo canalizados para a área; porém 

sem avanços em ações concretas no espaço urbano e sem perspectivas de atrair visitantes 

capazes de influenciar, positivamente, nas receitas municipais.  

Estas observações, de início, nos levam à leitura do quadro no intuito de ponderar 

sobre alguns pontos observados na estrutura de formação dos membros da Comissão. A 

história de exclusão do romeiro, um dos mais populares e importantes protagonistas 

produtores do imaginário, da simbologia religiosa e da cultura de Juazeiro do Norte, continua 

sendo repetida. Estamos nos referindo à racionalidade da lógica empresarial institucional que 

pretende estabelecer na cidade o modelo de turismo convencional o qual nega ao romeiro a 

oportunidade de participação efetiva na elaboração das estratégias do evento.   

Vejamos como esta lógica vem se reatualizando: percebe-se que os atores 

selecionados para compor a Comissão pertencem a um grupo intelectualizado, a uma elite 

seletiva e tal observação requer questionamentos. Se o Centenário da cidade é uma 

comemoração cívica e cultural tendo como objetivos trazer à mostra as romarias e a 

valorização dos romeiros, por que nenhuma representação romeira, local ou de outro Estado, 

foi convidada para fazer parte desta Comissão? Por que nenhum dos representantes da cultura 

popular local, mestres da cultura, artesão, representante de associações do folclore, por 
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exemplo, aqueles enriquecedores do mundo imaginário ou da realidade concreta da cidade em 

sua múltipla forma cultural, foram chamados para compor esse elenco
146

? Por que não houve 

articulação inter-metropolitana e nenhuma cidade da região, principalmente a de Crato foi 

convidada?  No que elas vão participar nos eventos comemorativos?  

Por não terem sido convidados a pensar o evento Centenário, as falas destes atores 

foram impedidas de verbalizar. Eles não aparecem como influentes no espaço de decisões da 

cidade. Presentes constantemente no espaço concreto e no simbólico urbano, eles foram 

excluídos da composição da Comissão de forma sistemática. Ao não se convocarem tais 

atores, os isolaram de uma caminhada que deveria ser feita em conjunto para o segundo, 

terceiro... e tantos outros Centenários.  É considerá-los incapazes de comandar ou opinar 

sobre a construção cívica e cultural do Município. É tomar uma atitude fortalecedora das 

oposições ideológicas apontadas por Monnet (1999a), sobre as questões do controle e da 

organização urbanas.   

A municipalidade vem desde a década de 1980 elaborando estratégias no âmbito do 

turismo convencional na intenção de transformar a cultura juazeirense em potentes 

mercadorias de atração. Por exemplo, o já abordado Plano de Atividade Turística de Juazeiro 

do Norte – PAT, elaborado em 2000 em parceria com o governo do Estado e ligado ao Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano, considerou a religiosidade local um dos principais 

componentes culturais para o crescimento do turismo fazendo da questão religiosa, forma 

direta de criar negócios.  

Portanto, as romarias entraram na lista de intenções como valor de mercado e 

elemento privilegiado em aumentar a “cadeia produtiva” que o turismo retórico é capaz de 

expandir. Todavia, quando se propõe observar a trajetória socioeconômica do romeiro em 

Juazeiro do Norte, sua história é a história do excluído no sentido específico da economia 

clássica. Assim a concepção clássica de turismo segue o mesmo trajeto recusando e negando a 

presença deste consumidor. O pensamento institucional via PAT os sentencia da seguinte 

forma: 

O perfil do turista que vai ao Cariri é de adultos, homens, a maior parte com 

formação escolar. Em Juazeiro a maioria dos turistas são romeiros, com menor grau 

de escolaridade. A Juazeiro seria interessante tentar integrar em seus roteiros o 

turista do Cariri, que traz mais divisas para o município, e demonstra oportunidades 

                                                             
146 A importância do artesanato e da cultura folclórica explica em grande parte o turismo em muitas cidades no 
mundo. É praticamente impossível imaginar Juazeiro do Norte sem seu artesanato e suas práticas folclóricas. 

Eles participam de maneira singular e têm uma importância patrimonial extrema na formação da cidade. É graças 

a eles, além das romarias, que se reconhece patrimonialmente a cidade.  
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para o desenvolvimento do turismo religioso focalizado em aspectos histórico-

culturais (JUAZEIRO, 2000a, p. 110).   

 

O desenvolvimento de um plano de ação turística monopolizado pela municipalidade 

de Juazeiro reforça a contradição no âmbito de uma região metropolitana já institucionalizada, 

porquanto não há efetiva irradiação dos projetos de investimentos. 

Os peregrinos romeiros não são interessantes para as pretensões do turismo 

convencional em Juazeiro por não possuírem o perfil ideal requerido. O Plano de Ações 

Turísticas os denomina de “turistas de romarias”
147

, ajustando a esta denominação um 

preconceito sociocultural e econômico. Sociocultural, pois são entendidos como sujeitos 

desprovidos de erudição. Paradoxalmente, são exatamente esses romeiros que produzem o 

espaço cultural da cidade para o turismo explorar. Economicamente, porquanto eles não são 

detentores de poder de gastos pretendidos pela atividade.  

O turismo no Ceará movido pelo modelo sistêmico das localidades litorâneas 

historicamente desfavoreceu as comunidades do interior, não os considerando como público 

alvo da atividade. A lógica segue uma hierarquia econômica orientada pelo poder monetário 

do consumidor ideal: o turista estrangeiro. Neste sentido, o turista ideal é necessariamente o 

visitante de procedência europeia, seguido ocasionalmente pelo sul americano, pelo paulista e, 

raramente o próprio nordestino (OLIVEIRA, 2007b). Obviamente os romeiros são excluídos 

da lógica do desenvolvimento deste tipo de turismo exigente do alto e rápido lucro. Fruto da 

ausência de uma política de turismo interna, a questão para o poder público é desprezar os 

milhões de romeiros e excluí-los das estatísticas oficiais do Estado. Ora, “[...] a interiorização 

do turismo no Ceará – mesmo com os estímulos do PNT
148

 2007-2011 – ainda beiram aos 

limites da incompreensão. Não se percebe o capital humano e institucional da estrutura 

religiosa em converter demandas vocacionais em desenvolvimento” (OLIVEIRA, 2010b, p. 

11). O geógrafo aponta os motivos: a reprodução da visão turística assentada nas belezas 

naturais, na tradição, na hospitalidade; assim sendo, no extrativismo imediato.   

Para a retomada dos investimentos no turismo no contexto da festa do Centenário, em 

2009 foi elaborado o diagnóstico Inventário de Oferta Turística – INVENTUR. Este 

diagnóstico ou inventário é um dos documentos exigidos para a “Chamada Pública Projeto 

Turismo Religioso: Experiências do Brasil” cujo edital foi lançado em 13 de julho de 2011. 

Este edital tem como objetivo escolher uma cidade destino cuja função é representar cada 

                                                             
147 Para a Secretaria do Turismo de Juazeiro o verdadeiro turista não é praticante de “turismo de romarias”, ele é 

praticante do “turismo cultural” ou do “turismo religioso” e aí  há uma diferença latente em relação aos aspectos 

educacionais e monetários entre o romeiro e o turista convencional.  
148 Programa Nacional de Turismo 
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macrorregião do Brasil. A cidade interessada em se inserir no programa tem que pertencer a 

uma das 276 Regiões Turísticas do Programa de Regionalização do Turismo e ter como oferta 

principal atividades relacionadas à religião com calendários fixos. Para as cinco cidades 

eleitas serão disponibilizadas, pelo Ministério do Turismo, estruturação e qualificação da 

oferta turística. Entre as atividades, será formado um comitê gestor local e a elaboração do 

diagnóstico de oferta municipal de turismo religioso. Da mesma forma haverá a criação de um 

roteiro turístico para a cidade o qual será publicado no Catálogo de Turismo Religioso 

Brasileiro (BRASIL, 2010c).   

No entanto, uma análise do INVENTUR revela tratar-se de uma cópia praticamente 

fiel do PAT, ou seja, é um relatório técnico direcionado ao turismo de base estritamente 

economicista reforçando a intenção de atingir o turista ideal, agora em uma escala mais 

abrangente. O documento está dividido em três partes: Inventário de Oferta Turística, 

Inventário dos Serviços e Equipamentos Turísticos e Inventário dos Atrativos. Todas 

apontando suas potencialidades e fragilidades, uma prática recorrente de metodologia de nível 

especificamente técnico.  

Neste sentido, o diagnóstico não apresenta algo novo. Furta-se em destacar o 

recorrente: apresentar Juazeiro considerando sua importância regional por se tratar de uma 

cidade de grande religiosidade, terra de romarias e pessoas ligadas à cultura. Relançar o 

turismo com o objetivo de atingir os benefícios e credibilidade ainda não alcançados foi meta 

imperativa da proposta do INVENTUR para o Centenário.  

As festas do Centenário de Juazeiro foram da mesma forma oportunidades de decretar, 

definitivamente, a união entre o poder público municipal e o poder eclesial católico, 

utilizando as romarias. Selou-se a aproximação harmônica Município e Igreja em um ato que 

se pode chamar de “Pacto de Cooperação do Centenário
149

”. A reapropriação dos termos 

“oração” e “trabalho” foram adaptados ao slogan do Centenário: “Juazeiro Centenário: Terra 

de Oração e Trabalho” ininterruptamente midiatizado durante os festejos traz à superfície a 

imagem deste Pacto. Oração consubstancia a presença seletiva de domínio da Igreja católica a 

partir dos três representantes no quadro da Comissão e sua relação com as romarias objetos de 

atração turística. Trabalho carrega a imagem do discurso oficial municipal de que a cidade é 

                                                             
149 O termo “Pacto de Cooperação do Centenário” faz alusão direta aos pactos ideológicos políticos econômicos 

realizados durante o longo processo histórico do Ceará. Estes pactos foram criados para manter os grupos 
oligárquicos no poder. Os pactos mais recentes (década de 1990) serviram para modificar a estrutura político-

eleitoral do Estado. Por exemplo, o “Pacto de Cooperação” (1991) foi considerado um dos mais significativos, 

pois foi criado para celebrar o início da “modernidade” no Ceará através da ascenção da nova elite política-

empresarial. Tinha como objetivo conclamar a sociedade em geral para debater os problemas econômicos que 

assolavam o Estado e encontrar alternativas.  
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terra próspera preparada para receber complexos industriais, além de expandir seu forte 

comércio e inovar seus serviços mais sofisticados como os relacionados ao turismo religioso. 

Carrega, portanto, uma imagem que vem sendo construída como a mais promissora das 

atividades de serviços. Essa harmonia legitima a notoriedade do evento. Assim, quando a 

cidade e seus visitantes, durante os eventos, percebessem essa consonância, para a Comissão 

criar-se-ia a atmosfera de confiabilidade necessária ao seu prosseguimento.   

A reapropriação do termo “Trabalho” como imperativo no discurso das cidades 

modernas e remetido de forma incisiva ao ponto de ser transformado em slogan de um evento 

como o Centenário traz à luz contrapontos entre épocas históricas diferentes a explicar suas 

transformações no contexto urbano atual.  

Assim, na época da produção pré-industrial, as cidades e seu corpo social estavam 

carregados de simbolismos influenciando os modos de atualização dos imaginários a elas 

associados. O gestual do trabalho, e neste caso, o trabalho artesanal, era mantido inseparável 

da linguagem imaginária, porquanto o imaginário inscrevia-se no simbolismo das ferramentas 

mantido pelo poder onírico dos trabalhos realizados. Técnica e simbolismo, dessa forma, 

casavam-se perfeitamente. Dessa união, irradiava-se uma linguagem imaginária inseparável à 

organização do trabalho. Daí que o onirismo do trabalho artesanal era condição de integridade 

mental do trabalhador e, utilizando as matérias primas, o trabalho artesanal ativava os 

arquétipos do imaginário de seu produtor, distendendo seu sonho íntimo sobre o produto final 

(WUNENBURGER, 1985).  

O “Trabalho”, nestes termos, no slogan do Centenário se faz reconhecer a partir do 

discurso desenvolvimentista e progressista que a cidade contemporânea e metropolitana 

juazeirense persegue há algumas décadas. Ao associá-lo à Oração, é distorcido ainda mais, 

pois se distancia consideravelmente dos preceitos religiosos preconizados por Padre Cícero de 

sua ideia de trabalho assentado no sagrado labor artesanal de sua época considerado envolto 

na capacidade do sujeito criar por si e em sua própria residência os produtos para sua 

sobrevivência.  

A solidificação estratégica deste Pacto pode explicar como uma comissão ganha força 

e respaldo para justificar sua condução em captar investimentos e dar apoio e credibilidade ao 

evento. Não a qualquer preço, mas sim ao custo necessário do retorno do capital simbólico a 

ser investido. E na interface investimento simbólico e produção patrimonial de 

direcionamento turístico para a cidade, o Centenário torna-se canal instrumental compatível 

com a retórica da sustentabilidade dos investimentos a serem realizados (OLIVEIRA, 2008a). 
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Os resultados esperados em termos de economia, turismo e cooptação religiosa de fiéis estão 

na origem da interação entre as duas partes e, por isso, a necessidade da perfeita condução do 

evento.  

A festa dos cem anos, associada ao domínio e poder católico ocorreu também quando 

da escolha da logomarca oficial (FIGURA 9) em concurso promovido em abrangência 

nacional definido em 2010. Através desta logomarca a prefeitura institucionaliza a festa sacro-

cívica, utilizando a célebre iconografia da estátua de padre Cícero e monumentos religiosos 

católicos à cidade associados. Neste sentido, concretizou-se uma imbricação entre a 

autoridade política e a autoridade religiosa pondo em cena, para ambos, o patrimônio Padre 

Cícero
150

. As instituições se armaram de poderes simbólicos favorecendo trocas uma sobre a 

outra no desenrolar dos momentos festivos, desde o início até sua conclusão. Como não 

poderia deixar de ser, mais uma vez, Padre Cícero e sua imagem, foram reapropriados como 

ferramentas úteis, agora manipulados, concomitantemente, por ambas as instituições. Cada 

poder construindo e explorando simbolismos específicos nos mesmos espaços, contudo os 

dois atuando na organização de um simbolismo onde a Igreja e o Estado já não podem ser 

mais diferenciados.  

Durante o Centenário, Padre Cícero foi transformado em “patrono” temporário da 

cidade. É interessante observar, neste sentido, que padre Cícero ficou gravitando em torno 

tanto na condição de patrono cívico, por ser o fundador da cidade e primeiro prefeito e na 

condição de “patrono” religioso enquanto santo popular. Observa-se a concretização do 

eminente desejo de transformar o Centenário em uma festa cívico/religiosa, cujo objetivo 

maior foi fortalecer a imagem de Juazeiro como polo e rede de receptivos turísticos. A festa, 

transformada em ícone, a ser consubstanciada no simbólico, foi uma forma inteligente de dar 

visibilidade a seus promotores e construir imagens para ambas as instituições. Elaborar uma 

festa cívica aliada ao religioso, onde as instituições trabalham em conjunto evidencia o jogo 

da aliança entre o poder municipal e o poder eclesial
151

.     

 

 

                                                             
150 Vale lembrar neste momento que a secretaria responsável pela pasta do turismo da cidade denomina-se 

“Secretaria de Turismo e Romarias”. Vê-se, neste sentido que, investir no turismo religioso tendo as romarias 

como principal atrativo é a intenção dessa secretaria.   
151 Esta incisão imposta do religioso na esfera municipal gerou protestos por parte de taxistas e usuários de táxis 
na cidade quando da padronização dos veículos através de lei municipal. A padronização obrigava os taxistas a 

usarem adesivos aproximando-se do formato do logotipo do Centenário. A imagem de padre Cícero foi o 

destaque da padronização. Muitos passageiros não católicos se recusavam a utilizar carros com a imagem de 

padre Cícero em suas laterais, como muitos taxistas desobedeceram a Lei retirando a imagem da composição 

padrão justificando, da mesma forma, motivos religiosos.    
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Figura 9: Logomarca e oficialização patronal de padre Cícero para o Centenário 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte 

 

Com a logomarca institucionaliza-se a personificação da cidade, ou seja, Juazeiro do 

Norte foi encarnada na figura de uma pessoa, uma personagem. Condição essa arraigada 

simbolicamente no imaginário social associando a imagem do padre à própria cidade ao longo 

de sua existência histórica.  

 
    

5.7 O Centenário na paisagem: uma introdução dos sentidos de ícone e de perenização  

Este subcapítulo adentra, mesmo que brevemente, no estudo do ícone “Estátua de 

Padre Cícero”. A Estátua é um objeto material como qualquer outro. No entanto, ela foi 

construída para fazer parte das representações políticas e, posteriormente, tornou-se 

componente de uma cultura social religiosa específica e essas condições a personificaram em 

um símbolo. Veremos como este símbolo é transformado em ícone já que a estátua em si 

possui sua autonomia material. Isto é importante na medida em que posteriormente 

verificaremos sua retomada como patrimônio cultural material.  

Um primeiro sentido de ícone o apresenta coligado ao de símbolo no contexto da 

leitura dos significados proporcionados pelo urbano. Ou seja, ícones e símbolos em inteira 

conexão são apreendidos com o objetivo de se compreender como os sentidos elaborados 

pelas sociedades na cidade em um determinado período e com seus lugares precisos são 

comunicados tanto no espaço quanto no tempo (MONNET, 2006; 2007).  
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A ideia de ícone urbano mostra-o sendo resultado da produção dos lugares pela 

construção de simbolismos, isto é, o sistema de produção dos significados dos lugares por 

intermédio dos objetos concretos neles construídos e esse simbolismo ganha eficácia através 

da iconização destes objetos. A iconização, neste caso, é o sistema de comunicação das 

imagens concretas destes objetos nos diferentes meios de comunicação visual impressos ou 

eletrônicos. Neste contexto, os ícones são explicitamente referenciados pela imagem fixa. O 

ícone é concebido elemento de evidenciação de ligação entre o ordenamento do espaço e as 

estruturas paisagísticas e icônicas.  

O objetivo de trabalhar os ícones urbanos na geografia, dessa forma, é o de 

compreender como os habitantes ou visitante se orientam na cidade, quais meios eles utilizam 

para se orientar, identificar lugares, estabelecer limites e colocar os objetos em seu devido 

lugar (MONNET, 1999c; 2006). Símbolos e ícones são elementos essenciais na 

territorialização, ou seja, na produção social do espaço. Os ícones urbanos não correspondem 

às imagens mentais por estarem relacionados diretamente ao papel determinante da visão nos 

processos cognitivos humanos. É a relação direta do sujeito com o mundo ambiente concreto.  

Uma ilustração desse entendimento de ícone na paisagem da cidade de Juazeiro do 

Norte justifica esta construção conceitual. Tomemos a estátua de padre Cícero como exemplo 

clássico: ela é um objeto concreto com seu lugar preciso e específico, a cidade de Juazeiro, só 

que representa ao mesmo tempo uma realidade concreta e abstrata, ela simboliza Juazeiro e 

também a personificação de um homem, Padre Cícero. Neste caso, a estátua é um símbolo por 

criar laços entre realidades de naturezas diferentes, de articular ordens entre o material e o 

ideal, o concreto e o imaginário.  

Mas para que este símbolo concreto específico se transformasse em ícone, foi preciso 

um longo processo de transmissão de sua imagem nos mais diversos meios de comunicação 

como xilogravuras, postais, revistas, livros, selos, pinturas, medalhas, esculturas etc.. Este 

processo é denominado de iconização do símbolo.  Foi com a iconização que o símbolo 

“Estátua de Padre Cícero” projetou-se para além do lugar, ampliando consideravelmente seu 

alcance representacional. A estátua como ícone é hoje utilizada para os mais diversos meios e 

fins, e sua projeção simbólica ultrapassa as fronteiras do país.  

Os ícones tratam-se também de programas dinâmicos vivenciados no seio da cidade o 

que implica que esta concepção ou dimensão icônica seja administrada, ou melhor, definida, 

reinterpretada, carregada de sentidos e inserida em condições históricas por leituras diversas 

(SANCHIS, 2007, p. 19).  
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As festas comemorativas cívicas, como no caso do Centenário de Juazeiro do Norte, 

são manifestações essencialmente pontuais e efêmeras e de um tempo extraordinário, bem 

demarcado. São comemoradas como ícones de momento a serem vivenciados em uma única 

oportunidade. Tais festividades são constituídas para se tornarem ícones marcas de uma 

determinada cidade por sua representatividade histórica e social. Sua construção no 

imaginário contemporâneo demanda o desenho de uma paisagem visual específica, por 

intermédio de uma cadeia de promoção intensiva.  

Os eventos comemorativos estão enquadrados nos três principais tipos ou grupos de 

festas tradicionais elencadas por Di Méo
152

 (2001a; 2001b). Diferem-se dos demais por 

desempenharem outros registros, usualmente os não religiosos. Para ele, os eventos 

comemorativos muitas vezes servem de sinédoque, ou seja, exercem efeitos simbólicos 

atuando em escalas geográficas diferentes. Os eventos comemorativos não fogem à regra 

quanto à diversidade e quantidade em relação aos outros tipos de eventos. Pode-se partir de 

uma comemoração restrita a um lugar, cidade ou país como a festa cívica patriótica, a um 

contexto bem localizado ou aquela comemoração dedicada a uma personalidade cujo objetivo 

é o de fortalecer os laços comunitários ou ainda a conjunturas mais universais.   

Os eventos urbanos festivos quaisquer que sejam suas classificações ou intenções 

possuem dimensões temporal e espacial já que são necessários um “quando” e um “onde” 

precisos para serem realizados. Neste sentido, se transformam em vetores estratégicos 

porquanto dependentes da apropriação do espaço. Em torno destes eventos gravitam 

diferentes atores. No trato dos eventos cívicos estão a eles atrelados, diretamente, os atores 

institucionais.  

Muitos eventos comemorativos, por sua condição efêmera, são apropriados, 

retrabalhados, modificados ou recriados com o objetivo de os tornarem perenes no sentido de 

assegurarem realização estável no espaço urbano. Quando levados a se inscreverem 

                                                             
152 No primeiro grupo estão as festas calendário vividas através dos ritmos das estações, ligadas ao ritmo da 

natureza. Entre as diversidades de exemplos têm-se as festas em homenagem à boa colheita e funcionam como 

lacunas entre o espaço e o tempo. É neste entremeio (vazio do universo) que o homem é exorcizado, liberto das 

forças naturais, forças estas sobre as quais exercia pouco controle. As festas calendário estabelecem controle sob 

os opostos afeiçoando, por exemplo, os contrastes sombra/luz, branco/preto, civilizado/selvagem etc. Elas 

encorajam a inversão de papéis, simbolizam o triunfo da claridade sobre a treva e assim por diante. No segundo 

grupo estão as festas padroeiras. Diferenciam-se das festas calendário apesar de estarem nela inscritas, porém 

não têm o mesmo significado sócio geográfico. São festas localizadas, privilegiando uma determinada 

comunidade sob a proteção do principal santo de devoção. São festas ocorrentes em países tanto cristãos quanto 

em outras culturas as quais cultuam suas divindades. São características destas festas as procissões e os cortejos, 
rituais capazes de sacralizar os territórios, de promover-lhes certa inviolabilidade. São praticadas coletivamente, 

dissimulam tensões internas, reforçam a unidade social, instituem identidade territorial criando laços familiares e 

definem uma identidade geográfica em relação a outras festas patronais (DI MÉO, 2001a; 2001b). 
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perenemente na cidade, os atores que as controlam trabalham para que elas sejam visíveis em 

tempos prolongados. A perenização de um evento representa questões relativas à apropriação 

do espaço (GRAVARI-BARBAS; VESCHAMBRE, 2005) e no imaginário por meio da 

utilização cada vez mais crescente da midiatização. Daí, “perenizar” significar também a 

criação de condições propícias, promovendo o clima de aceitação, de aprovação, de orgulho, 

de se fazer pertencer à cidade.   

Afirmar que os eventos festivos do Centenário de Juazeiro do Norte foram dirigidos 

nestes termos já é interessante, porém requer que se vá mais além. É importante, todavia, se 

perguntar sobre a natureza desse evento, ou melhor, como e para quem ele foi produzido.  Em 

que medida e como se processaram as relações políticas, econômicas e religiosas nesta festa 

cívica. Que estratégias foram utilizadas? Certamente que, no espírito da Comissão, o 

Centenário não poderia ser concebido sem sua perenização no imaginário e no espaço 

concreto, deslocado da reprodução em ritmos regulares. A perenização temporal inscrita no 

imaginário e a perenização espacial pretendida no material são dimensões conjuntas 

idealizadas para a projeção da cidade a ser remetida a um futuro promissor. A 

instrumentalização destas duas dimensões incitou assegurar os investimentos necessários. 

Partiremos para a fase de como este ícone foi posto a ser perenizado no imaginário citadino 

observando como a perenização de um Evento-Mãe foi dependente de eventos a ele filiados 

condicionando uma força regional do simbolismo latente entre Juazeiro do Norte e o símbolo-

ícone Padre Cícero. 

 

5.8 A perenização de um ícone dinâmico e efêmero no imaginário social  

Com a oficialização do Centenário, com a institucionalização da Comissão e com a 

logomarca definida, foi finalizada a composição do brado cívico religioso do evento em letra 

e música. O Hino do Centenário foi institucionalizado no dia 3 de junho de 2011 por força de 

lei municipal (JUAZEIRO, 2011) e composto com as seguintes estrofes:  

 

Sob o manto de Maria tu nasceste. E o amor do Padre Cícero Romão. 
Haverá lugar bendito como este? Quanta honra luz e glória neste chão!  

 

Teu passado, Juazeiro, é glorioso. Teu presente um pujante florescer 

Teu futuro é grandioso. Construído com trabalho e com fé. 

 

Dos pequenos e dos grandes és guarida. Acolher é tua nobre vocação.  

És refúgio para os náufragos da vida. Que da Virgem buscam amparo e proteção. 

Nesta terra, cada lar é uma oficina, Oratório de labor e devoção. 
A semente que se lança aqui germina, Multiplica, gera fruto em profusão. 
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Maravilha! Celebrar teu Centenário. Grande festa de beleza singular. 

Te saudamos, ó cidade-relicário, Hoje e sempre haveremos de te amar.  

    (Autor: Paulo de Sousa) - Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte 

Conseguir apoio financeiro e logístico foi uma das primeiras etapas entre os diversos 

esforços planejados para a “grande festa de beleza singular”. Em setembro de 2009 a 

Comissão se deslocou até Fortaleza para reunir-se com os professores da Universidade 

Federal do Ceará e conterrâneos residentes na capital para debater o que já se havia sido 

preparado até aquela data. Foi então colocada em pauta a proposta de transformar o centenário 

em um grande espetáculo, essa condição seria essencial na medida em que a perenização do 

evento se iniciaria incutindo na mente das pessoas a peremptória necessidade de tal 

celebração. A Comissão levou a cabo a potencialização do Centenário utilizando a vertente 

midiática do marketing de eventos. 

[...] Alguns possíveis patrocinadores já foram selecionados, foi contratada uma 
agência de publicidade (de Fortaleza) para cuidar da parte de divulgação e o passo 

seguinte será contratar uma agência promotora de eventos para planejar e executar 

as ações que assegurarão o êxito dos eventos de maior magnitude. Tudo isso já 

estava delineado no Plano de Ação Geral discutido e aprovado pela Comissão do 

Centenário. Desde o começo seus membros reconheceram que um empreendimento 

da tal envergadura só poderia ser conduzido a contento se fosse entregue a 

profissionais do ramo, muitos dos quais só existem fora de Juazeiro do Norte, em 

grandes centros como Fortaleza. O prefeito Manuel Santana [...] afirmou 

categoricamente que vai embelezar Juazeiro como se estivesse preparando uma 

noiva para o casamento. [...] (JUAZEIRO, 2009b).   

 

O extrato acima exemplifica seguir um modelo de divulgação que integra a cidade e as 

romarias com o projeto político de espetacularização dos cem anos de fundação da Cidade 

Santuário. Geralmente a consequência destes eventos espetáculos é a de que banalizem 

temáticas e conteúdos originais já que os eventos midiáticos se tornaram máquinas a serviço 

do desenvolvimento econômico em suas diferentes faces, ou seja, atividades de serviços como 

a turística, a política de produção voltada para construção de imagens urbanas no contexto das 

cidades ditas culturais, esportivas e festivas etc. (MIRANDA, 2010). 

Não se deve esquecer e ainda reforçar que o espetáculo social da civilização moderna, 

contexto muito bem desenvolvido nas reflexões de Guy Debord (1997), continua em sua 

essência, só que patencializada pelo avanço cada vez mais rápido e eficiente dos meios de 

comunicação e da mídia. O espetáculo não parou, ele tem avançado e reforçado suas bases de 

reprodução por intermédio da incessante renovação da tecnologia e da junção Estado e 

economia. Nisso, ele tem expandido seus limites, aumentado e generalizado sua densidade e 

poder.  
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Neste contexto, a forma espetacular do Centenário é o tipo de veiculação que registra e 

promove o evento, articulando as dimensões míticas e midiáticas das festas populares no 

contexto da cidade metropolitana (OLIVEIRA, 2007c; 2011). Ou seja, põe-se o espaço e seus 

conteúdos simbólicos tradicionais nas mãos de decisões econômicas midiátizadas. Em efeito, 

um evento cívico cultural associado ao simbolismo religioso local é transformado em evento 

controlado e rigorosamente regularizado por empresas especializadas. Não é estranho que este 

modelo eventivo trabalhe a serviço de uma empresa comercial em determinado território em 

ação contratual com setor público e com o setor privado em suas diferentes pastas.   

É o que Miranda (2009; 2010) chama de Evento Urbano Festivo, resultado da noção 

de festa e evento de marketing. O Evento Urbano Festivo se constitui a partir da festa, só que, 

paralelamente, parece integrar aspectos provenientes de técnicas de comunicação publicitária, 

ou melhor, o evento marketing. Quando a festa tradicional apresenta regras, normas e códigos, 

ela deixa de ser definida como tal. Este processo é o resultado da intelectualização urbana da 

festa transformando os atos sublimes das festas populares em ritos, degradando-a em 

celebrações ordenadas. Ela chama de pseudo festa ou festa oficial.   

Propôs-se para o Centenário uma comemoração atípica assentada no evento marketing 

a ser iniciada em 2009 e finalizada em 2011 a transformar-se em um ícone memorial, ou seja, 

ressonância profunda da memória de Cícero Romão Batista no centro da sociedade 

juazeirense reforçando a característica particular da cidade há muito assentada na máxima: “a 

imagem de Padre Cícero é a imagem de Juazeiro do Norte” ou vice e versa. Neste sentido, 

Juazeiro compara-se a um grande teatro onde Padre Cícero é o principal ator, chamado 

permanentemente para o jogo de identificação das imagens personificadas no contexto do 

espetáculo Centenário.   

A ideia de transformar um evento efêmero em condição perene no tempo e no espaço, 

no entanto, solicitou, antes, estratégias comunicativas bem elaboradas que preparariam sua 

perenização no imaginário urbano. E isso requer uma pequena leitura de alguns dos eventos 

satélites organizados com a intenção de fazê-los girar em torno do Evento-Mãe. Ou seja, 

eventos aparelhados para dar suporte comunicacional ao evento maior e promover visibilidade 

espacial e institucional. Estes ícones serviram de preparatórios e contemplarem o Ícone dos 

Ícones com o objetivo de se produzir uma imagem forte. Fazendo-se isso o Evento-Mãe 

apareceria consolidado nas representações da sociedade local mesmo se estivessem, ainda, em 

órbita afastada, ou melhor, distante dos eventos satélites.   
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A Comissão do Centenário idealizou, preparou e programou diferentes esquemas de 

programação. Diferentes itinerários e lugares foram contemplados, pois a ideia era a de 

favorecer uma visão sinóptica inteligível do que seriam os festejos até sua conclusão final. 

Um grande número de atividades foi repartido no intervalo de janeiro de 2009 a 22 de julho 

2011 seguindo uma série de temáticas específicas. Celebrações religiosas, esportivas, shows 

musicais os mais diversos, inaugurações de bustos, entrega de medalhas de mérito, 

descerramento de placas etc.. Boa parte destes eventos foi aliada a momentos representativos 

da cidade, os momentos das romarias.  

Neste sentido, no dia 18 de julho de 2009 ocorreu a abertura oficial do calendário dos 

festejos do Centenário. Esta fase esteve voltada a resgatar e narrar momentos decisivos da 

história de emancipação política de Juazeiro e homenagear fatos históricos os quais exerceram 

influências positivas na formação dos ideais, dos valores e da identidade da cidade. Sendo 

uma festa cívica a Comissão do centenário buscou para o quadro inicial das comemorações a 

exaltação aos grandes feitos, dos grandes homens ou heróis contribuintes da história do 

lugar
153

. Centralizaram-se esforços em matéria de recuperação da memória das identidades 

pessoais e das instituições mais antigas as quais não poderiam ser esquecidas e das 

instituições as quais, a partir do evento, seriam lembradas para a eternidade
154

. A comissão 

funcionou como um ator recuperador e incentivador da imortalidade das memórias ao servir 

de referencial na produção de ícones urbanos. 

Muitas celebrações destes ícones satélites foram pensadas pela Comissão em termos 

de recuperação das antigas narrações históricas sobre a cidade e seus personagens. 

Lançamento de livros novos ou reeditados foi um dos pontos simbólicos mais significativos 

para a elite letrada
155

. O centenário transformou-se em uma mobilização do setor cultural 

                                                             
153 Umas das personagens mais significativas e importantes da cidade e considerado herói pelo Centenário foi o 
Padre José Marrocos, primo de Padre Cícero. Neste início de programação ele foi homenageado com missa, 

palestra sobre sua vida, exposição e lançamento de folheto. Foi celebrada a semana dos 100 anos de seu 

falecimento.  
154A Comissão Organizadora do Centenário esteve ligada à maçonaria juazeirense. No dia 19 de Julho de 2011 

foi erguido e inaugurado o Obelisco Maçônico em homenagem ao Centenário da cidade de Juazeiro do Norte. 
155 No dia 19 de julho de 2011 foram lançados 15 livros retratando a história e a religiosidade do povo de 

Juazeiro do Norte. Além de títulos inéditos, os 15 volumes trazem também teses e trabalhos acadêmicos acerca 

do município. No final do mês de setembro mais nove títulos foram prometidos para lançamento. No total foram 

selecionadas 24 obras destinadas à compreensão do contexto histórico da cidade de Juazeiro do Norte. Os 

respectivos livros são: REEDIÇÕES: “Joaseiro do Cariry” de Joaquim Marques Alencar Peixoto e “Padre 

Cícero, Pessoas, Fotos e Fatos”, de Walter Meneses Barbosa. TEXTOS ACADÊMICOS: “Memórias de um 
Romeiro” de Fausto da Costa Guimarães; “Odílio Figueiredo: um Juazeirense de Expressão”, de Odílio de 

Figueiredo Filho; “De D. Bosco a Padre Cícero: a Saga do Escultor Agostinho Balmes Odísio, Discípulo de 

Rodin”, de Vera Odísio Siqueira. TEXTOS ACADÊMICOS: “A Construção de Práticas e Saberes em Saúde dos 

Romeiros do Padim Ciço”, de Anair Holanda Cavalcante; “Sob o Signo da Fé e da Mística: Um Estudo das 

Irmandades de Penitentes no Cariri Cearense”, de Anna Christina Farias de Carvalho; “Amália Xavier e a Escola 
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produzindo coletivamente sua dimensão educativa e pedagógica o que permitiria recuperar e 

transmitir a memória histórica dos grandes acontecimentos e dos grandes homens da cidade. 

Esta pedagogia cívica mostraria a cidade dotada de intelectuais engajados em promover a 

preservação da memória local e seu papel efetivo na história viva atual, uma vez que esta 

mobilização cívica influenciaria no orgulho de uma cidade de superioridade regional
156

.   

Jornais locais editados durante os cem anos da cidade, no total de 328, estiveram 

expostos em exibição. Palestras, conferências, apresentação da Orquestra Sinfônica, foram 

alguns dos eventos que marcaram a data. Neste mesmo dia comemorou-se o centenário da 

imprensa juazeirense quando foi sancionado o “Dia Municipal da Imprensa”. O jornal “O 

Rebate” (Jornal da Independência), primeiro de Juazeiro, considerado decisivo na 

emancipação da cidade, foi reimpresso em edição especial (fac-similar) e distribuído aos 

participantes da exposição “centenário da imprensa”. Tais eventos tiveram acompanhamento 

de celebrações religiosas cujo ápice ocorreu com a apresentação de padre Reginaldo 

Manzotti
157

 na praça dos romeiros em frente à Basílica de Nossa Senhora das Dores. A lógica 

centenária era não deixar os eventos cívicos sem seu componente e suporte religioso ou o 

componente religioso sem o cívico por mais simples e rápidos que fossem.  

Estes ícones preparatórios criados no sentido de intervirem e fixarem nas 

representações sociais da população de Juazeiro do Norte baseavam-se no entendimento de 

que a cidade estava ávida por sua reconstrução identitária fundamentada no passado histórico 

                                                                                                                                                                                              
Normal Rural de Juazeiro do Norte: Registros Sobre a Constituição de uma Cultura Docente para a Educação no 

Campo, de Delane Lima Nogueira; “O Teatro de Deus: as Beatas do Padre Cícero e o Espaço Sagrado de 

Juazeiro”, de Edianne dos Santos Nobre; “Os Caminhos da Terceirização em Juazeiro do Norte – um olhar sobre 

as Instituições Públicas”, de José Carlos dos Santos; “A Cidade de Juazeiro: Trabalho e Fé, de Marida de 

Lourdes de Araújo; “Entre Chegadas e Partidas: Dinâmicas das Romarias de Juazeiro do Norte”, de Maria Paula 

Jacinto Cordeiro; “O Lavrador: A Função do Jornal na Formação do Professor Ruralista de Juazeiro do Norte”, 

de Mirelle Araújo da Silva; “Para Onde Sopra o Vento: a Igreja Católica e as Romarias de Juazeiro do Norte”, de 

Renata Marinho Paz; “Padre Cícero e a Nação Romeira: Estudo Psicológico da Função de um “Santo” no 
Catolicismo Popular, de Therezinha Stella Guimarães. EDIÇÕES E REEDIÇÕES: “Padre Cícero e Juazeiro: 

Textos Reunidos”, de padre Neri Feitosa; “Rostos de Juazeiro”, de Raimundo Araújo; “O Patriarca de Juazeiro”, 

de padre Azarias Sobreira Lobo; “Mistérios do Juazeiro”, de Manuel Pereira Dinis; “Joazeiro de Padre Cícero e a 

Revolução de 1914”, de Irineu Nogueira Pinheiro.       
156Neste sentido foi pensada pela Comissão do Centenário a criação de um Centro de Referência e Memória a ser 

instalado no campus da Universidade Federal do Ceará em Juazeiro vinculado ao Laboratório de Ciência da 

Informação do Curso de Biblioteconomia cujo acervo, em sua maior parte, pertence aos professores Renato 

Casimiro e Daniel Walker.     
157

Padre Reginaldo Mazotti é um dos mais expressivos componentes de uma nova geração de sacerdotes 

católicos a utilizar as diferentes mídias como suporte comunicacional. Atualmente é diretor de conteúdo de 

rádios AM e FM (Paraná e Santa Catarina) e de TV (Rede Evangelizar de Comunicação em Curitiba). Apresenta 

programas televisivos e radiofônicos exibidos em todo país. Utiliza a internet (Twitter e Facebook) para manter 
contatos diários com internautas e cujo portal é acessado por 1 milhão de pessoas por mês. É cantor e autor de 

diversos livros de conteúdo religioso inclusive para crianças. Sua fama como sacerdote e cantor fez com que 

fosse denominado carinhosamente de “padre que arrasta multidões” por reunir em suas missas e shows público 

superior a 1 milhão de pessoas. (Informações obtidas diretamente do site pessoal do sacerdote: 

http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/biografia.html).  

http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/biografia.html
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(e heroico). Estas celebrações cívico-religiosas teriam papel fundamental e somente essa 

aliança oferecia condições para isso. No entanto a estratégia requeria que se reproduzissem 

cada vez mais tais eventos satélites. Sem a criação ininterrupta destes eventos e sem suas 

presenças intensas na paisagem da cidade não seria possível chegar ao Ícone Mãe com a 

identidade “centenária” fortificada. A atuação da Comissão com auxílio da Igreja em 

organizar seus ícones satélites foi fundamental às pretensões de sucesso do Centenário
158

.  

A primeira ação eventiva religiosa satélite foi à vinda para Juazeiro do Norte das 

relíquias de Dom Bosco. Elas foram expostas durante a romaria das candeias de 2010. A ideia 

de trazer estas relíquias diz respeito à sua peregrinação cujo objetivo foi o de celebrar o 

sesquicentenário de fundação da Congregação Salesiana transcorrido em 2009.   

A figura de padre Cícero está em constante e diversificada manipulação e, nesta 

mesma romaria, foi-lhe associada mais uma. Foi exposta sua face sacro-ecológica. Ocorreu 

então o lançamento do “Projeto Árvore do Centenário” em alusão à árvore juazeiro - planta 

símbolo da cidade e do Sertão nordestino. Inspirado nos ideais conservacionistas do 

pioneirismo e da consciência ambiental de padre Cícero, o projeto pretendeu distribuir um 

milhão de mudas de juazeiros aos romeiros, gesto controlado em etapas obedecendo às 

sequências das romarias até de julho de 2011, mês do Evento-Mãe. O grupo ambientalista 

internacional Greenpeace recorreu ao Centenário no sentido de denominá-lo de “Padroeiro 

das Florestas” e lançar o projeto ecológico Árvore do Centenário.  

A proposta era fazer com que os romeiros tivessem consciência da degradação 

ambiental do Sertão, daí utilizá-los como um exército de educadores ambientais, participando 

diretamente com o ato de plantar os juazeiros em sua terra natal. Com o retorno dos fiéis a 

cada romaria estes deveriam informar o estado de desenvolvimento das mudas exercendo-se o 

controle desta ação ambiental. Ao mesmo tempo foram distribuídos santinhos produzidos pelo 

Greenpeace (FIGURA 10) aos participantes e moradores. Foram impressos em suas páginas 

os preceitos ecológicos de Padre Cícero.  

 

 

 

 

                                                             
158 Quando argumentamos que a Igreja elabora seus ícones satélites não quer dizer que eles ocorram de forma 
independente, ou melhor, são decisões tomadas especificamente no âmbito da Igreja. Todos os eventos satélites 

religiosos como também os cívicos estiveram associados e foram previstos em comum acordo entre Igreja e 

Município, mesmo por que eles eram decididos pelos membros da Comissão em suas reuniões as quais ocorriam 

periodicamente. Por mais religioso que fosse o evento tinha participação municipal e, por mais cívico que fosse, 

havia uma representação da igreja.  



181 
 

Figura 10: Uso da face ecológica de Padre Cícero em torno dos problemas ambientais 

 
 

 

 

 

São onze os preceitos ecológicos de Padre Cícero, elencados a seguir.  

1) Não derrube o mato, nem mesmo um só pé de pau;  

2) Não toque fogo no roçado nem na Caatinga;  

3) Não cace mais e deixe os bichos viverem;  

4) Não crie o boi nem o bode soltos, faça cercados e deixe o pasto descansar para se 

refazer;  

5) Não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé, deixe o 

mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza;  

6) Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar a água da chuva;  

7) Represe os riachos de 100 em 100 metros, ainda que seja com pedra solta; 

8) Plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá ou outra árvore 

qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só;  

9) Aprenda a tirar proveito das plantas da Caatinga, como a maniçoba, a favela e a 

jurema, elas podem ajudar você a conviver com a seca; 

10) Se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a seca vai aos poucos se acabando, o gado 

melhorando e o povo terá sempre o que comer;  

11) Mas, se não obedecer, dentro de pouco tempo o sertão todo vai virar um deserto só.  

Santinho Greenpeace com os preceitos ecológicos de Padre Cícero impresso. Cartaz no interior da Basílica 

de Nossa Senhora das Dores com bancada esperando os romeiros apanharem suas mudas. Os romeiros já 

cadastrados e no ato de reprodutores da educação ambiental ao buscarem seus pés de Juazeiro para serem 

levados às suas respectivas cidades de origem. Fonte: Greenpeace e acervo do autor 

 

http://www.gterra.com.br/municipios/padre-cicero-e-o-padroeiro-das-florestas-26185.html
http://www.gterra.com.br/municipios/padre-cicero-e-o-padroeiro-das-florestas-26185.html
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 No entanto, o evento de maior representação simbólica para a Igreja ocorreu com a 

visita da réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no intervalo 

entre os dias 17 e 20 de julho de 2010. Estas datas são representativas, pois no dia 20, se 

celebraram os 76 anos da morte de Padre Cícero. Procissões e carreatas animadas com fogos 

de artifícios, cânticos e louvores foram realizadas estrategicamente. As principais ruas foram 

utilizadas no cortejo. Um dos pontos altos do evento foi a caminhada com a imagem, saindo 

da igreja de São Miguel finalizando na Basílica de Nossa Senhora das Dores. Na noite de 

sábado, dia 17, houve liturgia, show musical e vigília na paróquia de São Francisco. No dia 

20, pela manhã, a imagem foi levada em caminhada à Capela do Socorro quando após 

celebração litúrgica a céu aberto, a imagem fez sua despedida da cidade. A missa do dia 20 

teve simbolismo especial, pois neste dia em cada mês são celebradas missas em sufrágio da 

alma de Padre Cícero.   

A vinda da imagem foi programada para coincidir com os 99 anos de emancipação 

política do município e representar a entrada do ano do Centenário. Quinze mil leques com as 

imagens impressas de padre Cícero, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Dores 

foram confeccionados e distribuídos entre os participantes (FIGURA 11).    

A visita de Nossa Senhora Aparecida foi um marco estratégico no sentido de conjugar 

representações da religiosidade brasileira e juazeirense em um mesmo lugar ao se colocar as 

romarias e o turismo religioso da cidade de Aparecida como potente exemplo a influenciar o 

turismo religioso de Juazeiro do Norte. Em entrevista ao jornal Diário do Nordeste do dia 16 

de julho de 2010, véspera da chegada da Mãe de Deus, o secretário de turismo de Juazeiro do 

Norte dá a seguinte declaração sobre a aproximação simbólica entre as duas cidades gêmeas: 

"Esta aproximação é uma forma de reconhecimento e redescoberta de Juazeiro como grande 

centro de romaria e destino turístico do Brasil" (SANTOS, 2010).  

Esta espécie de “sucursal” religiosa a influenciar, turisticamente, Juazeiro seria 

confirmada com pedido de encomenda pela municipalidade de uma réplica da réplica da 

imagem visitante a ser colocada em nicho o qual seria especialmente construído para ela no 

“Portal da Fé”, uma dos principais equipamentos mobiliários patrimoniais atrativos da cidade 

e componente do Complexo Centenário. Este nicho encontra-se hoje na Basílica de Nossa 

Senhora das Dores. Juazeiro do Norte foi aclamada irmã gêmea da cidade paulista conhecida 

em todo Brasil como a Capital da Fé. A cidade tem Nossa Senhora Aparecida como seu 

principal patrimônio. 
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 Figura 11: Visita de Nossa Senhora Aparecida a Juazeiro do Norte 

 
 

 

 

 

 

 

Foi aproximando a cultura religiosa e turística de Aparecida que se elaborou um dos 

fortes argumentos de legitimação de Juazeiro do Norte com o perfil ideal de cidade religiosa a 

ser explorada pela atividade turística
159

. A Comissão do Centenário reafirma esta 

aproximação trazendo a imagem da Santa para a cidade.  

Entre outros eventos, alguns de menor porte, o ano de 2010 foi encerrado com o 

Réveillon do Centenário. Única cidade do interior cearense a ter um evento de grande porte 

transmitido ao vivo por meio televisivo, o evento “Réveillon do Centenário” marcou 

simbolicamente a entrada da contagem regressiva do ano de 2011 em direção ao Evento-Mãe. 

Foi criada simbologia específica em torno deste evento satélite. Todo participante ao final de 

cada momento litúrgico receberia um diploma (FIGURA 12) alusivo à sua participação nos 

festejos. A ideia do diploma, segundo a Comissão do Centenário, era a de que aqueles que 

                                                             
159

 O projeto Cidade da Mãe de Deus, de 2000, já havia trazido o exemplo da cidade de Aparecida, conhecida  

Capital da Fé, como sucesso de turistificação religiosa no intuito de incentivar este modelo e a ser implementado 

no espaço urbano de Juazeiro do Norte.  

Missa das seis da manhã e uma multidão já aguardava ansiosa pela presença da imagem de Nossa Senhora e 

Padre Cícero. A imagem de Nossa Senhora acompanhada dos fiéis que lotaram o Largo do Socorro. 

Logomarca do Centenário na parte central da Basílica de Nossa Senhora das Dores e a presença da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida esperando pela missa noturna. Procissão solitária de Nossa Senhora Aparecida 

pelas ruas de Juazerio do Norte. Fiel segurando um dos milhares de abanos distribuídos com imagens de 

padroeira do Brasil, a padroeira de Juazeirodo Norte (N. S. das Dores) e de Padre Cícero. Notar que a 

imagem de Padre Cícero só aparece no virtual (logomarca da Prefeitura e abano). A verdade é a de que o 

grande e esperado encontro entre Nossa Senhora Aparecida e Padre Cícero não ocorreu. Fonte: Arquivo do 

autor.  
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recebessem poderiam transformá-lo em relíquias, a serem emolduradas e postas à mostra nas 

paredes das residências para servirem de lembrança familiar nas posteridades.  

 

Figura 12: Diploma de participação da missa de entrada do ano do Centenário 

 
Fonte: Prefeitura de Juazeiro do Norte e Basílica N. S. das Dores 

 

Para ter direito ao diploma foi proposto um pequeno ritual. Ao final de cada missa 

dever-se-ia repicar o sino da igreja em louvor a Jesus Cristo, Maria Santíssima e Padre Cícero 

como parte religiosa e espiritual das comemorações. Dessa forma, e posteriormente, tinha-se a 

plena autorização de participar do réveillon, uma festa profana. Naquelas paróquias 

desprovidas de sino os participantes tocariam pequenas sinetas em substituição aos sinos 

tradicionais. Os diplomas foram elaborados e postos a fortificarem o orgulho dos moradores 

tanto pela cidade quanto pelo centenário o qual se aproximava rapidamente. O diploma foi 

considerado um dos documentos mais importantes do Centenário pelo contexto histórico que 

representava e por transformar-se em um amuleto fortalecedor do orgulho juazeirense.  

Construir a grandiosidade do Centenário no imaginário social, no sentido de perenizá-

lo na memória dos juazeirenses através da produção incessante de Ícones Satélites, 

prolongando o Centenário no tempo foi uma das melhores e elaboradas estratégias da 

Comissão. Os ícones satélites foram sistematicamente reproduzidos utilizando-se de meios e 

temáticas dos mais diferentes tipos. Jornais estaduais de grande circulação elaboraram 

cadernos especiais dedicados a mostrar a evolução da cidade, centralizando a atenção aos cem 
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anos de história, economia e política de Juazeiro. Programas de rádio e televisão incluíram 

programações especiais desenvolvidas para mostrar a evolução dos festejos centenários. 

Revistas locais e nacionais, de prestígio, dedicaram número especial à cidade abordando a 

relação Padre Cícero e Juazeiro desde a fundação até o centenário. Senado Federal e 

Assembleia Legislativa cearense tiveram momentos solenes dando conta da importância desta 

data especial.  

Se até 2010 a Comissão do Centenário explorava, massivamente, os ícones satélites no 

sentido de legitimá-los internamente em nível estadual ou local, a partir de 2011 a Comissão 

tenta tirar benefícios de estratégias já por demais conhecidas quando se trata de difusão de 

imagens turísticas no Ceará. Em 2011 a Comissão de Centenário entra neste circuito 

ambicioso de efervescência festiva carnavalesca, ou seja, o de midiatização do Centenário 

utilizando-se do amplo alcance difusor proporcionado pelos carnavais com o objetivo de 

atingir público além das fronteiras do Ceará.  

Obedecendo a estas estratégias comunicacionais o Município investiu nos mais 

importantes centros de desfile carnavalescos do Brasil e no carnaval de Fortaleza. Neste 

intento foram feitos acordos com três escolas de samba para que elas apresentassem em seus 

enredos e desfiles a festa do centenário contextualizada na religiosidade das romarias, na Fé e 

no Trabalho.  A primeira escola encarregada em levar a imagem do Centenário e da cidade foi 

a “Escola de Samba Tradição” pertencente ao grupo de acesso ao pelotão especial do carnaval 

do Rio de Janeiro com o tema-enredo “Juazeiro do Norte, Terra de Oração e Trabalho. 100 

anos de Fé, Poder e Tradição”. A escolha desta escola foi uma segunda opção devido ao 

fracasso das negociações entre a direção da Escola de Samba Beija-Flor, uma das mais 

prestigiadas campeãs do carnaval do Rio de Janeiro, e o Governo do Estado do Ceará, 

indicado como o financiador oficial do desfile. A repercussão dos altos custos do projeto 

orçados em quatro milhões de reais foi um dos motivos de desistência do projeto.  

A segunda escola de samba contemplada faz parte do grupo dois do carnaval paulista, 

a “Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Vila Albertina”. A escola elaborou o tema 

enredo “Juazeiro do Norte: um Centenário de Festejos e Muita Fé”.   

E por último, em escala estadual, a agremiação escolhida foi à escola de samba 

“Unidos do Acaracuzinho”, da cidade de Maracanaú, pertencente à Região Metropolitana de 

Fortaleza. A escola de samba fechou o ciclo carnavalesco do Centenário com o samba enredo 

“Juazeiro: 100 anos de Fé e Oração”. Para a Secretaria de Turismo e Romarias os carnavais 
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mais importantes serviram de potenciais vetores capazes de disseminar o Centenário de 

Juazeiro para todo o país.  

Se a ideia de perenização implicou em primeiro momento usar o imaginário e o tempo 

longo a partir dos ícones satélites prolongando-os de 2009 a 2011, o segundo momento 

ocorreu pelas promessas de inscrição dos ícones materiais consubstanciados em grandes 

projetos os quais seriam concretizados na paisagem da cidade. A inscrição definitiva do 

Centenário no espaço urbano deixaria, dessa forma, as marcas pretendidas, ao mesmo tempo 

materiais e imateriais. E é o que veremos nos próximos subitens. 

 

5.9 Tentativa de materialização de um ícone dinâmico e efêmero na paisagem urbana 

O Complexo Centenário é composto de intervenções a serem espalhadas em diversos 

locais da cidade (FIGURA 13). Sua idealização serviu como pretexto e justificativa para 

elaboração de novos projetos estruturantes idealizados em inserir no urbano o que chamamos 

novos patrimônios ou mobiliários turísticos criados no sentido de embelezar e reencantar a 

cidade face ao desencantamento e o fracasso dos projetos anteriores os quais vêm se 

arrastando indefinidamente desde administrações passadas. A ocasião também foi propícia em 

retomar a ideia de tombamento da Estátua de Padre Cícero e, desta vez, como patrimônio 

nacional.  

O Complexo do Centenário
160

 foi arquitetado pela Comissão do Centenário como 

elemento chave de visibilidade paisagística e, desta maneira, pode-se remeter à ideia de ícones 

na paisagem, pois estrategicamente as obras foram idealizadas no sentido de serem 

perenizadas materialmente no espaço urbano como marcas visíveis. Se nos anos 2000 os sítios 

patrimoniais “Centro Histórico” e “Horto” se transformaram em canteiros centrais de projetos 

mal sucedidos, com o Centenário a área de influência dos novos projetos foi ampliada. Esta 

expansão é colocada, pelo discurso oficial, para mostrar que a cidade como um todo seria 

beneficiada. Os novos ícones turísticos desenhados para a paisagem urbana seriam espalhados 

em diversos pontos estratégicos. Assim no ano de 2009 foi aprovada a forma do Complexo 

Centenário, base para os novos projetos turísticos os quais seriam implantados até o dia do 

Evento-Mãe, ou seja, o dia 22 de julho de 2011.  

 

 

 

                                                             
160 Parceria da administração local com o Ministério do Turismo 
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O conjunto de ações foi planejado em inovar na paisagem da cidade. As Secretarias de 

Turismo e Romarias e de Infraestruturas foram as contempladas e encarregadas pela execução 

destes projetos. Sete foram elaborados, a saber: 

[...] Os projetos que deixarão marcas perenes na festa do Centenário de Juazeiro são: 

1. Praça do Centenário, onde ficará o Marco Zero da fundação da cidade; 2. Rancho 

Comunitário para hospedagem de romeiros pobres; 3. Museu da Cidade; 4. Portais 

da Cidade (quatro portais ao todo localizados nas rodovias Juazeiro-Crato. Juazeiro-

Barbalha. Juazeiro-Caririaçu e saída do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes); 5. 

Portal da Fé (localizado no início da rua que dá acesso ao Horto); 6. Relógio 

Remissivo para contar os dias que faltam para o Centenário; 7. Portais de 
identificação de locais e prédios históricos [...] (JUAZEIRO, 2009b). 

 

Estes mobiliários embelezadores da cidade estabeleceriam relações fortes nas 

representações urbanas mesmo por que foram idealizados como referenciais de identificação 

citadina. As dimensões simbólicas e materiais desse mobiliário subtendem um regime de 

visibilidade identitária disponível tanto para a cidade, seus moradores quanto para os 

visitantes. Seriam eles os novos cartões postais inspirados na história e na religiosidade local.   

Desta forma para o primeiro projeto a intenção inicial foi a de realizar um trabalho 

arqueológico e encontrar o Marco Zero de Juazeiro para a construção da “Praça do 

Centenário” ou “Praça do Marco Zero” (FIGURA 14). Só que esta primeira ideia segue o 

modelo do Projeto Cidade da Mãe de Deus quando foi proposta a construção da Cidade 

Cenográfica. Nesta nova fase centenária de retomada turística foi então proposto reconstruir e 

resgatar a primeira vila ou o núcleo inicial o qual deu origem à cidade, ou seja, transformar o 

Marco Zero em uma réplica da antiga fazenda Tabuleiro Grande, lugar onde começou o 

povoamento e hoje se encontra a cidade.  

No lugar seria construída a capelinha original quando padre Cícero ali chegou, a casa 

onde morava o dono das terras, ou seja, o Brigadeiro Leandro Pereira e três casebres de 

pessoas mais simples. Junto a este conjunto seriam plantados três frondosos juazeiros, 

conjunto este, fazendo alusão à primeira paisagem urbanística da época. Esta idealização parte 

do imaginário de pinturas
161

 muito comuns e existentes na cidade mostrando a vida bucólica e 

simples do lugar na época da chegada de padre Cícero. Outra proposta foi a construção de um 

obelisco no ponto exato onde existia a casa onde padre Cícero sonhou com Jesus Cristo 

pedindo à sua pessoa para cuidar do povo do lugar. A nova paisagem a ser criada daria 

condições dos moradores e visitantes remeter onde e como o núcleo da cidade se localizava e 

como nasceu a cidade de Juazeiro do Norte. Este projeto patrimonial permitiria mostrar os 

                                                             
161 A inspiração veio da obra da artista plástica Assunção Gonçalves, contemporânea do Padre Cícero e uma das 

raras remanescentes. Este projeto foi inspiração dos membros historiadores da Comissão do Centenário. 
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testemunhos primordiais da cidade, pois com o seu crescimento nenhum traço ou vestígio 

visível foi deixado na paisagem.  

 

Figura 14: Projeto Praça do Marco Zero do Complexo Centenário 

 
 

 

 

Um novo desenho do projeto da “Praça do Centenário” a mudou de feição. Agora o 

redesenho trouxe para a estrutura da praça um obelisco marcando o ponto exato do núcleo da 

cidade, trouxe também um monumento em forma de marco histórico representando o 

momento da emancipação política do município. Seriam construídos um palco coberto 

circundado por espelho d´água, um totem giratório, um marco da identidade centenária, um 

coreto coberto e quiosques informativos.    

Estrutura virtual dos componentes da Praça do Centenário ou Parça do Marco Zero. Fonte: Prefeitura 

Municipal de Juazeiro do Norte. 
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O segundo projeto tratou-se de espalhar por todos os bairros da cidade os 

denominados “Marcos da Identidade Centenária” (FIGURA 15). Trata-se de pequenos 

monumentos edificados em concreto a serem colocados ao lado de um patrimônio relevante. 

De um lado do marco seria colocada imagem representativa do fato histórico e na outra face 

os dizeres elucidativos do momento aludido.  

 

Figura 15: Projeto Marcos da Identidade Centenária do Complexo Centenário 

 
  

 

 

O terceiro projeto foi o de implantar, em todas as entradas da cidade e na saída do 

aeroporto, os “Portais da Cidade” (FIGURA 16). Estes portais, no total de quatro, teriam 

como objetivo dar boas vindas aos visitantes de Juazeiro do Norte.   

 

Figura 16: Projeto Portais da Cidade do Complexo Centenário 

 
 

Estrutura virtual do Marco da Identidade Centenária. Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. 

 

Estrutura virtual do Portal da Cidade.  Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. 
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O quarto projeto também tratou da construção de um portal, O “Portal da Fé” 

(FIGURA 17). Porém este se difere dos outros pelas simbologias específicas para o qual foi 

construído. Primeiro ele representaria um espécie de divisão simbólica religiosa da cidade, ou 

intercurso entre os lugares onde Padre Cícero passava quando vivo. Ou seja, na interseção 

entre o Centro Histórico e o Horto onde se encontra a Estátua de Padre Cícero, 

especificamente na Avenida José de Melo ou Estrada Velha, no bairro Salgadinho. Este portal 

também simbolizaria ao mesmo tempo o encontro entre Nossa Senhora de Aparecida e Padre 

Cícero. Primeiro ele teria o formato de chapéu um dos traços icônicos da cidade. Depois em 

sua estrutura seria construído um nicho especial protegido onde seria colocado a réplica da 

réplica da imagem da Mãe de Deus quando de sua visita à cidade nas festividades 

preparatórias. 

O quinto projeto arquitetado para acidade foi a construção do “Rancho Popular” 

próximo à Praça do Marco Zero com capacidade para mil pessoas. A intenção deste projeto 

foi o de prestar melhores serviços aos “turistas menos favorecidos”, promover melhores 

acomodações com excelente infraestrutura, segurança e limpeza. O sexto e penúltimo projeto 

teve a intenção de homenagear um dos mais respeitados padres da cidade, Monsenhor Murilo, 

ex-pároco da Basílica de Nossa Senhora das Dores e já citado anteriormente. O projeto foi 

denominado “Museu da Cidade” e ficaria instalado no Rancho dos Romeiros.  

 
Figura 17: Projeto Portal da Fé do Complexo Centenário 

 
 

 

 

O sétimo e último projeto e o único concretamente realizado durante os festejos foi o 

“Relógio Remissivo” (FIGURA 18) construído para fazer a contagem regressiva para o dia do 

Estrutura virtual do Portal da Fé. Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. 
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Evento-Mãe. Em um primeiro momento o objetivo foi o de torná-lo ostensivo na cidade, ou 

melhor, a ideia foi a de instalar pelo menos 10 relógios, porém concretizou-se a construção de 

apenas um. Ele foi inaugurado na Praça Padre Cícero no dia 23 de março de 2010.  

O Relógio do Centenário veio medir e controlar um tempo e foi decisivo ao situar uma 

ordem, uma regularidade, uma sincronia dos eventos satélites estabelecendo controle sobre os 

mesmos. Ao mesmo tempo em que anunciava a aproximação do Evento-Mãe, ele mantinha no 

imaginário citadino os próprios eventos satélites. Ele veio impor uma norma temporal. A 

analogia com a forma e o funcionamento da cidade moderna e utópica é convergente. É neste 

movimento utópico urbano que um ícone da modernidade ocidental é implantado no espaço 

para criar e ser motivo de visibilidade. Um símbolo multiuso de comunicação e poder.  

Fazia parte do corpo do relógio uma urna na qual todos os moradores foram 

convidados a depositar bilhetes que seriam lidos no dia do Evento-Mãe como consumação de 

um ato simbólico expressando os desejos mais diversos que os moradores poderiam 

proclamar. Da mesma forma como os outros equipamentos de projetos anteriores, os 

mobiliários do Complexo Centenário e neste caso o relógio, ele iria se transformar em 

equipamento turístico, após realizar a contagem regressiva. Para o secretário de turismo de 

Juazeiro “[...] o relógio vai levantar a autoestima do povo de Juazeiro, dos romeiros que virão 

aqui até 2011, no sentido de que a festa vai ser grandiosa, porque é um ser do tamanho dos 

valores e da história da cidade... ele vai se tornar um equipamento turístico quando as pessoas 

vão ter a oportunidade de fotografar, filmar...”
162

.   

Figura 18: Projeto Relógio Remissivo do Complexo Centenário 

 
 

                                                             
162Entrevistas cedidas à TV Verdes Mares disponíveis em:<http://www.youtube.com/watch?v=_0IsZLLvItM>e 

<http://www.youtube.com/watch?v=NfwNMVUe1GI>. 

Estrutura virtual do Relógio Remissivo. Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_0IsZLLvItM
http://www.youtube.com/watch?v=NfwNMVUe1GI
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Todos os projetos foram protocolados no setor de Convênios do Governo Federal com 

a proposta de número 1.371.164, em busca de recursos. De acordo com o Portal dos 

Convênios do Governo Federal
163

 o início da execução dos projetos foi previsto para o dia 31 

de maio de 2010 e a serem finalizados no dia 31 de maio de 2011.   

Até janeiro de 2012, quando finalizamos nossas visitas à Juazeiro, o único projeto, 

efetivamente iniciado e concluído foi o relógio remissivo. O início da execução da Praça do 

Centenário além de outras obras foi anunciado através de outdoors (FIGURA 19) 

informativos indicando o repasse da verba e prazo de conclusão no mês de maio de 2010 e 

inclusive sua área foi demarcada com tapumes, mas depois ela foi abortada sem que fossem 

repassados maiores detalhes à comunidade. As novas promessas de requalificação urbana para 

embelezamento e reencantamento da “noiva” não ultrapassou a maquiagem.  

Figura 19: O espetáculo dos outdoors e as condições reais do Marco Zero  

 
 

 

 

Quanto ao ícone Relógio Remissivo, depois de perder sua utilidade após o Evento- 

Mãe ter sido consumado (FIGURA 20) foi preciso abrir um novo horizonte útil para o 

equipamento visto que sua função de atração turística não vingou. Como ocorreu com o 

Luzeiro do Nordeste, a presença do relógio na Praça Padre Cícero ficou imediatamente 

                                                             
163 Para maiores detalhes acessar: <http://api.convenios.gov.br/siconv/dados/proposta/1371164.html>. 

Comunicação a partir de outdoors sobre o andamento dos projetos turísticos de Juazeiro do Norte. A cidade 

como um canteiro de obras direcionadas ao turismo com interesses internacionais. Realidade e situação do 

Marco Zero onde seria construída a Praça do Centenário até o fechamento de nossas pesquisas na cidade. 

Fonte: Arquivo do autor. 

http://api.convenios.gov.br/siconv/dados/proposta/1371164.html
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obsoleta e indiferente tanto para moradores quanto para visitantes, mesmo porque não havia 

mais razão de sua presença no lugar, a festa acabou e ele parou de funcionar.  

 

Figura 20: Relógio Remissivo após encerramento dos festejos  

 
 

 

 

A utilidade do relógio foi então transferida para a cidade de Exu, no estado vizinho, 

Pernambuco. Em 2012 a prefeitura desta cidade solicitou ao município de Juazeiro seu 

empréstimo para que este marcasse a contagem regressiva do ano do centenário de 

nascimento de Luiz Gonzaga que ocorrerá em 13 de dezembro de 2012. A Lei municipal de 

número 4.081, de 14 de agosto de 2012 em seu Artigo 1.º, declarou: “Fica concedido, de 

forma gratuita e sem encargo de qualquer natureza, mediante empréstimo, o Relógio Digital 

pertencente ao Município de Juazeiro do Norte, ao Município de Exu [...] para ser utilizado na 

contagem regressiva para as festividades comemorativas aos cem anos de nascimento de Luiz 

Gonzaga”.  

 

5.9.1 Tentativa de reapropriação e controle institucional da Estátua de Padre Cícero.   

A questão patrimonial em Juazeiro do Norte, em termos institucionais, apareceu 

legalizada em documento oficial no ano de 2000, por meio do tombamento da Estátua e do 

Museu vivo de padre Cícero (na Colina do Horto). Os tombamentos foram realizados por 

força do Decreto Municipal de número 1.385 de 3 de outubro (JUAZEIRO, 2000b). Tais 

Relógio Remissivo em sua fase terminal dado o fato do encerramento dos festejos do Centenário. Estrutura 

já absoleta não concretizou a sua principal intencionalidade, ou seja, a de atrair turistas. Fonte: Arquivo do 

autor.  
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tombamentos surgiram, então, de uma decisão adiministrativa, advinda de um discurso oficial 

que os justificam. Foram idealizados para nutrir a apreciação de um público.  

Estes primeiros tombamentos ocorreram de forma independente, impulsionados pelo 

fato de que à época, ações de ordenamento urbano voltadas para o turismo tradicional estavam 

sendo postas em prática. O objetivo foi impulsionar o desenvolvimento local com a atividade 

e consolidar a cidade no contexto regional como polo centralizador. As revitalizações do 

Centro da cidade e, essencialmente do Horto foram peças chave e discurso essencial para 

inserir a estátua no contexto da patrimonialização. Desta forma, ela acompanhou as tentativas 

de renovação ou reordenamento urbano para a atividade turística. Ela veio a reboque dos 

processos de revitalização, contudo com critérios petrificadores justificadores de seu 

tombamento.  

Este tombamento foi a forma mais direta de uma “ruptura patrimonial”, pois uma vez 

reconstituída como patrimônio institucional municipal foi transformada em item de atração, 

em coisa e colocada na igualdade dos bens institucionais comuns. É o que se denomina de 

tombamento “top- down”
164

, em outras palavras, o tombamento de transmissão exógeno e 

vertical pelo fato da ausência de participação da sociedade nos processos das decisões. 

Literalmente tombou-se a estrutura de concreto armado. Ou seja, o monumento foi 

classificado como qualquer outro objeto catalogado de propriedade institucional
165

. 

Acreditou-se, em primeira mão que, com essa forma de tombamento, a estátua fosse capaz de 

influenciar diretamente na captação de visitantes não habituais para a cidade. Fato distante da 

realidade, mesmo por que a grande maioria dos moradores e romeiros desconhece o 

tombamento institucional da estátua.   

No mês de maio de 2010 (dias 10 e 12), ou seja, um ano e cinco meses após a 

oficialização do Centenário, o Estado (BRASIL, 2010b) e o Município de Juazeiro do Norte 

entram com nova solicitação de tombamento da estátua de padre Cícero e, desta vez, junto ao 

Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional – IPHAN
166

. Seguem as razões pelas 

quais o Município pretendeu ver a estátua tombada.  

Venho por intermédio deste, solicitar de Vossa Senhoria, seu pessoal empenho no 

sentido de ver tombada a estátua do Padre Cícero Romão Batista erguida na Colina 

do Horto, cartão postal do turismo religioso do município de Juazeiro do Norte. Em 

                                                             
164 O oposto do processo de patrimonialização “top-down”, vertical ou exógeno é o processo “bottom-up”, ou 

seja, de característica ascendente, endógeno ou includente.  
165 Ver em anexo cópia do Diário Oficial do Município de Juazeiro do Norte e o Decreto responsável pelo 

tombamento dos bens Estátua e peças do Museu Vivo juntamente com a justificativa patrimonial.  
166

 No dia 10 de maio de 2010, o Governo do Estado interveio na questão utilizando influência e peso político 

com entrada junto ao IPHAN por meio do ofício de número GG-n. 0102/10 oficializando pedido de tombamento 

da estátua.  
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verdade, a estátua faz 40 anos de construída, já teve um tombamento local em 

Decreto do então prefeito Mauro Sampaio, autor da obra, conforme anexo. O 

tombamento pelo IPHAN daria maior historicidade ao monumento, 3ª do mundo em 

altura e tornaria mais intensivo o turismo para o município, vez que obras 

nacionalmente  engajadas no patrimônio histórico da União, são divulgadas em todo 

o globo. Confiante na colaboração de Vossa Senhoria em meu nome e do povo 

juazeirense agradeço penhoradamente167 (BRASIL, 2010a, p.1).  

O pedido de tombamento na esfera municipal direciona o tombamento do monumento 

exclusivamente para o turismo e faz de sua interpretação e mesmo de sua simulação, um 

instrumento econômico decisivo de desenvolvimento local. Então, esta trajetória da estátua 

rumo a seu reconhecimento como patrimônio nacional traça o mesmo caminho quando 

tombada em nível local. Esta concepção política de tombamento passa a ser encarado como de 

preservação a qualquer custo. O teor ideológico construído sobre a estátua parte da concepção 

radical de que um monumento tombado em escala hierarquicamente superior ao tombamento 

municipal seria, mais uma vez, decisivo o suficiente para atrair turistas. O tombamento na 

escala Patrimônio Nacional soa como palavra mágica a dotar a cidade de um marco turístico 

nacional e internacional. A lógica patrimonial institucional entra então em conflito com a 

patrimonialização social. Centrada na estética material do monumento, tende à museificação, 

e se, em primeira mão, a obra é pertencente ao Município de Juazeiro do Norte, agora é 

ampliada sua abrangência.   

No entanto há que se observar as ideologias envolvidas no processo patrimonial para 

entendermos a intencionalidade de tombamento da Estátua. Para que ocorra 

patrimonialização, geralmente não é suficiente que a herança almejada adquira sentido para o 

grupo ou para uma coletividade. Da mesma forma isso vale para a legitimação científica 

assegurada através dos estudos impetrados por uma equipe de especialistas do patrimônio. É 

necessário, do mesmo modo, que o objeto patrimonial possa adquirir valor econômico. O 

autor da patrimonialização é geralmente sua transformação em recurso monetário 

(VESCHAMBRE, 2007).         

 Dessa forma o patrimônio estátua de padre Cícero foi reduzido ao seu significado 

exclusivamente institucional como uma questão eminentemente de Estado, ou seja, 

centralizado na organização da vida política e econômica do Município como objeto de 

consumo. Intenta-se transformar a todo custo a Estátua em produto a ser colocado no mercado 

turístico. Leva-se pouco em consideração que o patrimônio Estátua de padre Cícero é antes de 

tudo um processo dinâmico movido pela ebulição das paixões desencadeadas pelo convívio 

                                                             
167 Este documento oficial de pedido de solicitação de tombamento é assinado pelo prefeito Manoel Raimundo 

de Santana Neto. De acordo com os técnicos do IPHAN, não há prazo definitivo para que o tombamento ocorra.   
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social e religioso da coletividade. Neste sentido, o imaginário patrimonial institucional é 

desdobrado em patrimônio político alimentado pelo imaginário econômico cuja existência 

passa então a ser de natureza mercadológica sobrepondo-se ao imaginário patrimonial social. 

O novo projeto patrimonial para a estátua ganhou forma, não se contentando mais com seu 

status local, todavia tentando transformá-lo um dos centros de atração de massas de turistas.  

Diferenciam-se desta forma prática patrimonial coletiva e prática patrimonial 

institucionalizada. A primeira é conceitualmente representada propriamente por todos os 

componentes da memória viva inscrita na sociedade e é de condição eminentemente cultural 

que não cessa, ou seja, evolui continuamente observando seus conflitos e valores. Enquanto a 

segunda é restrita às suas expressões materializadas e fixadas no tempo e no espaço em 

modelos estéticos. Acomoda conflitos e direciona valores a uma padronização elitista e 

tendencialmente excludente.  

Atualmente a noção de patrimônio e de seu uso vem recebendo pesadas críticas das 

diferentes ciências e, especialmente, da Geografia, pois este modelo por si só é considerado 

segregador e não suficiente. Propõe-se não se conceber mais o patrimônio assentado 

exclusivamente no conceito de autenticidade sobrepujado na conservação da cultura material 

direcionada sobremaneira para a contemplação estético-econômica onde a atividade turística 

se destaca. Observa-se um novo regime patrimonial que leve em consideração as 

transformações das práticas culturais, ao desempenho das pessoas e a experiência sensível da 

cultura, do viver juntos, do espaço coletivo. O patrimônio começa a ser percebido como mais 

uma questão de afeto do que de intelecto, mais de sociabilidade do que uma rigorosa 

avaliação técnica elaborada por especialistas quando reduzem o patrimônio ao uso previsível 

da instituição. Seja cultural ou ambiental, pensa-se atualmente o patrimônio como potencial 

existencial do espaço geográfico para o indivíduo e para a sociedade confrontarem a si mesmo 

e os outros. Um projeto social (a ser pensado filosoficamente) e instrumento institucional (a 

ser pensado pelas políticas públicas) como formas de verificar como ele marca o espaço 

(TURGEON, 2005; 2007; 2010; DAMERY, 2008).  

Contraditoriamente, e já temos remetido a isto, é agindo em sentido adverso que a 

municipalidade de Juazeiro do Norte vem negando seu principal patrimônio, as romarias, 

transformando-as em “ícones fantasmas
168

” (MONNET, 2006). Estes patrimônios imateriais 

religiosos solidários por parte de seus praticantes ficam invisíveis por que as ideologias 

político econômicas só enxergam a materialidade do espaço, daí o não reconhecimento e a 

                                                             
168 Vimos anteriormente que as romarias sofreram tentativas de espetacularização com o projeto Cidade da Mãe 

de Deus do Projeto Parque Temático Padre Cícero.  
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não a importância do que não é palpável. Não há exame das relações afetivas e identitárias 

que moradores e visitantes mantém com seus imaginários religiosos. Desta forma, as romarias 

são desconsideradas tanto no coração quanto no espírito dos que as operam e as mantém. As 

romarias, apesar de sua fundamental importância patrimonial memorial, de uso cultural e 

identitário cada vez mais crescentes, mantêm-se pouco legíveis quando são remetidas ao 

reconhecimento de sua patrimonialização institucional, ficando à sombra. Certamente, as 

autoridades se dedicam aos monumentos históricos construídos, ou seja, investe-se no “ver o 

patrimônio” fazendo com que a estátua seja cristalizada e imortalizada como único 

patrimônio/identidade da cidade, territorializando em forma de museu o espaço urbano onde 

se localiza.  

O geógrafo Christian Dennys Monteiro de Oliveira (2010b) vem desenvolvendo 

reflexões sobre as cidades santuários no Ceará com a questão patrimonial cultural e a 

modernização das dioceses no concernente à gestão das festividades e sua inserção no turismo 

religioso chegando à seguinte conclusão: “[...] as devoções religiosas populares, embora 

crescentes, vão permanecendo à margem das políticas de incentivos à gestão turística 

integrada”. Ou seja, além de exercer domínio econômico diversificado e isolado na região, no 

concernente ao turismo, a cidade centraliza interesses em um único patrimônio concreto 

buscando construir sua imagem na fisionomia, na estética e no seu processo histórico e 

político. A municipalidade “fantasmagoriza” neste sentido, não só outros patrimônios 

culturais como também o ambiental
169

.   

Estas reflexões sobre a fantasmagoria das romarias patrimônios imateriais podem ser 

justificadas e exemplificadas na medida em que se encontra, em andamento pelo IPHAN, a 

elaboração do Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC, dos Lugares de 

Romarias de Juazeiro do Norte. Este registro patrimonial aliar-se-á ao “Roteiro da Fé” projeto 

turístico de grande envergadura elaborado no ano de 2000 e somente retomado e posto em 

prática no ano de 2012. Observa-se a maneira como o órgão decide registrar os “bens 

materiais agregados às romarias” e não as próprias romarias como forma de ajustá-los a uma 

atividade econômica.   

Desta vez, frente às festividades do Centenário, os discursos para o concurso da 

preservação da Estátua em forma de tombamento nacional ocorreu utilizando-se a retórica da 

perda, da ameaça de seu desaparecimento. Este ativismo protetor foi impetrado ao mesmo 

tempo tanto pela Municipalidade quanto pela Igreja Católica e corresponde à elaboração de 

                                                             
169 O Geotope Colina do Horto onde se encontra a estátua, parte integrante do Geopark Araripe, o único na 

America Latina, é ponto morto nas intenções municipais no referente ao seu aproveitamento para turistificação.  
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uma nostalgia antecipadora, ou melhor, a maneira de utilizar o poder do medo da perda na 

escala urbana para gerar emoção ou clamor público. Esta nostalgia foi trabalhada para 

corresponder a uma crise patrimonial na espera e na urgência, pois o evento principal se 

aproximava rapidamente e era preciso preservá-la através de tombamento e consequentemente 

promover a restauração por parte do IPHAN o mais rápido possível.      

A estátua foi colocada na lista dos monumentos em ruínas, em processo de 

deterioração e desgaste o que convidava, principalmente, sua reconstrução no imaginário. As 

instituições Igreja e Município interpretaram a preservação do patrimônio Estátua de padre 

Cícero como uma performance alegórica cuja justificativa assenta-se na dramatização de uma 

identidade em perigo (GONÇALVES, 2002). Assim convenceu-se à população que para 

assegurar a integridade da estátua tornava-se necessário transformá-la em patrimônio artístico 

e histórico nacional. Utilizando-se do discurso da retórica da perda, fez-se criar no imaginário 

social o desaparecimento definitivo de uma tradição, de uma identidade social citadina e 

regional. Neste sentido, o discurso da perda significou a urgência do tombamento para antes 

do Evento-Mãe do Centenário e a influência política do comando do Governo Estadual, na 

figura do seu representante maior, foi posta para intervir junto ao processo, na tentativa de que 

ele se desenrolasse de forma imediata, o que não ocorreu.   

Sem a possibilidade de tombamento da estátua antes do Evento-Mãe, Municipalidade 

e Igreja decidiram por conta própria reformar o símbolo social
170

. As ideologias políticas e 

religiosas atuaram em um único papel, decisivo e primordial: fazer com que a reforma fosse 

conduzida a parecer como o próprio tombamento institucional e igualmente o processo dos 

cuidados com a Estátua, uma forma de restauração sobre bens já tombados (FIGURA 21). 

Esta pseudo patrimonialização nacional ocorreu de forma arbitrária e sem consulta à 

população e o próprio visitante romeiro, originando contradições sobre a forma como foi 

conduzida.  

A Portaria do IPHAN, de número 420, divulgada em 22 de dezembro de 2010, que 

trata dos procedimentos a serem observados para a concessão de autorização para a realização 

de intervenções em bens edificados tombados, estabelece os significados técnicos de 

“reforma” e “restauração”. A reforma quer dizer toda e qualquer intervenção não 

necesariamente levada a cabo por especialistas em restauração. É uma intervenção de simples 

                                                             
170 Tanto a retórica da perda em mostrar a deteorização da estátua quanto a decisão de reformá-la foram 

amplamente difundidas na cidade pelos meios de comunicação. Até mesmo os valores a serem gastos por ambas 

as instituições serviram de mote de estratégia comocional. O valor difundido e dividido por ambas as instituições 

correspondeu a R$ 80.000,00.     
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transformação a qual implica na demolição ou construção de elementos novos ao objeto 

patrimonial; modificação da forma do bem em planta; corte ou elevação; modificação de 

vãos; aumento de gabarito; e substituição significativa da estrutura ou alteração na inclinação 

da cobertura. Já a restauração é aquela intervenção cujo objetivo é o de “[...] restabelecer a 

unidade do bem cultural, respeitando sua concepção original, os valores do tombamento e seu 

processo histórico de intervenções” (BRASIL, 2010d, p. 3). A restauração é uma intervenção 

cuja ação é formalizada por conhecimento especializado, ou seja, requer-se a presença de 

especialistas de forma dirigida e integrada. O objetivo da restauração é a de promover a 

valorização dos estilos, observando a época de sua construção como também das técnicas 

utilizadas e, além do mais, da ambiência do patrimônio (GHIRARDELLO; SPISSO, 2008). 

Apesar de a estátua ser um monumento tombado na esfera local, a intervenção por ela sofrida 

foi mais uma adequação às necesidades mercadológicas contemporâneas e direcionada 

unicamente a uma atividade cujo objetivo é o de transformá-la em objeto de consumo.  

A reforma procurou seguir o mesmo modelo de preservação institucional tradicional 

inteirada na retirada do uso social do patrimônio quando sugere que a preservação do bem 

tombado é direcionada à sua parte física, como vimos logo acima, e responde a uma 

dependência mínima ou nula de sua utilização. Após a reforma, as instituições iniciaram a 

fase de negociação que conduziram os atores locais e visitantes a um acordo, mesmo não se 

tratando de acordo consensual, o de não mais rabiscar a Estátua, ou seja, de não ritualizá-la 

através de inscrições feitas em sua estrutura. Foi proposto então que os atores sociais 

escrevessem seus simbolismos em um livro apropriado; ele estaria disponível no próprio 

monumento. Percebe-se que a reforma colocaria as instituições como gestoras responsáveis 

pelo bem e o jogo organizado sobre ele, assim como o Centenário, foi o de reconfirmar o 

vínculo Estado e Igreja na condução econômica e religiosa do patrimônio.   

Se a nova carta pastoral da Igreja Católica, a partir do bispo Dom Fernando Panico, 

reconhece as romarias uma “graça de Deus” e a religiosidade popular como formas de 

expressão incluindo os ritos penitenciais, as oferendas, os ex-votos e as inscrições na estátua 

uma aliança entre o devoto e o Santo (PAES, 2006), a reforma da estátua não reconheceu e 

desprezou estes rituais de inscrições. A reforma suprimiu quarenta anos de rituais apagando as 

memórias de milhões de peregrinos (FIGURA 21).   

Ora, a estátua é um palimpsesto sobre o qual se pode ler uma sequência de estruturas 

imaginárias e simbólicas sociais. As tradicionais inscrições na estátua são rituais cujos 

sentidos remetem a pedidos de graça, agradecimentos àquelas promessas alcançadas, muitas 
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são a própria revelação das esperanças dos penitentes. A cada romaria um novo extrato é 

sobreposto e se justapõe aos precedentes, porém sem jamais apagar a força daqueles que 

ficaram em extratos logo abaixo. A estátua alimenta o imaginário dos penitentes, eles deixam 

no monumento através das inscrições, seus sonhos, suas alegrias e tristezas antes de ir 

embora. 

 

Figura 21: Anúncio da reforma-restauração da Estátua 

 
Fonte: Jornal Juazeiro Centenário. 

 

A tentativa de patrimonialização nacional procurou legitimar a estátua em objeto-

atração artificializando-a através de um fluxo temporal de veneração de um público 

submetido ao imperativo do dever de apreciação estética do objeto patrimonializado. Todo 

passado e todo presente são, neste caso, deslocados de sua simbologia social e inserido na 

forma museológica de salvaguarda ou tombamento patrimonial (FIGURA 22).   

Contudo, pouco implica aos romeiros o monumento ser tombado institucionalmente 

como peça de museu ou mesmo transformado em objeto turístico, o que importa na Estátua é 

que ela transmite a memória do padre Cícero. A Estátua tem uma dimensão imaterial 

inigualável. Mesmo em “ruínas”, ela é utilitária, usada como elemento simbólico vivo pela 

cultura romeira. A memória do padre é muito mais importante do que o valor histórico do 

cimento armado, das medições elevando-a a classificação de terceira maior do mundo. Estes 

traços podem desaparecer, mas a memória do padre não. Os romeiros se deixam possuir pelo 

espírito muito mais do que se deixar possuir, simplesmente, pelo monumental. Eles fazem uso 

do monumento mais no aspecto intangível onde predominam as preces, os pedidos, as 
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orações, os agradecimentos. A estátua foi reapropriada e se tornou um projeto social baseado 

na identificação coletiva comum e não de grupos específicos. A estátua é um patrimônio, 

imperativo moral e ético, associado ao religioso popular e fruto de uma convenção coletiva 

por força do intercâmbio (OLIVEIRA, 2010b).  

               Figura 22: Dia da reinauguração da Estátua de Padre Cícero 

 

 

 

 

Ora, a Estátua passou por um procedimento no qual remodelou seu conteúdo 

simbólico levando-a a uma interpretação única fixada pelo poder e pela retórica da perda 

argumentando que ela deveria passar pelos crivos técnicos da ciência, o que fez com que ela 

fosse retirada momentaneamente da categoria daqueles patrimônios sociais coletivos os quais 

A Estátua impecavelmente “limpa”. Pseudo patrimonialização institucional como 

higienização cultural dos romeiros e moradores que utilizam o “corpo” da estátua 

como palimpsesto de inscrição de seus simbolismos e imaginários. Dia 21 de julho de 
2011. Fonte: Arquivo do autor. 
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os atores neles se auto reconhecem e os vivem
171

. No entanto, tal procedimento não conseguiu 

eliminar ou mesmo reduzir à insignificância os rituais de encontro e celebração do festejar o 

monumento e isso nos mostra que nem mesmo a força do poder, seja ele qual for, consegue 

dessacralizar as mais simples ou nobres criações populares (OLIVEIRA, 2011).  

Na primeira romaria logo após o Centenário, a estátua voltou a ser o que 

sucessivamente significou para os romeiros: um patrimônio social extensão da memória viva 

de padre Cícero e a própria história daqueles que o veneram. Suas “vestes” voltaram a 

funcionar como folhas de um livro em branco a ser preenchido em novas camadas pelas 

dedicatórias de fé dos romeiros (FIGURA 23), ela é o espelho vivo do próprio devoto. Este 

retorno ao uso social através do imaginário criativo revela o sentido do patrimônio como um 

“[...] conjunto de imagens que nossa cultura transpõe sobre os territórios, sobre os espaços de 

vida, sobre os conjuntos construídos. Há patrimônio quando somos capazes de mobilizar 

suficientemente imagens do lugar, do construído ou da atividade humana que projetamos 

patrimonializar
172

” (RAUTENBERG, 2006, p. 2, tradução nossa). Os devotos de padre Cícero 

provam que seu patrimônio não deve ser somente conservado e mostrado. Eles o 

reposicionaram no contexto do patrimônio em geral para dizer que suas simbologias e 

imaginários encontram eco e referências no grupo ao qual pertencem. Isto é extremamente 

significativo, pois nas entrevistas, perguntado ao morador e ao visitante quais objetos seriam 

patrimônio na cidade, a Estátua foi pronunciada de forma consensual e eleita o principal 

patrimônio unanimemente. 

A reforma da Estátua foi idealizada, principalmente como símbolo de um momento. 

Seus autores a colocaram no centro das discussões sobre a utilização do patrimônio cultural 

de Juazeiro do Norte para a retomada de ajuda financeira governamental a influenciar o 

turismo e criar uma identidade patrimonial fundada sobre a consciência citadina
173

. Não se 

trataria mais somente de um patrimônio de uso social implicado no imaginário religioso, mas 

o de restaurar e proteger um patrimônio a ser reapropriado pela instituição como um bem 

econômico.  

                                                             
171 Após a reforma, a estátua ficou privada de visita e somente foi reaberta quando de sua reinauguração.  
172 Texto Original: “[...] un ensemble d‟images que notre culture transpose sur des territoires, sur des espaces de 

vie, sur des ensembles construits. Il y a patrimoine quand nous sommes capables de mobiliser suffisamment 

d‟images du lieu ou de l‟édifice ou de l‟activité humaine que nous projetons de patrimonialiser” 
(RAUTENBERG, 2006, P. 2).  
173 O Governo Federal liberou o valor de $ 150.000,00 reais para a restauração da Estátua, mas este dinheiro 

ficou preso nas contas do IPHAN já que só poderia ser liberado com a Estátua tombada. Sem tombamento pela 

instituição não há restauração. O processo de tombamento e de restauração são lentos e envoltos em um 

complexo acompanhamento técnico. 
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O patrimônio Estátua, em 2000, foi pela primeira vez, submetido à institucionalização. 

Ao tomar mais uma vez a decisão de tombar o monumento com o argumento de “preservá-

lo”, o poder político o reconheceu como um objeto a ser perdurado como herança não mais 

local, contudo nacional. O Município então marcou a Estátua atribuindo-lhe um novo valor e 

significado mais amplo e, desta forma, afirmou e ampliou seu empreendimento de controle 

territorial.   

 

Figura 23: Reapropriação social da Estátua de Padre Cícero após a reforma 

 
 

 

 

 

 

 

Esta tentativa de patrimonialização turística é espelho da política de marketing da 

Secretaria de Turismo do Ceará - SETUR/CE ao produzir prospectos promocionais visando 

mostrar a nova face turística da cidade a partir de um sítio patrimonial. Ela acompanha a 

perda de referência de nossa sociedade contemporânea quando as funções institucionais 

patrimonializam os objetos culturais esperando criar neles um potencial econômico. O 

prospecto é representativo das imagens produzidas e voltadas para o ato comercial. Os 

conjuntos patrimoniais Estátua e Horto, neste, sentido, entrariam nas redes nacionais e 

internacionais de patrimônios reduzidos a atrações.   

Como sugere o modelo de marketing publicitário aplicado ao turismo, para Juazeiro 

do Norte propõe-se um ambiente artificial reduzido radicalmente ao estético/econômico. 

Artificialidade aqui é entendida como processo técnico aplicado a sobrepor-se ao natural, uma 

Retorno mais intenso da fé na estátua depois de sua reinauguração através das inscrições e suporte para ex-

votos e fitinhas, ritual de passagem pelo cajado de Padre Cícero e ponto de orações fervorosas. Fonte: 

Arquivo do autor.  
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recriação do patrimônio. Esta artificialidade serve de paliativo à realidade natural e sobrepõe-

se ao que é real, ao que é socialmente vivido. Nisso a realidade é artificializada construindo 

um novo corpo às representações e o prospecto explicita a dimensão real desta 

artificialização. Assim, reposicionado simbolicamente, o elemento patrimonial social ganharia 

um novo ar e se tornaria expressão de um novo território, prova de uma nova notoriedade e 

fundamento de sua importância turística.   

A publicidade (FIGURA 24) reproduz e modifica as condições reais as quais os dois 

patrimônios, Estátua e Horto, se encontram. Reduzindo estes patrimônios a uma estética 

visual, a publicidade não consegue expressar o forte dinamismo e o valor simbólico afetivo 

dos seus praticantes usuários. Aliás, é-lhes extraída toda representação visionária e criativa. 

Toda ebulição do ambiente é extirpada e esta é a dimensão na qual se desenvolve o ambiente 

publicizado. É uma presença física com ausência simbólica, ou melhor, um símbolo 

fisicamente ativo e imaginativamente inoperante. Horto e Estátua são patrimônios cheios de 

valores e vazios de sentidos. A afetividade natural construída pelos praticantes dos 

patrimônios é substituída pela afetividade artificial dos consumidores do patrimônio. Ora, a 

autenticidade da Estátua e do Horto é também a autenticidade dos que a utilizam ou praticam. 

Estátua e Horto não têm uma identidade fechada em si, o que demonstra e deixa claro os 

patrimônios do prospecto.  

Neste caso, encontra-se a ação científica absoluta das técnicas de sedução. Esta 

produção artificial do patrimônio enquanto expressão cultural é concebida a entrar em relação 

com os sistemas de significados devidamente organizados já que é necessário um grupo cada 

vez mais amplo de técnicos para dar definição ou legitimar cientificamente o valor do objeto a 

ser patrimonializado. Neste sentido, vê-se que há uma tentativa de retirada ou de fazer um 

reajuste da estátua de Padre Cícero e do Horto de seu sistema simbólico amplamente 

estruturado e inteligível. Considerar uma dimensão simbólica na constituição destes 

patrimônios supõe que exista uma cultura enraizadamente formada e na qual esta dimensão 

simbólica está organizada.  

Tombar a Estátua transformando-a em objeto atrativo e estético é reduzi-la a um 

sistema ficcional de consumo artificializado. A Estátua é um símbolo visionário criativo 

reconstruído a partir das representações religiosas populares o que afirma sua realidade 

concreta no espaço. É no sistema simbólico social que ela cria credibilidade e tem seu lugar 

reconhecido. O símbolo explicita no sistema simbólico dos seus praticantes mais do que uma 

realidade material. O componente espacial da estátua está justamente na relação do poder 
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simbólico que ela joga sobre o espaço geográfico, espaço onde ela está situada e como ela é 

apreendida. Ela tornou-se mito símbolo de uma grande narrativa local de consenso regional. A 

publicidade tenta reduzir a riqueza semântica deste símbolo impregnado socialmente.  

O aspecto real da artificialidade, proposto no prospecto, tem como objetivo agir nos 

corpos (corporalidade e corporeidade), seu aspecto simbólico age sobre a nossa 

inteligibilidade, o aspecto imaginário exerce efeito sobre o virtual e esta artificialidade é 

colocada para agir sobre os afetos naturais. Os afetos naturais nascem das representações que 

fazemos do mundo e do que nele vivenciamos. Inconscientemente ou mesmo consciente 

quando se está e se vive em determinado ambiente comparamos as imagens que se tem dele, é 

quando construímos através dele nossas representações, pela experiência real produzida e isto 

se expressa em forma de afeto.  

 

Figura 24: Prospecto de divulgação turística da cidade de Juazeiro 

do Norte - Ce 

 
Fonte: Secretaria de Turismo do Estado do Ceará 

 

Desta maneira, quanto mais se conhecem e se vivem em contato íntimo e prolongado 

com determinados ambientes ou determinados objetos, mais eles nos afetam ou, de forma 

contrária, dependendo do contexto, eles podem nos provocar desafeto ou rejeição. No caso da 

publicidade do patrimônio a motivação em produzir um ambiente artificial consiste em 

condicionar seus pretensos consumidores. Produz-se um ambiente alegre, todavia introduzido 
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por elementos que lhes são estranhos fazendo desaparecer seus referenciais simbólicos 

naturais.  

A artificialidade do prospecto produz uma realidade alternativa levando em 

consideração tanto o ambiente físico natural quanto o cultural e o ambiental simbólico com o 

objetivo de atender aqueles que desejam experimentá-lo. A diferença entre os patrimônios  

social e o artificial é a de que o segundo, no caso da estátua e seu ambiente inseridos no 

prospecto, são conduzidos a se transformarem em uma versão mercantil do primeiro. A 

artificialidade do patrimônio é também um problema ético que a ele subjaz, a saber, a 

motivação de sua utilização, ou seja, o proveito instigador que insere no patrimônio o uso 

comercial. Conceber o patrimônio artificial por meio de sua publicidade é intencionar, 

produzir um efeito afetivo a ser comparado ao afetivo natural ou social. O patrimônio 

publicizado atua sobre o princípio cultural e sobre o princípio imaginário cujo objetivo é o de 

produzir artificialmente uma identidade afetiva ligada ao lugar. 

No entanto, o sonho dos que cultuam Padre Cícero não é o do Estado e nem o dos 

promotores midiáticos, pois eles interpretam o patrimônio e seu ambiente no contexto fatual e 

objetivo, são suas formas de analisar e identificar a paisagem da cidade. Já a interpretação que 

os romeiros e os moradores que “vivem” as formas patrimoniais, a paisagem e o sentido da 

cidade de Juazeiro do Norte, eles vão chamar de “esperança” como utopia real e esta não tem 

nada em comum com as intencionalidades promovidas a partir do modelo de patrimônio 

institucionalizado (BERQUE, 1990).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As considerações finais colocam em relevo reflexões no sentido de apresentar síntese 

inerente à pesquisa e põe em perpectiva avanços sobre o tema pesquisado e novas abordagens 

sobre a questão do patrimônio e do turismo em Juazeiro. Percebeu-se que as políticas 

institucionais e eclesiais utilizaram o Centenário da cidade como ferramenta de manipulação. 

O Centenário seguiu uma trajetória vetorizada de desenvolvimento turístico econômico 

concentrado no consumo dos lugares. Harmonizar o que é a priori  incompatível: o efêmero 

na forma de festa cívica, ao durável, isto é - a cidade- foi representativo no contexto urbano de 

Juazeiro do Norte. O jogo da perenização tanto simbólica quanto material no espaço urbano 

de Juazeiro do Norte refletiu negativamente na arquitetura do jogo da urgência e da espera. O 

Projeto Centenário consubstanciou-se em trajetória de um projeto político há muito enraizada 

na cidade, aquela da procura de volumosos investimentos financiados por esferas 

governamentais.  

A reorganização territorial produtiva em curso desde o ano 2000 tentou projetar o 

turismo convencional e o patrimônio estetizado, como elementos importantes de integração da 

cidade nos fluxos da turistificação nacional. Em Juazeiro, desde a segunda metade da década 

de 1990, podemos observar diversas iniciativas de inserção da atividade turística através da 

revitalização dos espaços urbanos considerados prioritários como o “Centro” e o “Horto”, 

lugares patrimoniais de forte conotação simbólica.  

“Centro” e “Horto” ainda se encontram sob sua tradicional e histórica dinâmica 

simbólica atraindo cada vez mais visitantes. Contudo, as relações Centro da cidade, Horto e 

Turismo convencional estão passando por sérias dificuldades. Até os dias atuais, as 

autoridades municipais juntamente com a iniciativa privada não conseguiram formular 

projetos de desenvolvimento do turismo concentrado em prol da cidade, de seus cidadãos e 

dos fieis visitantes. As relações turismo e cidade são influenciadas por práticas decorrentes de 

projetos impostos de cima para baixo, apresentando característica incompatível com as reais 

necessidades da cidade. Procura-se revitalizar os espaços de dinâmica social ordinária 

utilizando-se de grandes projetos urbanos segundo modelos cópias de experiências externas.  

Os antigos projetos propostos para alçar turisticamente a cidade estão longe de serem 

realmente finalizados e se apresentam na paisagem local, na forma de uma visão degradante. 

São patrimônios construídos a partir de planos mirabolantes pensados para seduzir Estado e 

sociedade. O PAT foi um exemplo clássico de projeto de custos excessivamente elevados 
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revelando-se como um projeto turístico mais antagônico do que favorável à essência cultural 

da cidade. Assentado em modelo convencional de gestão dos lugares, tratou-se, 

paradoxalmente, de um projeto “anti-turista ideal” uma vez que este turista ideal é exigente, 

cada vez mais, de condições mínimas de qualidade de serviços e de infraestrutura.   

A revitalização turística destes ambientes foi pensada em termos de médio e longo 

prazo. Se aproximadamente há quase duas décadas as preocupações inerentes às finalizações 

dos projetos de revitalização turística ainda mostra enorme fragilidade, parece claro que as 

autoridades municipais, estaduais, federais e empresariais têm grandes dificuldades de 

formular estratégias concretas e realmente voltadas para o perfil sociocultural da cidade. 

Juazeiro é apenas uma, entre tantos exemplos de outras cidades em que há problemas com a 

boa gestão dos recursos públicos voltados para a atividade turística. 

O desenvolvimento de projetos comuns os quais envolvam a comunidade e os 

visitantes habituais é inexistente. O que há são projetos extremamente técnicos voltados para 

o lado meramente economicista dos resultados. As características técnicas não deixam de ser 

importantes, mas o contexto social local deve estar no centro das estratégias concretas onde 

diferentes protagonistas façam parte do contexto, principalmente a sociedade civil. A 

revitalização é certamente necessária, mas não é só isso. Não devemos esquecer que a cidade 

de Juazeiro do Norte é um grande projeto comum não apenas dos que moram na cidade, mas 

dos que vem frequentemente, mesmo que por pouco tempo, vivê-la. E este projeto comum 

está consubstanciado nos dinamismos culturais, nos saberes fazeres, nas festas e seus rituais.    

No que diz respeito ao Centenário, a revitalização turística urbana e a 

patrimonialização seguem o modelo anterior, ou seja, processo mecânico e reprodutivista, 

levado a cabo por projetos impostos de modelo tradicional sobre o urbano. No plano dos 

atores sociais, a elite local, em parceria com autoridades municipais, transformaram-se em 

únicos agentes ativos envolvidos na elaboração dos projetos.     

Constatou-se que os planos turísticos em Juazeiro são do tipo “top-down” e isso tem 

gerado desagradáveis “surpresas” para os gestores da cidade. A utilização abusiva da 

justificativa econômica, porém sem o alcance social é uma das causas do histórico fracasso 

turístico em Juazeiro. Este histórico tem se repetido, porém comprova-se que os investimentos 

na esfera federal, vêm sendo cumpridos. Isso pode ser acompanhado pelo Portal da 
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Transparência do Governo Federal quando apresenta os valores liberados para a atividade 

entre os anos de 1999 até 2012
174

.         

Conduzidos em termos exclusivamente economicistas, as políticas turísticas em 

Juazeiro do Norte têm por característica articular a retórica do crescimento econômico local 

com políticas urbanas e patrimoniais. A municipalidade desenvolve um argumento comercial 

no intuito de colocar à frente produtos do turismo cultural religioso. Propõe-se recriar as 

tradições do imaginário simbólico cultural e religioso e adaptá-los aos produtos turísticos e 

reorientá-los às clientelas de forte poder de compra e direcioná-los, de forma aleatória, ao 

Patrimônio Imaterial Romarias e ao Patrimônio Material Estátua de Padre Cícero.   

Há mais de duas décadas a gestão de um turismo convencional foi posto no centro da 

política de Juazeiro do Norte, afirmando a necessidade de colocar o seu patrimônio a serviço 

do desenvolvimento econômico da cidade. Como qualquer outra empresa que procura vender 

sua atividade, Juazeiro aposta na comercialização de seu turismo religioso; utilizando a 

estratégia tradicional de mercado, ou ainda, o de atingir clientelas prioritárias sobre as quais a 

municipalidade tenta adaptar a promoção de seus produtos.  Busca, assim, desenvolver 

projetos que acabam não se concretizando.  Tenta-se criar uma rede de imaginários políticos 

associando-os a um modelo-marca para a cidade a fim de poder afirmar o status de capital 

nordestina do turismo religioso com o objetivo de expandi-la às fronteiras internacionais.  

A partir dos festejos do Centenário a Prefeitura faz nova retomada do turismo 

reafirmando o repetido discurso de que a atividade é uma das saídas econômicas para a 

cidade, pois com ela devidamente implantada haveria crescimento econômico e este 

beneficiaria a todos. Novos projetos de grande envergadura foram lançados e prometidos 

nesta última administração a serem executados em curto espaço de tempo. Até o final de 

nossas pesquisas in loco, ou seja, em janeiro de 2012, apenas um projeto saiu do papel e 

imediatamente entrou em declínio. A não execução e o não compartilhamento social do 

projeto fez com que o Complexo do Centenário se transformasse em mais um problema do 

que uma solução econômica repetindo-se a trajetória das tentações demiúrgica e da 

irresponsabilidade do ordenamento ou organização urbana e da gestão pública. 

Igreja e Municipalidade procuraram “educar” patrimonialmente os moradores e, 

particularmente, os visitantes habituais no que se refere ao tombamento institucional em nível 

federal da Estátua de Padre Cícero. Esta forma de “educação patrimonial” acabou 

                                                             
174 Ver em anexo quadro do Portal da Transparência do Governo Federal os valores dos convênios financiados 

somente pelo Ministério do Turismo dos projetos turísticos de Juazeiro do Norte entre os anos de 1999 a 2012.   
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estabelecendo um julgamento, pois indicou que moradores e visitantes não sabiam cuidar do 

seu bem ao utilizá-lo inadequadamente. 

Esta separação faz evidenciar e, ao mesmo tempo, mascarar as diferenciações sociais e 

espaciais do urbano na medida em que se rejeita o produtor de cultura em benefício de seu 

pretenso consumidor. A “política” patrimonial para o turismo de Juazeiro do Norte tenta 

beneficiar aqueles que não fabricam o patrimônio, apesar do discurso oficial remeter-se aos 

moradores e romeiros como promotores da cultura local afirmando sua participação na 

construção de uma cidade extraordinária e única.   

O Centenário centralizou o pensamento político e religioso em mostrar aos 

juazeirenses que a sua cidade tem importância histórica, patrimonial e religiosa e que estas 

seriam condições excepcionais de uma base turística forte. Todavia o interesse esteve 

centralizado em novos patrimônios, mobiliários projetados em sua base histórica-estética, ou 

seja, mergulhou-se em novos projetos desenhados para a produção e introdução de mobiliário 

de embelezamento e reencantamento urbanos e de tombamento histórico da Estátua de padre 

Cícero sem a devida consideração no que diz respeito aos valores humanos  e patrimoniais 

imateriais da cidade.   

As políticas turísticas que a Prefeitura põe em cena direcionam-se, essencialmente, 

sobre a imagem da cidade como berço religioso católico. A diversidade religiosa torna-se 

distante de um diálogo ecumênico e interrreligioso, contradizendo a modernidade do discurso 

católico, a partir do Concílio do Vaticano II (1962-1965). A esta identidade religiosa limitada 

ajusta-se todo um discurso patrimonial de uma cidade encantada - o próprio Hino do 

Centenário decifrou este encantamento cristão católico - e rica em cultura esperando pelos 

turistas ideais.  

Também a paradoxal associação e negação dos romeiros como turistas são 

apresentadas para a turistificação da cidade. Requer-se que os romeiros e os citadinos como 

produtores de cultura, construam uma cultura religiosa, não só para si mesmos, mas para os 

profissionais e empreendedores turísticos a explorarem.   

O modelo de turismo em Juazeiro do Norte, como já foi destacado, é o clássico, o de 

caráter empresarial, pois para a municipalidade a cidade deve se dobrar as exigências únicas 

do mercado. Esta lógica é levada às últimas consequências, porquanto o que se deseja são as 

vantagens econômicas a todo custo. Isto se traduz e invoca os recorrentes projetos 

monumentais, porém em constantes fracassos legitimados pelos investimentos públicos e 

pelas promessas feitas à população local. 
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Isto se traduz, no entanto, em insignificante visitação dos turistas ideais exigidos e 

demonstra que a tarefa de cooptá-los está muito distante e difícil de realizar, principalmente 

em termos internacionais. Basta verificar o exemplo da operadora de turismo Ópera Romana 

Peregrinações, empresa privada ligada ao Vaticano, que tinha como intenção incluir Juazeiro 

do Norte em seu roteiro turístico internacional, mas tendo em vista as péssimas condições 

infra estruturais, a cidade foi retirada, em 2010, da pretensão de ser um desses destinos.   

A própria Secretaria de Turismo Municipal não dispõe de dados sobre seus visitantes 

ideais, mesmo porque se utiliza dos levantamentos não oficiais feitos pela Igreja durante as 

romarias para avaliar a frequência e o perfil do visitante, essencialmente constituídos de 

romeiros. A municipalidade começou a utilizar estes levantamentos para acionar o imaginário 

político das instâncias superiores de que a cidade recebe milhões de “turistas” por ano. 

Neste sentido, estes milhões de romeiros são transformados ideologicamente em 

turistas “ideais” no discurso institucional. No entanto os turistas ideais estão notadamente, 

ausentes. Avaliar o número de turistas ideais pelos “turistas romeiros” não desejados é 

transformá-los em manobra de tratamento político. Este imaginário foi criado e acionado para 

as esferas financiadoras públicas superiores, como forma de se firmar outro imaginário: o de 

que é preciso rapidamente desenvolver turisticamente a cidade e, em consequência, cria-se 

uma demanda e necessidade da captação da ajuda financeira para as políticas urbanas 

turísticas, culturais e patrimoniais.  

Ora, sabe-se que os romeiros não são os “turistas” ideais para a política econômica de 

Juazeiro do Norte. Neste sentido, não há coerência entre os dois discursos; um econômico 

centralizado sobre no aumento do fluxo turístico utilizando os romeiros e, outro, quando se 

observa a total ausência de avaliação das vantagens reais e nem mesmo de estimativas sobre a 

participação econômica dos “turistas ideais” que visitam a cidade.   

Estes argumentos construídos a partir da apropriação de dados não oficiais advindos 

de uma instituição religiosa para medir o fluxo de “turistas”, constantemente difundidos na 

mídia, são mobilizados para efeitos de benefícios e vantagens econômicas e políticas. A partir 

destes dados constrói-se uma retórica imaginária com o objetivo de suscitar a adesão 

governamental e da população local aos grandes projetos argumentando a necessidade de 

outra forma de desenvolvimento econômico para uma cidade carente de alternativas de 

geração de emprego e renda. Nesta perspectiva as políticas de turismo em Juazeiro vêm sendo 

“eficazes” - mesmo sem os turistas ideais - pelos efeitos do imaginário construído de que a 
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atividade está em expansão e com isso, influenciam-se as representações da coletividade e das 

agências financiadoras.    

Com efeito, os projetos turísticos idealizados como meios, a serviço de um 

desenvolvimento onde todos estariam aproveitando, põem em questão o patrimônio local 

onde tombamento e valorização patrimonial interessam em primeiro lugar, às instituições 

como forma de controle social. Por exemplo, tombando a Estátua, ela se tornaria, da mesma 

forma, uma herança institucionalizada não só local, mas nacional. Repetiu-se a pretensão de 

que, tombando o monumento, o fluxo de turistas pudesse aumentar. Neste caso, o argumento 

da patrimonialização foi uma maneira de fazer parecer que todos tirariam proveito 

igualmente. Foi uma forma direta de acrescentar e de tornar mais confiável a notoriedade das 

instituições Igreja e Estado. 

O evento Centenário constituiu-se em questão de aproximação entre os poderes 

eclesiais e seculares. Sua perenização, no tempo e no espaço da cidade, pelo turismo 

permitiria assegurar e legitimar projetos novos e a recuperação de antigos no jogo dos 

argumentos da espera e da urgência. Na realidade, a ideia de que a cidade tem vocação natural 

para o turismo religioso, expressa o determinismo da atividade.  

Esse determinismo é transformado em discurso e vetor de captação de recursos 

públicos. Mais do que um evento, ele foi instrumentalizado para representar um valioso poder 

simbólico aplicado ao imaginário político e religioso da cidade. A natureza icônica do evento 

foi trabalhada exemplarmente ao ser apropriada pelo imaginário coletivo através das imagens 

manipuladas e inseridas nos sistemas de valores para dar suporte aos atos públicos e 

institucionais religiosos.  

O Centenário não foi realmente pensado, em sua essência, como uma festa popular e 

cívica de caráter público. Ela serviu de chamariz para novos projetos de ordenamento do 

território urbano com fins de produção de patrimonialização turística. Aliás, Centenário, 

Patrimônio e Turismo, funcionaram como palavras chave e de efeito. Elas evidenciaram um 

investimento ao imaginário religioso e político para atuarem eficientemente. Contudo, tal 

imaginário possui este déficit de eficiência, pois consolidou poderes limitados à escala local.   

Assim, remeter à captação rápida de recursos para o reordenamento do espaço implica 

ser necessário a perenização em tempo curto dos recursos e de outros investimentos 

provenientes de agências nacionais em níveis estadual e federal. Ambas as urgências são 

dimensões das quais se caracterizaram o ideário de apropriação do espaço urbano de Juazeiro 

nos seus preparativos para o Centenário. O evento festivo, a priori efêmero, com a 
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patrimonialização turística e com o tombamento da Estátua concretizados, deixariam marcas 

visíveis e efetivas. Os discursos políticos e econômicos utilizaram o Centenário como 

alavanca de transformação para o embelezamento e encantamento da cidade.  

Assim, foi colocada em prática a estratégia de associar a grandeza do Evento 

Centenário à monumentalidade da produção de equipamentos e utilizá-los como base de um 

projeto de cidade ideal utópica imediata para o futuro. Afinal dois anos e meio separavam o 

início dos preparativos e sua conclusão. As representações do Centenário a serem incutidas na 

mente dos citadinos começaram a ser desenhadas a partir do momento em que as diversas 

formas simbólicas dos ícones preparatórios foram sendo atrelados às promessas de produção 

de ícones concretos, aqueles patrimônios que seriam representativos para o desenvolvimento 

turístico da cidade.     

Os organizadores do Centenário tentaram edificar uma cidade patrimonial 

essencialmente voltada para o turismo, transformando-a em um imenso canteiro de obras. A 

ideia central era fazer reconhecer este processo patrimonial colocando-o no centro do discurso 

da nova imagem da cidade. O Centenário foi um poderoso argumento para se colocar em cena 

a importância patrimonial de Juazeiro do Norte. O dia 22 de julho de 2011 foi a data 

referencial, justificativa para efetivação da Capital Nordestina do Turismo Religioso.  

O Grande Evento foi posto a funcionar como principal ícone em suas formas 

simbólica e material, ou melhor, o Ícone dos Ícones a ser projetado na mente dos citadinos e 

na paisagem urbana. Seu impacto não só seria percebido no imaginário, como também no 

concreto visível. Ele se mostraria mais evidente nos equipamentos inscritos pelos novos 

projetos de requalificação. O Centenário foi idealizado como principal índice das mudanças 

propostas para retomada do turismo da cidade, e principal reforço da importância da imagem 

da cidade pelo fato de ter sido trabalhado de forma singular como modelo de imagem de 

marca. Ele foi sistematicamente utilizado na condição de inscrever a cidade como novo valor 

turístico, o do turismo religioso nacional e internacional.    

Centenário, Perenização e Urgência tornaram-se sinônimos. Tratou-se de impor uma 

mobilização rápida de financiamentos e de recursos concentrados para Juazeiro do Norte. A 

própria festa não foi articulada com as demais cidades intermetropolitanas. Crato, epicentro 

de todo processo histórico e cidade de nascimento de Padre Cícero, não foi convidada a 

participar dos festejos. Apesar da efervescência simbólica religiosa da cidade e de toda região, 

desprezou-se a celebração de encontro com outros santos populares.  
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O Evento foi a maneira de fixar, no espaço da cidade, projetos urbanísticos sem se 

preocupar com os antigos projetos, alguns dos quais estão ainda em fase de implantação e 

outros de finalização. Deste modo a necessidade de controlar o tempo levou também à 

necessidade de se controlar o espaço.   

Se for evidente que muitos estudos do turismo demonstram que a atividade é levada a 

se desenvolver em lugares onde sua atividade tradicional entrou em declínio, ou seja, que a 

única esperança da população local está no turismo como vocação natural, colocando-o na 

condição de fim em si mesmo, esta teoria não se aplica a Juazeiro do Norte. O comércio em 

Juazeiro é, em seu contexto histórico, uma de suas marcas econômicas e atualmente a cidade 

experimenta crescimento em diversas áreas como a indústria, construção civil, polo de 

educação superior etc. sem considerar o lugar que o turismo religioso poderia nela ocupar.  

A última etapa do processo eventivo consiste na aceitação ou não dos produtos destes 

projetos tanto pela população local como pelos visitantes. Como foi possível observar em 

nosso trabalho de campo, a própria população e os romeiros são indiferentes ou mesmo hostis 

aos grandes projetos de valorização turística essencialmente mercadológicos. Esta indiferença 

pode-se tornar brutal e levar a um abandono do patrimônio turistificado, como foi o exemplo 

analisado, anteriormente do Luzeiro do Nordeste.   

Notadamente as necessidades dos moradores e dos visitantes romeiros e os 

inconvenientes suscetíveis de serem gerados pelos monumentais projetos não são 

contrabalanceados com os seu objetivo primeiro qual seja a imperativa e reduzida necessidade 

de se produzir um receptivo local, ou melhor, em satisfazer os interesses dos fluxos de turistas 

consumidores externos. O objetivo é o de beneficiar ou o de dar exclusividade ao turismo 

receptivo sem oferecer condições dos próprios receptores se transformarem em emissores. 

Além do mais, não há articulação inter-regional e, neste sentido, o planejamento do turismo 

em Juazeiro do Norte é reduzido a um programa de oferta de “recursos turísticos” desprovido 

de infraestrutura. A construção do imaginário turístico em Juazeiro do Norte e sua promoção 

tem sua base no discurso positivo dos benefícios econômicos, porém não se sustenta e nem 

permite articulações (OLIVEIRA, 2009a; 2007b; 2010b). Esta forma de turismo concentrador 

que vem sendo desencadeada em Juazeiro do Norte reforça a tendência de que projetos 

turísticos vindouros não vingarão e nem promoverão uma forma de mediação cultural 

patrimonial ou de emancipação social.  

A essência patrimonial de Juazeiro do Norte são suas romarias juntamente com 

aqueles e aquelas que as mantém vivas. Neste sentido consideramos que romeiros e romeiras 
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deveriam ser os agentes mais beneficiados nos projetos, pois são eles os produtores da 

dinâmica religiosa que mantêm e nutrem, essencialmente, a natural afetividade. Mesmo 

trazendo “poucas divisas”, são estes romeiros os turistas que se mantêm fiéis à cidade. São 

fiéis a uma causa considerada por eles justa: a simbologia do imaginário religioso das festas 

romeiras condutoras do encontro com seu santo particular. Esta é a base cultural da cidade.  

Historicamente, as estratégias dos projetos urbanos turísticos jamais convergiram com 

essa essência patrimonial. Elas só desperdiçaram recursos em nome de um “turista ideal”- o 

incerto - em detrimento do romeiro que também é um turista - o fiel - pois este retorna 

continuamente. Esta prática de virar as costas aos romeiros, como uma forma disfarçada de 

higienização econômica e cultural, por meio de projetos miraculosos vem sofrendo 

consequências, pois nega as características intrínsecas à cidade.  

O evento foi desencadeado e já estamos no pós-evento. Se o Centenário constituiu-se 

em um passado a ser recuperado e reinventado para ser fixado no presente com as grandes 

obras na intenção de garantia de futuro por meio da espera e da urgência turística, ele não 

conseguiu concretizar-se, plenamente, nem no imaginário social e nem fixar-se no espaço 

urbano. Não se pode, neste sentido, recorrer ao pós-evento já que institucionalmente ele se 

transformou em espetáculo virtual. Assim, a capitalização do ícone cívico-religioso 

“Centenário de Juazeiro do Norte” e toda uma demonstração da necessidade de um conjunto 

de preparos rituais de ícones satélites que ele requereu para introduzi-lo como elemento da 

história e das transformações no espaço urbano de Juazeiro do Norte com o objetivo de atingir 

o turismo religioso prometido, não se cumpriu.  

Fica evidenciado que a Cidade Centenária proposta para ser transformada em um dos 

mais importantes centros de turismo religioso nacional e internacional segue tributária da 

incapacidade de promover a desejada expansão da atividade no lugar. O modelo de 

desenvolvimento turístico permanece desconexo à base patrimonial expressa no simbolismo 

religioso da cidade.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO ENTREVISTA APLICADO 

AOS MORADORES DE JUAZEIRO DO NORTE 

 

 

 

 

 

Modelo residente             respondido em: _____/____/_____escrito (  ) gravado (   )   

 

Nome:________________________________________ Sexo:     M     (  )      F (   ) 

Cidade de nascimento:__________________________________UF: ( ) 

Idade:__________ 

 

Tempo de Moradia em Juazeiro do Norte______________ Estado 

civil__________________ 

 

Instrução:_________________Ocupação_____________ Onde 

trabalha________________ 

Em termos religiosos, considera-se temente a Deus?   

Considera-se pertencente a alguma Igreja? Qual? 

Considera-se devoto de padre Cícero? 

 

1- Como se envolve com as romarias? 

2- Um fator positivo das Romarias? 

3- Um fator negativo das Romarias?  

4- O que significa a região do Cariri para você? Fale também sobre a cidade de 

Juazeiro do Norte.  

5- Concorda em chamar esta região e esta cidade de patrimônios? Por quê?  

6- Dê três exemplos de coisas, lugares ou costumes que reconhece como patrimônio 

do Cariri. 

7- Que nota, de 0 a 10, você daria para a proteção e conservação destes patrimônios? 

Motivo? 

8- O Senhor(a) tem conhecimento dos festejos do Centenário da cidade? 

9- Através de quais destas fontes ficou sabendo dos festejos do Centenário? 

10- De que maneira considera importante participar da programação do Centenário? 

11- Se pudesse propor alguma atividade na programação do Centenário, qual a sua 

sugestão? 

12- As igrejas, o Horto e os Museus podem ser considerados turísticos? Justifique.  

13- A vida em Juazeiro, nestes 100 anos (que se aproximam) como cidade pode ser 

considerada: uma vida precária, por quê? Uma vida em desenvolvimento, por quê? Uma vida 

de mistérios e desafios, por quê? 

14- Qual a imagem da cidade de Juazeiro do Norte deveria representar para o Ceará e 

para o Brasil nos próximos cem anos? (fale, escreva ou desenhe).  

 

 

 

A cidade como evento espetáculo: reflexões sobre patrimônio e turismo nos festejos 

de Centenário de Juazeiro do Norte-Ceará 

Pesquisador responsável: Raimundo Freitas Aragão 

Orientador: Professor Doutor Christian Dennys Monteiro de Oliveira 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO ENTREVISTA APLICADO 

AOS VISITANTES DE JUAZEIRO DO NORTE 

 

 

 

 

 

Modelo visitante           respondido em: _____/____/_____escrito (  ) gravado (   )  

N_____ 

Nome:________________________________________ Sexo: M (   ) F (   ) 

Cidade de nascimento:__________________________________UF: (   ) 

Idade:__________ 

Estado civil__________________ 

Instrução:_________________Ocupação_____________ Onde trabalha________________ 

Em termos religiosos, considera-se temente a Deus?   

Considera-se pertencente a alguma Igreja? Qual? 

Considera-se devoto de padre Cícero? Motivo de sua devoção? 

 

1- Como se envolve com as romarias? 

2- Um fator positivo das Romarias? 

3- Um fator negativo das Romarias?  

4- Qual intenção de sua vinda a Juazeiro do Norte? 

5- O(a) Senhor(a) utilizou que meio de transporte? 

6- Onde o(a) Senhor(a) está hospedado(a)? 

7- Quantas vezes já veio a Juazeiro do Norte? 

8- O que significa a região do Cariri para você? Fale também sobre a cidade de 

Juazeiro do Norte. 

9- Considera Juazeiro patrimônio do Cariri? 

10- Dê três exemplos de coisas, lugares ou costumes que reconhece como patrimônio 

do Cariri.  

11- Que nota, de 0 a 10, você daria para a proteção e conservação destes 

patrimônios? Motivo? 

12- As igrejas, o Horto e os Museus podem ser considerados turísticos? Justifique. 

13- O Senhor(a) tem conhecimento dos festejos do Centenário da cidade? 

14- Através de quais destas fontes ficou sabendo dos festejos do Centenário? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade como evento espetáculo: reflexões sobre patrimônio e turismo nos festejos 

de Centenário de Juazeiro do Norte-Ceará 

Pesquisador responsável: Raimundo Freitas Aragão 

Orientador: Professor Doutor Christian Dennys Monteiro de Oliveira 
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ANEXOS 

ANEXO A - LISTA DAS OBRAS ESTRUTURANTES DO CENTENÁRIO 

 103 obras estruturantes para o Centenário de Juazeiro do Norte 

1) 100 Casas Zona Rural; 2) Estacionamento dos Romeiros; 3) 1280 casas MCMV – Aeroporto; 4) 936 casas 

MCMV – Frei Damião; 5) 32 Casas Antônio Vieira; 6) 100 casas em Limoeiro; 7) 64 casas em Timbaúba; 8)  140 casas 

em São José; 9) 50 casas na Vila Pedrinhas; 10) Urbanização do bairro Triângulo; 11)  Urbanização Limoeiro; 12) 

Urbanização Timbaúba; 13) Macrodrenagem da Timbaúba; 13)  45 Kit's sanitários Jardim Gonzaga e Aeroporto; 15) 

Urbanização do José Cabral e Tiradentes – 132 famílias; 16)  Regularização Fundiária do Antônio Vieira e João Cabral; 

17) Drenagem Avenida Paulo Maia; 18) Muro de arrimo da Avenida Paulo Maia (Defesa Civil); 19)  Pavimentação 

asfáltica da Av. Maria Ednir Bezerra de Mendonça; 20) Praça do Parque Ecológica – Av. Castelo Branco; 21) Praça do 

Parque Ecológico Av. Ailton Gomes; 22)  Praça do Limoeiro Av. José Bezerra de Menezes; 23) Pavimentação da Av. 

José Bezerra de Menezes; 24)  Praça do Salesianos – Conj. COABECE; 25) Praça da Vila São Francisco; 26) Plano 

Diretor de Abastecimento de Água e Esgoto (CAGECE); 27) Ampliação de Rede de Abastecimento de Água no bairro 

Aeroporto; 28) Ampliação de Rede de Abastecimento de Água no bairro Betolândia; 29) Ampliação de Rede de 

Abastecimento de Água no bairro Romeirão; 30) Ampliação de Rede de Abastecimento de Água no bairro João Cabral; 

31) Ampliação de Rede de Abastecimento de Água no bairro São José; 32) Ampliação de Rede de Abastecimento de 

Água no bairro Antônio Vieira; 33) Obra de abastecimento de água – Zona Rural – Sussuarana; 34) Obra de 

abastecimento de água – Zona Rural – Taquarí; 35) Obra de abastecimento de água – Zona Rural – Caras do Umari; 36) 

Obra de abastecimento de água – Zona Rural – Espinho; 37) Obra de abastecimento de água – Zona Rural - Várzea da 

Ema; 38)  Obra de abastecimento de água – Zona Rural – Catolé; 39) Construção de PSF Vila Nova; 40) Construção de 

PSF Salesianos; 41) Construção de PSF Romeirão; 42) Construção de PSF Campo Alegre; 43) Construção de PSF Frei 

Damião; 44)  Construção de PSF José Geraldo da Cruz; 45) Construção de PSF Timbaúba; 46) Construção de 01 UPA( 

Unidade de Pronto Atendimento) : Aeroporto; 47)  Construção de CRAS (Centro de Referência da Assistência Social): 

Frei Damião; 48) Construção de CRAS (Centro de Referência da Assistência Social): Pedrinhas; 49)  Construção de 

CRAS (Centro de Referência da Assistência Social): João Cabral; 50) 01 Polo de Atendimento – Frei Damião; 51) 

Construção do Bolsa Família; 52) Pavimentação asfáltica nos bairros: Lagoa Seca, Triângulo, Limoeiro, Frei Damião, 

Vila São Francisco e Vila Nova, Timbaubas e Tiradentes; 53) Ampliação de 7.000 m de rede de distribuição de água nos 

bairros São José e Antônio Vieira, com execução de 1.500 unidades de ligações domiciliares- Parceria com a CAGECE; 

54) Construção do Centro de Referência ao Idoso; 55) Construção de 1 CRAS na Palmeirinha; 56) Passagem da linha do 

Metrofor ( Rua da Luz) – Liga do bairro Pio XII ao São Miguel 57) Construção de 06 Pontes; 58) Av. Carlos Cruz- Linha 

Férrea; 59) Av .Virgílio Távora; 60) Rua Rui Barbosa; 61) Rua Vereador Antônio Braz; 62) Rua Madre Nely Sobreira; 

63)  Francisca Paula Bezerra (Liga a Av. José Bezerra a Av. Humberto Bezerra; 64) Praça da Juventude ( obra Governo 

do Estado em parceria com a Prefeitura); 65) Construção da Cidade da Criança no bairro Salesianos; 66)  Duplicação da 

Av. Virgílio Távora; 67) Construção de 01 piscina semiolímpica no Poliesportivo; 68)  Construção de 01 quadra coberta 

Vila Três Marias; 69) Construção da Praça Feijó de Sá; 70)  Construção da Praça na Rua Humberto Bezerra ( Parque São 

Geraldo); 71) Construção de Creche – Vila Nova; 72)  Construção de creche - São José; 73) Construção de creche- 

Antônio Vieira; 74) Construção do Placar Eletrônico; 75) Reforma do Estádio Romeirão; 76) Urbanização dos Canteiros 

Centrais da Av. Ailton Gomes e Av. Castelo Branco; 77) Construção de 1 escola com 12 salas de aula – Frei Damião; 78) 

Obra da passagem molhada da Av. Manoel Coelho de Alencar; 79) Obra da abertura da rua Pedro Henrique de Souza; 80) 
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Obra de Cozinha Comunitária: Horto; 81) Obra de Cozinha Comunitária: Pedrinhas; 82) Obra de Cozinha Comunitária: 

João Cabral; 83) Obra de Cozinha Comunitária: Frei Damião; 84) Obra do Banco de Alimentos: Timbaúba; 85)  Obra de 

1 CREAS ( Centro de Referência Especializado da Assistência Social) – Salesianos; 86) 01 CERAM ( Centro Regional 

de Referência Especializado da Mulher) – São Miguel; 88)  Abertura da Av. Ailton Gomes (ligação entre o Atacadão Rio 

do peixe com a cidade de Barbalha); 89)  Obra do retorno da Av. Leão Sampaio La Favorita (Retorno do SENAI 

DETRAN, SIGER e Zenir – Governo do Estado); 90)  Construção Telecentro – Timbaúba; 91) Construção Telecentro – 

Romeirão; 92) Construção Telecentro – Frei Damião; 93) Construção Telecentro –Indefinido; 94)  Ampliação do 

Mercado Central ( para adaptar o feirante de frutas e verduras); 95) Ampliação da Escola Mario Bem ( Construção de 12 

salas e 01 quadra coberta); 96)  Drenagem da Av. Letícia Vasconcelos (Faculdade Leão Sampaio); 97)  Obra de 

drenagem da Rua do Capim – Timbaúba; 98) Pavimentação de pedra tosca em várias ruas de diversos bairros da cidade; 

99)...; 103)* 

Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. * Faltam cinco obras as quais foram inscritas no turismo. 
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ANEXO B - DECRETO TOMBAMENTO MUNICIPAL DA ESTÁTUA DE 

PADRE CÍCERO 
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ANEXO C - QUADRO CONVÊNIOS MINISTÉRIO DO TURISMO E JUAZEIRO DO NORTE 1999-2012 

CONVÊNIOS POR ÓRGÃO CONCEDENTE (PLANILHA DETALHADA) DADOS DE 2/10/2012 MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE - ESTADO: CE 

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTERIO DO TURISMO 

N
úmero 

S
ituação 

N
º Original 

Objeto do 
Convênio 

Ó
rgão 

Superior 
(Descrição 
- Código) 

C

oncedent
e 
(Descriçã

o - 
Código) 

C
onvenente 
(Descrição - 

Código) 

V

alor 
Convênio 

V
alor Liberado 

P
ublicação 

I
nício Vigência 

F
im da Vigência 

V

alor 
Contrapartida 

Da

ta Última 
Liberação 

Valor Última 
Liberação 

7
68742 

E
m Execução 

2
1866/2011 

Construcao de 
Portico (Portal da Fe) no 
municipio de Juazeiro do Norte 
- CE. 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

C
EF/MINIS
TERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

J
UAZEIRO DO 
NORTE 
PREFEITURA 

1
46.250,00 

0
,00 

1
2/1/2012 

3
0/12/2011 

3
0/6/2013 

6
.093,75  

0,00 

7
58384 

E
m Execução 

2
1698/2011 

RECAPEAMEN
TO DAS RUAS: JOAO PAULO I, 
MANOEL COELHO, VEREADOR 
ANTONIO BRAZ, RUA DA 
PRACINHA, ESTELITA SILVA, 
JOSE TOMAZ DE MENEZES e 
HORACIO CAMPELO NO 
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO 
NORTE - CE 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

C
EF/MINIS
TERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

J
UAZEIRO DO 
NORTE 
PREFEITURA 

9
75.000,00 

3
86.685,00 

3
/1/2012 

3
0/12/2011 

3
0/6/2013 

6
7.839,34 

6/
9/2012 

386.685,00 

7
36347 

E
m Execução 

3
5619/5619 

Execucao de 
Pavimentacao asfaltica na 
Avenida Maria Ednir Bezerra de 
Menezes, no municipio de 
Juazeiro do Norte, Ceara. 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

C
EF/MINIS
TERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

J
UAZEIRO DO 
NORTE 
PREFEITURA 

9
75.000,00 

2
19.472,50 

1
5/9/2010 

9
/9/2010 

9
/5/2013 

4
5.000,00 

13
/4/2012 

219.472,50 

7
36309 

E
m Execução 

1
1595/1595 

Construcao do 
Complexo do Centenario: 
Marco Zero e Praca Centenaria 
de Juazeiro do Norte, Ceara. 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

C
EF/MINIS
TERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

J
UAZEIRO DO 
NORTE 
PREFEITURA 

1
.950.000,00 

4
49.475,00 

1
5/9/2010 

9
/9/2010 

9
/5/2013 

9
0.000,00 

6/
9/2012 

449.475,00 

7
33929 

E
m Execução 

0
9984/2010 

Construcao de 
03 pracas publicas nos Bairros 
Aeroporto, Salesianos e 
Limoeiro, no municipio de 
Juazeiro do Norte, Ceara. 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

C
EF/MINIS
TERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

J
UAZEIRO DO 
NORTE 
PREFEITURA 

7
80.000,00 

4
.758,00 

2
9/9/2010 

2
3/9/2010 

2
3/6/2013 

3
2.500,00 

20
/9/2012 

4.758,00 

7
07561 

E
m Execução 

1
9404/2009 

CONSTRUCAO 

DE ESTACIONAMENTO PARA 
ONIBUS E CAMINHOES - 
ANEXO AO LUZEIRO DO 
SERTAO - JUAZEIRO DO 
NORTE/CE 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

C
EF/MINIS
TERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

J
UAZEIRO DO 
NORTE 
PREFEITURA 

9
75.000,00 

5
10.217,50 

1
3/1/2010 

3
1/12/2009 

3
1/8/2013 

1
05.000,00 

6/
9/2012 

75.172,50 

7
03449 

A
guardando 
Prestação de 
Contas 

00
252/2009 

Apoio a 
iniciativas de turismo de base 
comunitaria no Municipio de 
Assare no estado do Ceara. 

M
INISTERIO 
DO TURISMO 
- 54000 

C
OORDENAC
AO-GERAL 
DE 
CONVENIO
S - CGCV 

U
NIVERSIDADE 
PATATIVA DO 
ASSARE 

1
10.880,00 

1
10.880,00 

2
/7/2009 

9
/6/2009 

3
1/8/2010 

1
2.320,00 

16/
7/2009 

110.880,00 

6
43988 

E
xcluído 

C
R.NR.0267895-54 

PAVIMENTACA
O DE VIAS DO MUNICIPIO 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

C
EF/MINIS
TERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

P
REF MUN DE 
JUAZEIRO DO 
NORTE 

0
,00 

0
,00 

8
/9/2008 

7
/8/2008 

3
0/11/2011 

4
10.024,80  

0,00 

6
43928 

A
dimplente 

C
R.NR.0259726-32 

PAVIMENTACA
O ASFALTICA EM VIAS 
URBANAS 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

C
EF/MINIS
TERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

M
UNICIPIO DE 
JUAZEIRO DO 
NORTE - 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 

1
95.000,00 

1
95.000,00 

8
/9/2008 

7
/8/2008 

3
0/10/2010 

1
00.021,35 

12
/4/2010 

195.000,00 

6
29839 

C
oncluído 

5
400125720080057
4 

Objeto: Festa 
jua forro 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

C
OORDENA
CAO-
GERAL DE 
CONVENI
OS - CGCV 

M
UNICIPIO DE 
JUAZEIRO DO 
NORTE - 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 

9
00.000,00 

9
00.000,00 

4
/7/2008 

1
6/6/2008 

1
8/12/2008 

1
26.150,00 

2/
10/2008 

900.000,00 

6 A CR CONSTRUCAO E M C P 8 8 1 3 3 5 26/ 2.875.000,00 
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N
úmero 

S
ituação 

N
º Original 

Objeto do 
Convênio 

Ó
rgão 

Superior 
(Descrição 
- Código) 

C
oncedent
e 
(Descriçã

o - 
Código) 

C
onvenente 
(Descrição - 

Código) 

V

alor 
Convênio 

V
alor Liberado 

P
ublicação 

I
nício Vigência 

F
im da Vigência 

V

alor 
Contrapartida 

Da

ta Última 
Liberação 

Valor Última 
Liberação 

14508 dimplente .NR.0247872-62 REFORMA DE PRACAS E 
URBANIZACAO DE VIAS 

INISTERIO 
DO TURISMO 
- 54000 

EF/MINIST
ERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

REF MUN DE 
JUAZEIRO DO 
NORTE 

.775.000,00 .775.000,00 6/1/2008 1/12/2007 0/9/2012 94.594,11 12/2008 

5

95570 

A

dimplente 

CR

.NR.0228855-52 

SINALIZACAO 

TURISTICA 

M
INISTERIO 

DO TURISMO 
- 54000 

C
EF/MINIST

ERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

M
UNICIPIO DE 
JUAZEIRO DO 

NORTE - 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 

6

33.750,00 

6

33.750,00 

1

2/11/2007 

2

5/10/2007 

2

8/2/2011 

6

3.375,30 

13/

12/2007 
633.750,00 

5
88287 

A
dimplente 

CR
.NR.0213903-18 

PAVIMENTACAO 
EM VIAS URBANAS 

M
INISTERIO 
DO TURISMO 

- 54000 

C
EF/MINIST
ERIO DO 
TURISMO/

MTUR 

P
REF MUN DE 
JUAZEIRO DO 

NORTE 

9
75.000,00 

9
75.000,00 

1
0/1/2007 

2
8/12/2006 

2
6/5/2013 

1
24.857,51 

25/
10/2007 

975.000,00 

5
88286 

A
dimplente 

CR
.NR.0213902-04 

REFORMA E 
URBANIZACAO DE PARQUES E 
AVENIDAS 

M

INISTERIO 
DO TURISMO 
- 54000 

C

EF/MINIST
ERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

P

REF MUN DE 
JUAZEIRO DO 
NORTE 

1
.950.000,00 

1
.950.000,00 

1
0/1/2007 

2
9/12/2006 

3
0/1/2013 

9
7.500,00 

24/
12/2007 

1.950.000,00 

5

79526 

C

oncluído 

CV 

559/2006 

CAMPANHAS 
PROMOCIONAIS PARA 
DIVULGACAO DO TURISMO 

RELIGIOSO NO MUNICIPIO DE 
JUAZEIRO DO NORTE 

M
INISTERIO 

DO TURISMO 
- 54000 

C
OORDENAC
AO-GERAL 

DE 
CONVENIOS 
- CGCV 

M
UNICIPIO DE 
JUAZEIRO DO 

NORTE - 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 

7

50.000,00 

7

50.000,00 

2

9/12/2006 

2

2/12/2006 

1

/6/2007 

9

3.840,00 

29/

12/2006 
750.000,00 

5
72139 

I
nadimplênci

a Suspensa 

C
R.NR.0201587-37 

CONSTRUCAO DA 
PRIMEIRA ETAPA DO ANEL VIARIO 
CONSTRUCAO DO TRECHO DE ACESSO 
AO AEROPORTO E AMPLIACAO DE 
PRACA 

M
INISTERIO 
DO 

TURISMO - 
54000 

C
EF/MINIS
TERIO DO 

TURISMO/
MTUR 

P
REF MUN DE 
JUAZEIRO DO 
NORTE 

2
.000.000,00 

2
.000.000,00 

4
/10/2006 

5
/9/2006 

3
0/1/2013 

1
90.406,78 

24
/12/2007 

2.000.000,00 

5
09253 

A
dimplente 

C
R.NR.0167467-55 

APOIO A 
PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA 
TURÒSTICA - AUTORIZADO PELO 
OFÒCIOMTUR N[ 0136/2004 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

C
EF/MINIS
TERIO DO 
TURISMO/
MTUR 

P
REF MUN DE 
JUAZEIRO DO 
NORTE 

4
0.000,00 

4
0.000,00 

1
6/8/2004 

1
0/8/2004 

3
0/6/2006 

4
.091,85 

22
/12/2004 

40.000,00 

4
93733 

E
xcluído 

C
R.NR.0159668-13 

INFRA-
ESTRUTURA TURISTICA 

M
INISTERIO 

DO 
TURISMO - 
54000 

E
MBRATUR 
- CAIXA 
ECONOMI
CA 
FEDERAL 

P
REF MUN DE 
JUAZEIRO DO 
NORTE 

0
,00 

0
,00 

2
7/12/2003 

2
6/12/2003 

3
0/12/2004 

4
.091,85  

0,00 

4
62081 

E
xcluído 

C
R.NR.0143141-04 

INFRA-
ESTRUTURA TURISTICA 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

E
MBRATUR 
- CAIXA 
ECONOMI
CA 
FEDERAL 

P
REF MUN DE 
JUAZEIRO DO 
NORTE 

0
,00 

0
,00 

2
3/7/2002 

4
/7/2002 

4
/7/2003 

2
1.000,00  

0,00 

4
48728 

E
xcluído 

C
R.NR.0125409-64 

INFRA-
ESTRUTURA TURòSTICA 

M
INISTERIO 
DO 
TURISMO - 
54000 

E
MBRATUR 
- CAIXA 
ECONOMI
CA 
FEDERAL 

P
REF MUN DE 
JUAZEIRO DO 
NORTE 

0
,00 

0
,00 

5
/2/2002 

3
1/12/2001 

3
1/12/2003 

1
8.900,18 

26
/12/2002 

189.000,00 

4
01914 

C
oncluído 

0
06/2000 

DAR 
CONTINUIDADE AS OBRAS DA CIDADE 
CENOGRAFICA NO PARQUE ECOLOGICO 
DAS TIMBAUBAS EM JUAZEIRO DO 
NORTE - CE, PARA APOIO AS ACOES DE 
COMEMORACAO DO V CENTENARIO DO 
DESCOBRIMENTO DO BRASIL E 
VISANDO O FORTALECIMENTO DO 
TURISMO RELIGIOSO LOCAL. 

M
INISTERIO 
DO 

TURISMO - 
54000 

C
OORDENA
CAO-
GERAL DE 
CONVENI
OS - CGCV 

J
UAZEIRO DO 
NORTE 
PREFEITURA 

8
50.000,00 

8
50.000,00 

2
0/11/2000 

2
0/11/2000 

3
1/12/2000 

8
5.653,68 

21
/11/2000 

850.000,00 

3

79756 

C

oncluído 

00

7/99 

O PRESENTE 
CONVENIO TEM POR OBJETO A 
CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA 
DASOBRAS DA CIDADE 

CENOGRAFICA NO PARQUE 
ECOLOGICO DAS TIMBAUBAS 
EMJUAZEIRO DO NORTE-CE. 

M
INISTERIO 

DO TURISMO 
- 54000 

C
OORDENAC
AO-GERAL 

DE 
CONVENIOS 
- CGCV 

J
UAZEIRO DO 

NORTE 
PREFEITURA 

1

.000.000,00 

1

.000.000,00 

1

6/12/1999 

1

4/12/1999 

1

7/3/2000 

1

49.993,15 

20/

12/1999 
1.000.000,00 

Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Disponível em:<http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consultam.asp?fcod=1447&fnome=JUAZEIRO+DO+NORTE&festado=CE&forgao=54000&fconsulta=1 

http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consultam.asp?fcod=1447&fnome=JUAZEIRO+DO+NORTE&festado=CE&forgao=54000&fconsulta=1

