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RESUMO 
 
 
 
 

 
Os conflitos de interesses existentes entre Igreja e poder público serviram como 

impulsionadores do mecanismo de avaliação das políticas de reordenamento urbano para Juazeiro 
do Norte -CE, quando se captou a visão do turismo impulsionado pela fé e valorizando o social, 
defendido pela Igreja como repúdio ao planejamento do turismo com bases economicistas, 
idealizado pela Prefeitura. O trabalho aqui exposto trata da relação entre as ações públicas 
propostas em comparação com a realidade dos visitantes interagindo com o espaço urbano local 
durante a Romaria das Candeias, campo de observação da pesquisa. Para tal, foi realizada 
inicialmente uma pesquisa bibliográfica e documental quanto às políticas públicas estaduais e 
municipais com foco na estruturação do centro da cidade de Juazeiro do Norte, destacando os 
lugares-chave (alvo das romarias). Em seguida, buscou-se conhecer a realidade dos agentes 
sociais envolvidos, através da coleta de documentos e dados qualitativos e quantitativos para se 
ter uma idéia da adequação dessas políticas pesquisadas. Tem-se como objetivo da pesquisa 
observar se as políticas públicas de turismo elaboradas para Juazeiro do Norte condizem com a 
realidade do espaço urbano usufruído por romeiros e turistas, estabelecendo um contraste entre o 
que foi vivenciado com o que é projetado pelo poder público para a cidade, possibilitando assim 
uma aproximação da problemática romaria/cidade, qualificando os desafios compostos nas 
políticas públicas analisadas neste trabalho (PAT/PDDU), permitindo avaliar o posicionamento 
da Igreja e da Prefeitura no reordenamento urbano e no desenvolvimento do turismo religioso em 
Juazeiro do Norte. Como resultado, identificou-se a importante função da Igreja na co-
participação da gestão pública em Juazeiro do Norte, sendo a organização urbana de Juazeiro do 
Norte de responsabilidade e interesse de ambas as instituições (política e religiosa), por certo por 
motivações adversas, mas com o mesmo objetivo: proporcionar desenvolvimento socioespacial 
que beneficie população local e visitantes. 
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ABSTRACT 
   
   
   
   
   

The conflicts of existent interests between Church and public power served again as 
propellers of the mechanism of evaluation of the politics urban reagruping for Juazeiro do Norte -
CE, when the vision of the tourism was captured impelled by the faith and valuing the social, 
protected for the Church as repudiation to the planning of the tourism with bases economics, 
idealized by the City hall. The work here exposed he/she treats of the relationship among the 
public actions proposed in comparison with the visitors' reality interacting with the space urban 
place during the Pilgrimage of the Candeias, field of observation of the research. For such, it was 
accomplished a bibliographical and documental research initially with relationship to the state 
and municipal public politics with focus in the structuring of the downtown of Juazeiro do Norte, 
detaching the place-key (objective of the pilgrimages). soon after, it was looked for to know the 
involved social agents' reality, through the collection of documents and qualitative and 
quantitative data to have an idea of the adaptation of those researched politics. It is had as 
objective of the research to observe the public politics of tourism elaborated for Juazeiro do Norte 
they match with the reality of the space urban used for pilgrims and tourists, establishing a 
contrast among what was lived with what it is projected by the public power for the city, making 
possible like this an approach of the problem Pilgrimage /cities, qualifying the challenges 
composed in the public politics analyzed in this work (PAT/PDDU), allowing to evaluate the 
positioning of the Church and of the City hall in the urban reagruping and in the development of 
the religious tourism in Juazeiro do Norte. As result, identified the important function of the 
Church in the copartnership of the public administration in Juazeiro do Norte, being the urban 
organization of Juazeiro do Norte of responsibility and interest of both institutions (politics and 
religious person), for right for adverse motivations, but with the same objective: to provide 
development sociospace that benefits local population and visitors. 
 
 
Word-key: Urban Reagruping, Religious Tourism, Public Politics. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 
 
 

O trabalho aqui exposto resulta no transpor de desafios. A experiência única de estar 

em meio aos romeiros durante a Romaria das Candeias, em Juazeiro do Norte, sem fazer parte da 

cultura nem tão pouco sentir a motivação que impulsionava a massa de seguidores do Padre 

Cícero foi um dos primeiros obstáculos a ser superado. Foi necessário despir-se de preconceitos, 

rotulações e ‘achismos’ que serviram como exercício do processo de pesquisa para alcance dos 

resultados obtidos, doravante apresentados. 

O contato com a religiosidade dos romeiros permitiu a percepção do sentimento do 

sagrado, presente na atmosfera da cidade, compreendendo a força de atração exercida pela figura 

político-religiosa do Padre Cícero, fazendo com que romeiros dos mais longínquos cantos do 

Nordeste e até mesmo do Brasil viajem de forma precária, passando por grandes dificuldades e 

provações em busca das bênçãos de seu santo devoto. 

Para tal percepção foi realizada a princípio, uma viagem bibliográfica pela história da 

cidade de Juazeiro do Norte, conhecendo a influência religiosa e política do Padre Cícero sobre a 

formação da cidade. 

Antes da chegada do Padre Cícero a então Fazenda Tabuleiro Grande, município de 

Crato, o local, por volta de 1827 era apenas ponto de parada de viajantes e tropeiros em andanças 

pelo sertão. Ao redor dos três juazeiros existentes em frente à capela em honra de Nossa Senhora 

das Dores foram se formando moradias e pontos de comércio, dando origem ao povoado. 

No Natal de 1871, ao ser convidado para celebrar na capela local a tradicional Missa 

do Galo, Padre Cícero teve o primeiro contato com o local que seria por ele influenciado, 

transformando-se em importante centro de peregrinação nacional e forte pólo econômico 

regional. Ao fixar moradia em 1872, a localidade não possuía mais que a capelinha, uma escola, 

cerca de 35 casas, em sua maioria de taipa, e duas pequenas ruas (Rua do Brejo e Rua Grande). 

A presença do Padre Cícero, com seu espírito político e visionário, contribuiu para 

melhor organizar a comunidade do povoado sob a égide do fervor religioso. Em 1875 constrói 

uma nova Igreja de Nossa Senhora das Dores, ao lado da capela antiga. As diversas instituições e 

estabelecimentos que vão surgindo adensam as ruas, em sua maioria implantando-se em terrenos 
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doados pelo Padre Cícero. Em 1909, Joaseiro já contava com 17 ruas, quatro praças, três 

travessas, um beco e uma população de 15.050 habitante, distribuída em vários ofícios (artesãos, 

farmacêuticos, lojistas, educadores, etc.) (SETUR, 2000). 

Padre Cícero deu início a um processo desenvolvimentista calcado na forte presença 

do religioso na formação moral, religiosa e política do povo juazeirense, construindo as bases 

para a importante influência regional que hoje encontramos representados na forte economia e 

religiosidade existentes na cidade. Estava enraizado o nome e misticismo que envolve a figura do 

Padre Cícero a terra que ajudou a construir.  

Sua inserção na política, participando ativamente do processo de emancipação 

política de Juazeiro do Norte fez dele o primeiro prefeito da cidade, em 1911, exercendo o cargo 

por 12 anos, após conflitante período de luta contra o poder eclesiástico, chegando a ser punido 

pela Igreja com a suspensão de suas ordens ao ser acusado de desobediência e por estimular a 

crença no pretenso milagre da hóstia, onde esta teria por várias vezes se transformada em sangue 

na boca da beata Maria de Araújo.  

Mesmo sem poder exercer suas funções de sacerdote, o Padre passou a ouvir seus 

romeiros diariamente em sua casa, vindo estes em busca de conselhos, bem como de proteção 

espiritual, atendendo a todos. Recebia e distribuía esmolas. Aconselhava-os oralmente e por 

escrito. Era o padrinho de todos e assim passou a ser chamado de forma íntima por seus devotos 

de “Padim Ciço”. 

O comércio tem um grande impulso com os artigos religiosos vendidos aos romeiros 

que peregrinam a Juazeiro. Juntamente com isso, surgem os abrigos para romeiros e o núcleo 

urbano aumenta, pois a população imigrante estabelece-se no povoado. Os romeiros trazem 

oferendas ao Padre Cícero e esse canaliza os recursos para obras que vão incrementando as 

estruturas urbanas de Juazeiro. 

Com a morte do Padre Cícero, aos 90 anos de idade, no dia 20 de julho de 1934, a 

maior parte de seus bens foram doados à ordem Salesiana, conforme a vontade do Padre 

(CAMPOS, 2003). Inicia-se um confronto entre o poder clerical e o poder público pela 

administração e propriedade da força político-religiosa exercida pela imagem do falecido 

religioso. Sua vida e objetos pessoais são expostos e consumidos nas romarias que se 

intensificam ainda mais, dinamizando a economia local. 
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A cidade de Juazeiro do Norte continuou a receber os romeiros do Padre Cícero, 

ocorrendo a partir dos anos 70 (séc. XX) e, principalmente, na década de 80 (séc. XX) que ocorre 

um grande aumento populacional em Juazeiro do Norte e a conseqüente explosão imobiliária. A 

melhoria da acessibilidade, com a recuperação das estradas, a modernização dos meios de 

comunicação e o crescimento do mercado consumidor alimentado pela religiosidade, transformaram 

Juazeiro do Norte num centro cada vez mais atraente de empreendimentos comerciais, de serviços e 

indústrias. 

Os milhares de romeiros, que peregrinam até Juazeiro do Norte em busca de proteção 

espiritual e material, acabam por fortalecer o desenvolvimento econômico arquitetado por Padre 

Cícero, gerando trabalho e sustento para a população local, transformando a cidade de Juazeiro 

em uma das mais importantes do estado do Ceará. 

Juazeiro do Norte, cidade situada na região do Cariri, no extremo sul do Ceará, é hoje 

a segunda maior cidade em número populacional do estado, com 242.149 mil habitantes (IBGE, 

2007), perdendo apenas para a capital, Fortaleza (distante 563 Km) estando sua população 

concentrada 95 % na zona urbana do município (IPECE, 2007). 

Geograficamente, Juazeiro juntamente com as cidades de Crato e Barbalha, formam 

um importante e próspero processo de conurbação conhecido como ‘Triangulo CRAJUBAR’, 

uma região reconhecida no estado devido seu grande potencial econômico, foco de investimentos 

públicos e privados. 

Juazeiro do Norte destaca-se com relação aos demais municípios da região do Cariri, 

na oferta de comércio, serviços, equipamentos, oportunidades de negócios, e turismo, como 

também pela dimensão de sua estrutura urbana, tornando a cidade pólo de referência para a 

população de municípios e estados vizinhos sob sua área de influência comercial e religiosa. 

Esta influência causa um fluxo de deslocamento contínuo e diário para Juazeiro do 

Norte, motivados pelas relações comerciais ou pela fé em Padre Cícero, estimando-se um 

acréscimo populacional de um milhão e meio de visitantes ao ano em Juazeiro (SETUR/PDDU, 

2000). 

Uma das maiores deficiências do município é a oferta de infra-estrutura, 

principalmente em épocas de romaria, onde a população de Juazeiro do Norte sofre acréscimo de 

mais de 100% do total de habitantes, segundo a Prefeitura Municipal, representando uma 
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sobrecarga que torna a infra-estrutura local ainda mais insuficiente (abastecimento d’água; 

esgotamento sanitário; organização do trânsito; poluição, etc.). 

Em vida, Padre Cícero trabalhou pelo ordenamento das ruas e equipamentos do 

centro urbano em expansão. Após sua morte, a Igreja Católica, que antes repudiava o incentivo às 

romarias, temendo perder seus domínios, viu-se obrigada a aceitar e acolher a massa de romeiros 

que sustentava a economia local e gerava considerável receita para a Igreja, passando a atuar em 

nome destes junto às esferas públicas, participando do planejamento urbano local. 

Na tentativa de estar o mais próximo possível dos romeiros, A Diocese passou a 

organizar celebrações enfocando as necessidades deste público (em sua maioria de origem rural), 

divulgando os conselhos do Padre Cícero; criando pastorais e locais de apoio e informação 

exclusiva para esta demanda, fazendo-se presente na organização da cidade para melhor receber 

os romeiros. 

Essa nova postura da Igreja é também identificada na cogitação da possível 

reabilitação do Padre Cícero, resultante dos esforços da Comissão de Estudos sobre o Padre 

Cícero, constituída pelo atual Bispo da Diocese do Crato, Dom Fernando Panico, a oportunidade 

de retratar-se diante dos fiéis de Padre Cícero, construindo uma sólida relação de confiança e 

fidelidade entre romeiros e Igreja Católica. 

O grande fluxo de visitantes recebido em Juazeiro impulsiona o turismo religioso 

como atividade de grande potencial para o desenvolvimento da região. Porém, se por um lado o 

poder público planeja políticas para o desenvolvimento do turismo religioso local, a Igreja opõe-

se à exploração da atividade turística conforme os modos hoje seguidos pelo poder público por 

temer a profanação da simbologia do sagrado, principal elemento de atração das romarias.  

Os conflitos de interesses entre Igreja e poder público acabam por funcionar como 

mecanismo de avaliação das políticas públicas, onde a visão do turismo impulsionado pela fé e 

valorizando o social, defendido pela Igreja e seguido pelos romeiros, repudia o planejamento do 

turismo com bases economicistas, idealizado pela Prefeitura e apoiado pelo Estado. 

Diante da impossibilidade de avaliar tecnicamente as políticas públicas de turismo, 

devido a descontinuidade e não publicização na implementação das ações propostas nas políticas 

públicas de turismo para Juazeiro do Norte (outro desafio enfrentado pela pesquisadora), usou-se 

como mote para a pesquisa aqui exposta a relação entre as ações públicas propostas em 
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comparação com a realidade dos visitantes, interagindo com o espaço urbano local durante 

romaria. 

Para tal, foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica e documental quanto às 

políticas públicas estaduais e municipais com foco na estruturação do centro da cidade de 

Juazeiro do Norte, destacando os lugares-chave (alvo das romarias). Em seguida, buscou-se 

conhecer a realidade dos agentes sociais envolvidos para se ter uma idéia da adequação dessas 

políticas pesquisadas. 

Foi ainda selecionada uma entre as romarias constantes no calendário oficial da 

Igreja, buscando a observação in loco da interação e conflitos existentes entre romeiros e turistas 

com o ordenamento urbano local antes e durante o evento.  

Por ocasião da Secretaria de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte registrar 

(informalmente, sem avaliações oficiais) que neste período se recebe um maior número de 

turistas na cidade devido a sua realização ser em meses habitualmente de férias (janeiro / 

fevereiro), surgindo como alternativa de destino no mercado turístico, escolheu-se a Romaria de 

Nossa Senhora das Candeias como loco da pesquisa. 

Devido à ausência de documento oficial que traga informações quanto ao número de 

romeiros e turistas que vêem a Juazeiro do Norte durante as romarias, será utilizado para este 

trabalho o registro da Secretaria de Turismo e Romaria Municipal como justificativa para o maior 

detalhamento da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, enquanto evento possível de 

observação para se chegar ao objetivo pesquisado. 

Constitui-se, pois, objetivo geral do trabalho observar se as políticas públicas de 

turismo elaboradas para Juazeiro do Norte condizem com a realidade do espaço urbano usufruído 

por romeiros e turistas, estabelecendo um contraste entre o que foi vivenciado com o que é 

projetado pelo poder público para a cidade, possibilitando assim uma aproximação da 

problemática romaria/cidade, qualificando os desafios compostos nas políticas públicas 

analisadas neste trabalho (PAT/PDDU). 

Por conseguinte, têm-se como objetivos específicos da pesquisa: 

a) Conhecer as políticas públicas estaduais e municipais que tenham como intenção 

notadamente a reurbanização de Juazeiro do Norte, por intermédio dos programas 

PAT e Roteiro da Fé, partes estruturantes do PDDU; 
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b) Analisar in loco se as ações públicas propostas para Juazeiro do Norte se adequam 

a realidade dos agentes sociais envolvidos; 

c) Avaliar o posicionamento da Igreja e da Prefeitura no reordenamento urbano e no 

desenvolvimento do turismo religioso em Juazeiro do Norte. 

 

 Para tal, foram utilizados documentos e dados qualitativos e quantitativos coletados 

junto as Secretarias de Turismo e Romaria e de Infra-estrutura de Juazeiro do Norte, bem como 

na Prefeitura Municipal, Secretaria Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, além da 

Secretaria de Turismo do Estado e Banco do Nordeste. 

 Foram realizados entrevistas estruturadas em Juazeiro do Norte, com os Secretários de 

Turismo e Romaria, Infra-estrutura e Meio Ambiente do Município, com o Pároco da Igreja 

Matriz Nossa Senhora das Dores e com duas moradoras da cidade indicada pelo pároco, e em 

Fortaleza, com o Coordenador de Desenvolvimento e Integração Regional da Secretaria das 

Cidades, em Fortaleza. 

 Também foram aplicados questionários direcionados a barraqueiros e romeiros 

durante a Romaria das Candeias a fim de coletar a opinião destes quanto ao espaço urbano em 

Juazeiro do Norte. 

Visando impedir um prévio conceito técnico das ações estruturantes propostas para o 

município, permitindo então ao final deste trabalho, uma livre comparação, desprovida de 

opiniões precipitadas, foi disposto no texto (para efeito metodológico), antes de conhecer as 

políticas públicas de turismo que visam à adequação do espaço urbano para uso dos romeiros e 

turistas em Juazeiro do Norte, a sensação e a percepção absorvidas durante acompanhamento da 

Romaria das Candeias, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2008. 

Assim, o trabalho encontra-se estruturado em três partes, estando estas distribuídas da 

seguinte forma: 

a) Primeiramente foi exposto um estudo histórico sobre a influência político-religiosa 

da figura do Padre Cícero para a formação da cidade de Juazeiro do Norte; 

b) Em uma segunda parte, foi caracterizada a Romaria das Candeias enquanto campo 

de pesquisa, explorando as relações entre Igreja romeiros e turistas e estes com o 

espaço urbano local; 
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c) Em uma última parte, foi enfatizado o planejamento urbano e turístico de Juazeiro 

do Norte, elucidando os conflitos de interesses identificados entre os agentes 

responsáveis pelas políticas para o desenvolvimento do turismo religioso na 

cidade. 

A pesquisa aqui apresentada tem como fundamento alertar para a ausência do 

processo avaliativo na elaboração das políticas públicas de turismo, indicando a importância e 

necessidade deste na sólida construção do desenvolvimento do turismo religioso em Juazeiro do 

Norte. 
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1 UM OLHAR PRELIMINAR SOBRE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE 

 

 

 

Juazeiro do Norte, cidade localizada no Cariri cearense, destaca-se nacionalmente 

como centro de visitação religiosa, resultado da atração exercida pela figura mítica do Padre 

Cícero. Personagem central da conjuntura político-religiosa que deu início ao processo 

desenvolvimentista local, construindo as bases para a importante influência regional hoje 

representada na economia e na religiosidade da cidade.  

Para se chegar à análise do espaço urbano da cidade de Juazeiro do Norte durante a 

Romaria de Nossa Senhora das Candeias, foco principal deste trabalho, faz-se mister conhecer a 

influência do Padre Cícero sobre a formação da cidade, bem como seu papel político no traçado 

urbano de Juazeiro. 

Apesar do grande número de material bibliográfico acerca da vida do Padre Cícero, 

para este trabalho, embora realizado breve relato sobre o religioso, reconhecendo-o enquanto 

figura de grande importância na história de Juazeiro do Norte, será enfocada a influência do 

Padre na configuração do espaço urbano local. 

 Padre Cícero Romão Batista chegou ao então vilarejo de Joaseiro em 1871, 

convidado para celebrar a missa de natal. Em 1872 muda em definitivo para a localidade onde 

seus conselhos sobre moralidade, trabalho e fé tornaram-se respeitados pela comunidade. Sob sua 

liderança e influência, o distrito conseguiu independência políticas e econômicas, passando a 

cidade em 1943. 

A partir de então, Padre Cícero passou a ocupar cargos políticos de grande 

importância regional. Sua influência político-religiosa lhe rendeu alianças políticas que 

assegurava e financiava sua permanência em Juazeiro, resguardado da perseguição do clero 

(devido à incredulidade ao suposto milagre atribuído ao religioso), enquanto atuante frente à 

massa de romeiros que o seguia. 

Após sua morte, em 1934, Juazeiro do Norte continuou a receber grande fluxo de 

romeiros, acolhidos pela Igreja Católica e pelo poder público que perceberam na vinda destes 

fiéis grandes benefícios para a diocese e para a economia local. 
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A cidade continuou nas décadas seguintes a crescer economicamente, ganhando 

grande importância regional. Os governos estadual e municipal viam no potencial religioso a 

oportunidade de explorar o turismo em Juazeiro.  

Foram elaboradas políticas para o fomento e planejamento da atividade turística, 

porém deficiências estruturais, descontinuidade da administração pública, além da oposição da 

Igreja à atividade, vista por ela como “ato de profanação das romarias”, segundo o pároco da 

igreja Matriz, Padre Paulo Lemos1, gerando desafios e entraves ao desenvolvimento do turismo 

religioso em Juazeiro do Norte. 

Neste capítulo será apresentada uma síntese histórica da formação do urbano em 

Juazeiro do Norte. Para tal, parte-se da figura central do Padre Cícero para construir o esboço 

histórico que levará do limiar traço urbano da região central da cidade (importante ponto de 

interação religiosa e comercial; local de recepção de romeiros e turistas), até a análise da atual 

situação do espaço urbano usufruído pelos visitantes, observada também nas políticas públicas 

responsáveis por seu ordenamento e estruturação. 

 

 

 

 

1.1 Conhecendo os Alicerces da Atual Juazeiro do Norte: A Influência do Padre Cícero 

Sobre a Formação da Cidade 

 

 

 

A Juazeiro do Norte de hoje, com suas ruas centrais divididas entre o comércio (pólo 

de referência regional) e os sagrados templos e locais turísticos referentes à figura do Padre 

Cícero Romão Batista (1844-1934), aguça o interesse em compreender o contexto político-

econômico e religioso em que se configura a história desta importante cidade cearense. 

As ruas estreitas e movimentadas do centro da cidade demonstram através das 

imagens do Padre Cícero, a convidar romeiros e a abençoar a entrada dos mais diferentes ramos 

do comércio, a forte religiosidade presente no cotidiano da cidade de Juazeiro do Norte, fruto da 

                                                 
1 Em entrevista concedida a pesquisadora em 09 de janeiro de 2008. 



 

 

21

influência moral e dos preceitos desenvolvimentistas transmitidos pelo Padre e difundidos por 

gerações entre seus fiéis admiradores.  

Em 1871 Cícero Romão Batista, natural do Crato, recém ordenado padre no 

Seminário de Fortaleza, de volta a sua terra de origem, é convidado para celebrar a missa de natal 

no povoado de Joaseiro2, na ocasião sem capelão. Após apelos da comunidade, o Padre decidiu 

estabelecer-se na localidade. 

Em 1872, ano em que o Padre Cícero mudou-se para o então povoado de Joaseiro, 

pertencente ao Município do Crato, situado na região sul do Ceará, área mais conhecida como 

Vale do Cariri. Era formado por “um aglomerado de casas de taipas e uma capelinha erigida pelo 

primeiro Capelão, Padre Pedro Ribeiro de Carvalho, em honra a Nossa Senhora das Dores, 

Padroeira do lugar” (WALKER, 2006, p. 04).  

Em pouco tempo, Padre Cícero conquistou a simpatia dos moradores, exercendo 

grande liderança na comunidade, estabelecendo a ordem, moralizando os costumes através de 

pregações e conselhos, construindo uma conduta social de acordo com sua formação e 

responsabilidade pastoral. Eram tarefas incumbidas pela Igreja Católica que pedia aos vigários 

que cuidassem dos problemas disciplinares e ministrassem os sacramentos, enquanto a pregação 

ficava por conta dos missionários do clero regular (BETHELL, 1998). 

Souza (1994, p. 61) relata a influência do Padre na conduta moral e social de Juazeiro 

a partir dos hábitos que mantinha: 

 

Saía à noite pelas pontas de rua, para mandar a casa os desocupados que perambulavam 
sem destino por aqueles lugares sem vigilância, em que a virtude poderia facilmente 
fracassar. Não era raro encontrar algum rapazinho recalcitrante, a quem convencia com a 
palavra sempre persuasiva, e algumas vezes a palmatória que levava consigo no bolso da 
batina. Assim impunha-se ele como espécie de pai e educador que tomava a si a 
responsabilidade na formação daquela família social confiada á sua guarda. 

 

 

 

Aos poucos, os conselhos de moralidade, fé e trabalho faziam florescer na pequena 

comunidade o início de seu crescimento. “Padre Cícero possuía um conhecimento admirável nas 

                                                 
2 Grafia utilizada na época e encontrada em alguns livros sobre a história da cidade de Juazeiro do Norte, forma 
escrita após 1943, a partir da emancipação da cidade em 1911. 
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diversas áreas de estudo, quer na filosofia, agricultura, ecologia e saúde, oferecendo seu saber, 

educando” (PEREIRA, 2005, p. 54). 

O trabalho centrado na agricultura de subsistência e na pecuária, atividades comuns 

na região, responsáveis pelo avanço para o interior do Nordeste, época em que o próprio sistema 

geral da economia colonial brasileira levou à separação entre a cultura da cana-de-açúcar e a 

pecuária (POMPA, 2003), já que para a manutenção interna, “além das naturalmente elevadas 

importações, permitiam-se apenas culturas agrícolas de subsistência (...) em áreas um pouco mais 

afastadas da Zona Litorânea” (VIDAL, 2001, p. 46), recebendo estas áreas menores 

investimentos econômicos e políticos. 

Estados como o Ceará, onde pouco se concentrava o cultivo canavieiro, eram 

obrigados a desenvolver atividades econômicas apenas subsidiárias em relação à produção 

açucareira, foco dos incentivos governamentais da época colonial, tornando mais árdua e sem 

grandes perspectivas a vida no sertão. Celso Furtado (1998, p. 64), esclarece que “a formação da 

população nordestina e a de sua precária economia de subsistência (...) estão assim ligadas a esse 

lento processo de decadência da grande empresa açucareira no Brasil”. 

Pompa, em seu livro “Religião como tradução: missionários, Tupis e "Tapuia” no 

Brasil colonial” (2003, p. 199), ao analisar a ocupação do sertão, diz que a idéia de sertão como 

interior ou como espaço que se opõe ao litoral aparece já na Carta de Caminha, onde, “vista pelo 

sertão a nova terra parece muito grande”, visada em função da caça ao índio e da conquista de 

campos para a pecuária. 

Já Bethell (1998) enfatiza que o desbravamento do sertão teve início no século XVIII, 

em parte devido á demanda de mão-de-obra indígena, ao longo dos rios São Francisco, Parnaíba e 

Paranaíba (hoje referente à região de Minas Gerais e Nordeste brasileiro).   

Andrade (2006) complementa dizendo ser a partir do século XVIII, época da 

Revolução Industrial, período de grande estímulo ao desenvolvimento da cultura do algodão, o 

momento de maior incursão pelas terras sertanejas, onde este era cultivado para servir de matéria-

prima para a indústria têxtil, contribuindo para o crescimento e enriquecimento das regiões 

urbano-industriais. 

Considerando os valores e a formação do sertão e de seu povo, Seabra (2007, p. 16), 

define esta região como a correspondente “às terras situadas distantes do litoral, cujo isolamento 
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proporcionou o desenvolvimento de uma cultura própria, baseada numa história rica em 

acontecimentos marcados por lutas, bravuras, lendas, ritos e mitos”. 

Em todo o Nordeste, grandes levas de trabalhadores partiam em direção ao litoral em 

busca de prosperidade e melhorias de vida. Os que resistiam ficar nas terras áridas do sertão 

tinham quem aprender a lidar com as adversidades econômicas e climáticas, tendo na religião a 

força e alento contido em sua fé.  

No Cariri cearense, o Padre Cícero era o guia espiritual a amenizar o fardo e a incuti-

lhes esperança através de seus respeitados conselhos, os quais os sertanejos deveriam observar 

para alcançar a prosperidade. 

Araújo (2005, p. 19) comenta em sua tese que: 

 

objetivando a superação dos problemas, o Padre Cícero aconselhava os indivíduos a orar 
e trabalhar, moldando-lhes práticas devocionais e econômicas. Dos aconselhamentos do 
padre Cícero baseados em princípios teológicos e filosóficos, consolidava-se uma 
concepção de desenvolvimento, pautada na utopia da prosperidade. 

 

 

 

Assim, Padre Cícero ganhava a admiração e o respeito, inicialmente da população de 

Juazeiro do Norte, ao ser propagada sua fama de benfeitor dos pobres, de homem humilde, sem 

apegos materiais, atraindo a atenção dos sertanejos de outras localidades que migravam em busca 

da proteção do religioso, ajudando aos que lhe procurava.  

Ao incutir princípios de trabalho e fé em sua gente, Padre Cícero acabava por 

implantar as bases para a formação civilizacional e urbana, delineando o desenvolvimento 

econômico de Juazeiro do Norte, como comprova a análise feita pelo Monsenhor Silvano Souza 

(1994, p. 58), ao escrever que: 

 

Dentro de pouco tempo o prestígio, a atividade do Padre e a sua natural bondade (...), 
atraíram ao sítio Juazeiro novas famílias que iam vivendo como seus agregados, dos 
produtos agrícolas e de poucas cabeças de gado criadas no arisco e tabuleiros vizinhos. 
Foram esses os alicerces da atual cidade do Juazeiro. 
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A fama de cidade próspera espalhava-se além do Cariri, por todo o Nordeste e 

Juazeiro do Norte, que passou a ser destino de muitos sertanejos em busca de permanência 

definitiva no povoado. Estes eram, em sua maioria, agricultores sem terra ou fugitivos da seca em 

busca de trabalho e melhores condições para suas famílias. Porém, esta procura aumentou 

consideravelmente após o fato incomum ocorrido em 11 de março de 1889, quando da ocorrência 

de um milagre atribuído ao Padre Cícero Romão Batista. 

Naquele dia, ao distribuir a comunhão durante celebração na Capela de Nossa 

Senhora das Dores, a beata Maria de Araújo, mulher simples e religiosa, fiel seguidora do Padre 

Cícero, teve durante celebração presidida pelo vigário a hóstia transformada em sangue ao 

recebê-la de suas mãos. O fato repetiu-se outras vezes e “o povo crédulo achou que se tratava de 

um novo derramamento do sangue de Jesus Cristo e, portanto, era um milagre autêntico” 

(WALKER, 2006, p. 04).  

A partir da propagação do milagre atribuído ao Padre Cícero, intensificou-se as 

romarias a Juazeiro do Norte, atraindo fiéis das mais diversas partes do Nordeste e mais tarde do 

país, dinamizando a economia da região e impulsionando o seu crescimento. 

 

 

 

1.2 Padre Cícero: de Sacerdote a Político 

 

 

 

A crescente atração de romeiros e o aumento do prestígio do Padre Cícero diante dos 

sertanejos preocupava a Diocese local, incitando um processo de forte perseguição pela Igreja 

Católica ao religioso, culminando mais tarde com a suspensão das ordens de Padre Cícero e a 

elevação de homem a santo no imaginário do povo sertanejo. “A reação popular foi no sentido de 

apoiar o Padre Cícero, elevado agora à categoria de santo e de protetor dos pobres desvalidos” 

(CAMPOS, 2003, p. 39). 

A forte crença do sertanejo e sua carência de proteção social serviram de estímulo 

para o início das romarias para Juazeiro do Norte. Uma crescente onda migratória ocasionada em 
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sua maioria por romeiros que não retornaram para seus locais de origem, ali fixando morada, 

ocasionando um rápido e desordenado crescimento populacional.  

Essa mão-de-obra extra foi aproveitada por Padre Cícero primeiro para a 

consolidação da base rural do lugar e posteriormente para a construção da base urbana da cidade. 

 Conforme Stinghen (2000, p. 38): 

 

Em pouco tempo, a fama do Padre Cícero se espalhou pelo sertão, atraindo para Juazeiro 
um número considerável de fiéis, transformando-se a vila num aglomerado de centenas 
de habitações. Ao Padre Cícero coube o gerenciamento dessa explosão demográfica. Ele 
deu início a um plano econômico que incluía a diversidade de culturas agrícola, o plantio 
de mandioca em larga escala, a ocupação das terras devolutas do Cariri, além da 
formação de mão-de-obra especializada na cidade, que passou a contar com artesãos que 
se encarregavam dos mais variados ofícios. 

 

 

 

A explosão demográfica em Juazeiro ocorria na contramão do momento vivido em 

outras partes do Nordeste, como no Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba e até mesmo em quase 

todo o estado do Ceará, onde um número significativo da população economicamente ativa fugia 

da seca que assolava a região (VIDAL, 2001). 

Esta era atraída principalmente pela cultura do café em São Paulo ou ainda pela 

exploração da borracha na região amazônica (ARRUDA, 2002), enquanto o Cariri Cearense 

continuava seu firme crescimento econômico e populacional. Entre 1888 e 1915, “apenas 

Juazeiro e Cariri constituíam raras exceções núcleo receptor e não emissor de capital humano” 

(ARAUJO, 2005, p. 65). 

Preocupado em estabelecer um ordenamento social, Padre Cícero monitorava todos 

os movimentos dos novos residentes de Juazeiro (ibidem). A fim de evitar o ócio e dificultar a 

procura por atividades ilícitas, que fizessem fugir de suas mãos as rédeas da moralidade, o Padre 

aconselhava, de maneira impositiva, a toda a população adulta do povoado a desenvolver alguma 

atividade produtiva, atitude que levava ao crescimento econômico e consequentemente, urbano. 

Em mapa de 1875, disposto a seguir (figura 1), é possível perceber os primeiros 

passos do ordenamento urbano, com a capela e a vila de casas encontradas por Padre Cícero em 

sua chegada a Juazeiro, em 1872, com três ruas já definidas (Rua Sovaco; Rua dos Brejos e Rua 
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Grande – atual Rua Padre Cícero) e o esboço da localização das principais ruas hoje presentes no 

traçado urbano do centro da cidade. 

 

Figura 1 – Esboço do ordenamento urbano de Juazeiro do Norte em 1875 

 
     Fonte: MARTINS, (1996). 

 

Em meio à preocupação com o trabalho pastoral e com o ordenamento populacional 

do povoado em franco crescimento, Padre Cícero atravessava uma aguda fase de conflitos com a 

Igreja Católica que o perseguia por temer a perda do domínio da instituição sobre a grande massa 

de devotos, fiéis seguidores do Padre Cícero, cada vez mais atraídos por sua fama de milagreiro e 

benfeitor social. 

Apesar de seus esforços em provar a sua inocência diante dos fatos ocorridos, 

buscando revogar a suspensão de sua ordem retirada pelo Bispo Dom Joaquim José Vieira em 05 

de agosto de 1892. Na tentativa de reconciliar-se com o clero, chegou a procurar pessoalmente a 

Santa Sé em Roma, em 1898, porém a intransigência do referido Bispo na defesa de seus 

interesses impediu-o de retomar a vida sacerdotal. 

Ainda que as autoridades eclesiásticas da Igreja Católica condenassem o presumível 

milagre, a boa relação do Padre Cícero com as elites do Cariri fez com que a classe dominante lhe 

mantivesse o apoio econômico e político necessário para sua permanência nas terras do Vale do 

Cariri, retrato do que ocorria no Brasil na época, onde “o clero foi um dos segmentos mais 
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importantes das elites, notadamente enquanto a nação esteve oficialmente ligada a Religião 

Católica” (FARIAS, 1994, p. 135). 

Campos (2003 p. 34), explica a relação do Padre Cícero com a elite da região ao 

ponderar que: 

 
Se o problema real, que se apresentava aos coronéis era a ameaça de revolta populares, o 
misticismo das massas carentes cultuando o Padre Cícero não lhes provocava nenhum 
medo, ao contrário, dava-lhes tranqüilidade (...). Por isso mesmo recebeu deles, além da 
gratidão, o apoio político e o financiamento econômico. Com o passar dos anos, isso 
serviu para consolidar a sua liderança diante dos romeiros, ao mesmo tempo em que se 
tornou notória sua ligação com as classes socialmente dominantes, incluindo entre elas 
as principais autoridades políticas do estado do Ceará. 

 

 

 

Se para a Igreja Católica o misticismo em torno do Padre Cícero representava uma 

ameaça aos seus domínios e dogmas, para as elites do Cariri, apoiar o Padre significava manter 

sobre controle os ímpetos das classes dominadas, usando da influência do religioso para garantir 

os interesses políticos e econômicos do domínio elitista. 

Diante do crescimento econômico e populacional de Juazeiro e das alianças políticas 

consolidadas através da autoridade do Padre Cícero, tornava-se pungente emancipar-se da 

administração do Crato, uma vez que Juazeiro já possuía condições de manter-se 

financeiramente, colhendo seu próprio imposto, não mais custeando o desenvolvimento da cidade 

do Crato (ARRUDA, 2002). 

 

Em 1911, após apoiar o movimento em prol da autonomia e libertação de Juazeiro em 
relação ao município do Crato, conquistando aliados políticos e mantendo sobre seus 
ideais a conduta da massa de sertanejos que o seguia, Padre Cícero tornou-se o primeiro 
prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, concentrando em suas mãos todo o aparelho de 
governo. “É a partir desse momento que começa a despontar uma das facetas mais 
polêmicas do padre Cícero, de político e homem de ação que detém em suas mãos não só 
o domínio espiritual de seu reduto religioso, mas também o poder temporal sobre ele” 
(STINGHEN, 2000, p. 41). 
 

 

 

Ao passo que aumentavam as romarias a Juazeiro em busca de seu apoio espiritual e 

material, Padre Cícero ganhava cada vez mais notoriedade entre os sertanejos, consolidando-se 
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como político, o que lhe era bastante oportuno por ajudá-lo a manter-se em Juazeiro a salvo da 

expulsão pelo clero. 

Mesmo afastado de suas funções sacerdotais, Padre Cícero manteve-se fiel ao 

catolicismo, inclusive continuando com o serviço pastoral, incentivando os romeiros a serem 

devotos de Nossa Senhora das Dores, com oratórios domiciliares, conforme tradição católica 

portuguesa, e obrigando a todos a freqüentarem a Igreja com suas famílias.  

Ele preocupava-se em “incentivar o povo a compreender que a vivência da fé havia 

de ser realizada também nos lares, transformando-os em verdadeiros santuários e oficinas, tendo 

a oração – especialmente o rosário da Mãe de Deus - e o trabalho como referências fundamentais 

de uma vida cristã” (PANICO, 2003, p.03), inclusive castigando economicamente e moralmente 

os que ignorassem suas obrigações religiosas. 

Para Carvalho (2004, p. 51), Padre Cícero: 

 
 como profundo conhecedor da fé popular, sabia canalizar a resistência do povo via 

 religiosidade popular de um catolicismo devocional e fervoroso a Nosso Senhor 
 Jesus Cristo e a Virgem Mãe das Dores. Enfrentou muitos desafios, até mesmo o 
 silêncio e tornou-se um homem exposto à especulação daqueles que o perseguiam, 
 porém em momento algum, negou à Igreja sua fé. 

 

  

Sob a tutela política e religiosa de Padre Cícero, Juazeiro desenvolvia seu núcleo 

urbano. Segundo censo realizado em 1909, Juazeiro já contava com 15.000 pessoas, 

transformando-se em uma das maiores aglomerações do Ceará (ARRUDA, 2002).  

Durante as décadas de 1920-1930, o Cariri foi cenário de grandes mudanças 

econômicas. Com a alta do preço da mão-de-obra no vale, ao se espalhar o sistema de trabalho 

assalariado em todo o Nordeste, aumentou o preço das terras menos férteis, sendo estas 

retalhadas e vendidas em pequenos lotes para o cultivo de mandioca, feijão, arroz e milho por 

pequenos agricultores que tinham nos trabalhadores da construção de ferrovias e açudes por toda 

a região os consumidores desses alimentos (DELLA CAVA, 1994). 

Foi também nesta época que o “algodão ou ouro branco passou a dominar com 

rapidez a economia local” (ibid, p. 49), atraindo grandes investimentos de capital estrangeiro e 

nacional. Foi criado no Crato, em 1921, o primeiro Banco no sertão nordestino além da 

construção da estrada de ferro em 1926, facilitando as exportações. Com os avanços econômicos, 

crescia também a “integração do sertão num sistema político nacional” (idem). 
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Com a ascensão econômica de Juazeiro do Norte e a crescente influência política, 

Padre Cícero, devido ao seu prestigio enquanto líder religioso conseguiu consolidar grande 

número de alianças políticas a nível local, regional e nacional, fazendo-o emergir como um dos 

maiores líderes políticos do Nordeste. De todos os estados da região, políticos, visando se 

legitimar frente aos eleitores faziam filas para solicitar o apoio políticos do sacerdote popular 

(ARRUDA, 2002).  

O domínio do Padre sobre a massa sertaneja era sua arma e maior patrimônio, 

fazendo-o ainda mais respeitado no cenário político nacional. Nascimento (1998, p. 31) 

reconhece que: 

 
A um aceno do Pe. Cícero, milhares de homens acorreriam dispostos aos maiores 
sacrifícios, (...). Veneravam-no, como a um santo, imensas multidões de todos os 
recantos do nordeste brasileiro. Ao seu lado, na hipótese de uma luta armada contra o 
governo, formariam não só esses milhares de sertanejos – os chamados romeiros de N. 
S. das Dores – fortes, duros, sóbrios, mas também elementos políticos de inegável valor 
em todo o Ceará. 

 

 

 

A relação existente entre religião e política ultrapassa os limites do Cariri, não sendo 

esta dualidade de poder exclusividade do Padre Cícero, perpassando as linhas do tempo. Esta 

dualidade faz-se presente desde as mais antigas civilizações, criando vínculos enraizados que 

envolvem interesses e influências explícitas e implícitas nos papéis exercidos pela Igreja e pelo 

Estado perante as sociedades, desde tempos remotos até os dias atuais. 

Em sociedades ditas “pré-capitalistas” ou não ocidentais, os seres humanos viviam 

em plena relação com a natureza, sem a necessidade de leis e governos fundamentados em um 

contrato social tão abstrato. A cristianização das culturas trouxe a idéia de pecado original, e a 

humanidade passa a viver sua plenitude humana, longe dos deuses, tendo que se reagrupar em 

níveis societários mais complexos como forma de proteção, estabelecendo leis e legisladores para 

garantir o que mais tarde seria definido como ordem social (CHAUÍ, 2002).  

Nota-se nesta passagem mitológica, conhecida como “Idade de Ouro” a relação entre 

o fim da proteção prometida pelos deuses, deflagrada pelo pecado original e a necessidade de um 

ordenamento social sobre a “proteção” da razão política. A religião e a política estabelecem então 

o elo quebrado entre o humano e o divino, procurando unir na figura do rei (humano) o lado 
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divino, na tentativa de assegurar que fosse seguida e respeitada a vontade dos deuses através das 

normas e ordenamentos político (idem). 

No Brasil, durante o domínio dos colonizadores portugueses, a Igreja detinha o papel 

político-religioso de catequizar os nativos, tornando-se a principal realizadora das incursões pelo 

interior brasileiro, conquistando território através da religião e em nome da coroa real. “O 

catolicismo imposto pelo colonizador era gradualmente redefinido por um povo brasileiro 

imbuído de um forte desejo de resistência” (BETHELL, 1998, p. 168). 

Em Juazeiro, Padre Cícero detinha o poder religioso, lhe tirado oficialmente pelo 

Clero Oficial, mas a ele devolvido pelos romeiros que o viam como um injustiçado, sofrendo 

provações como os santos identificados pelos católicos. Ao aproximar-se da humildade e 

sofrimento do Padre, o povo a ele entregava sua devoção e fidelidade.  

A admiração conquistada dava a Padre Cícero um forte poder carismático3, através 

dele capaz de convencer a multidão de sertanejos, seus romeiros, a votar nos políticos que a ele se 

aliavam. Concentrava-se então em uma só pessoa (humano), considerado santo (divino) pelos 

seus seguidores, a religião e a política, a vontade divina através do ordenamento político, 

conforme ocorrido nos primórdios das sociedades católicas. 

Devido a sua influência consolidada através de alianças políticas estabelecidas, Padre 

Cícero conquistou ainda mais poder. Continuando sua trajetória política, ele chegou a terceiro 

Vice-Presidente do Ceará (1912); Deputado Federal (1926) e ainda Senador, não chegando a 

assumir o cargo devido a doenças e a idade avançada, contando na época da eleição com 82 anos 

de idade. 

Porém apesar de todo o poder político e econômico conquistado, Padre Cícero não 

obtinha o mesmo privilégio com a Igreja Católica. Após várias tentativas fracassadas de ter suas 

ordens sacerdotais restabelecidas, ‘Cícero’ buscava retomar o prestígio com a instituição religiosa 

ao trazer para Juazeiro do Norte, sobre sua influência, uma nova Diocese para o Ceará.  

Contudo, seu poder político não foi suficiente para convencer o Bispo Dom Joaquim, 

que em outubro de 1914 instituiu como sede da Diocese a cidade do Crato (ARRUDA, 2002), 

agravando ainda mais os conflitos e a rivalidade existente entre as duas cidades. O crescimento 

                                                 
3 O conceito de carisma aqui expresso é o identificado por Matelli (1995, p. 162), utilizando a definição de Weber, 
como uma qualidade considerada extraordinária. O carismático é considerado “alguém dotado de força e de 
propriedades sobrenaturais ou sobre-humanas, ou pelo menos, excepcionais de forma específica, não acessíveis aos 
demais, ou então, como enviada por Deus, ou como revestida de um valor exemplar”. 
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econômico e social, o prestígio político e religioso de Juazeiro do norte colocavam-na “em rota 

de colisão com a vizinha cidade do Crato” (BEOZZO, 2004, p. 43). 

A atuação do Padre Cícero como homem religioso, humilde, preocupado com os 

menos favorecidos, refletia de forma conflituosa na figura de líder político e articulador 

econômico. Ainda que existam dúvidas sobre a real conduta do Padre Cícero, muitos 

pesquisadores da vida do religioso consideram que a participação política do Padre, como 

descreve Camurça (2004, p. 133): 

 

consistia em emprestar seu prestigioso nome ás elites, políticas do Cariri para compor 
seus interesses (que, neste particular, associava-se aos do Juazeiro) com as demais forças 
políticas do estado, num pacto de elites visando à governabilidade (no estilo oligárquico) 
do Ceará, sem, no entanto, se envolver nos meandros deste poder. 

 

 

As discussões a cerca dos reais princípios e motivações da vida política do Padre 

Cícero ainda constitui alvo de debates e pesquisas. Essas inquietações ganharam maior ênfase 

após a morte do Padre em 20 de julho de 1934, aos 90 anos de idade, onde o sentimento de 

comoção e a ‘santificação’ popular se sobrepuseram à figura de forte liderança política, vindo à 

tona no imaginário de seus seguidores suas ações enquanto homem santo enviado para proteger e 

guiar os sertanejos, sua humildade e desprendimento material. “Como ocorre com todos os 

grandes líderes populares, a sua morte contribuiu para reforçar seu prestigio junto ás humildes 

massas sertanejas” (ARRUDA, 2002, p. 184). 

Talvez realmente o homem político estivesse apenas a serviço do homem religioso, 

(como afirmam alguns estudiosos da obra do Padre Cícero) cujo carisma e preceitos morais e 

desenvolvimentistas conseguiram transformar Juazeiro do Norte em uma cidade onde a 

religiosidade faz parte do cotidiano, seduzindo os fiéis como local sagrado de peregrinação, 

estimulando o desenvolvimento econômico da região. 

A religiosidade incentivada por Padre Cícero ao sertanejo e os conselhos de trabalho 

e fé fizeram Juazeiro do Norte prosperar, deixando em pouco tempo de ser um mero distrito 

subordinado a cidade vizinha, Crato, para tornar-se um dos municípios mais desenvolvidos 

economicamente do Ceará, Pólo regional que atrai romeiros, turistas e consumidores ávidos por 

fé, cultura ou aquisições materiais que dinamizam a economia local e torna Juazeiro do Norte 

conhecida nacional e até internacionalmente. 
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1.3 A Cidade de Juazeiro do Norte e a Relação Entre Religiosidade Popular (Oficial) e 
Igreja 
 

 

Após a morte do Padre Cícero, sua imagem passou a representar a presença deste na 

cidade, seja no imaginário popular como homem santo, guia espiritual e protetor dos sertanejos, 

ou como forte líder político, capaz de direcionar e estimular á cidade de Juazeiro do Norte ao 

crescimento urbano por ele almejado. 

Stinghen (2000, p. 34), comenta que “Juazeiro cresceu graças à crença de milhares de 

pessoas nos poderes sobrenaturais e nos dotes taumatúrgicos de um patriarca, que, enquanto 

chefe político e espiritual, soube canalizar a fé popular no sentido de garantir o desenvolvimento 

de sua terra”. 

Os preceitos desenvolvimentistas incutidos por Padre Cícero em vida se perpetuam 

por gerações, aprendendo a respeitar e a obedecer aos conselhos deixados pelo sábio sacerdote. 

Assim, sete décadas após sua morte, Juazeiro ainda recebe a influência da figura do Padre, 

reforçada pelos romeiros que continuam vindo de todas as partes do país seduzidos pela 

atmosfera sagrada da cidade de Juazeiro do Norte, abençoada pelo ‘Padim Çiço’ (como 

intimamente é reconhecido pelos romeiros), fazendo crescer uma teia de atividades produtivas - 

artesanato, comércio, serviços, impulsionando a economia local. 

A análise feita por Araujo (2005, p. 61) demonstra que: 

 

 
A presença viva do Padre Cícero na cidade por ele construída incentiva a adoração e a 
renovação da esperança de vida dos seus devotos. O culto ao Padrinho está associado a 
objetos simbólicos produzidos e ou comercializados nos circuitos das romarias e nas 
imediações dos lugares sagrados. 

 

 

Os milhares de romeiros, que peregrinam até Juazeiro do Norte em busca de proteção 

espiritual e material, acabam por fortalecer o desenvolvimento econômico arquitetado por Padre 

Cícero, gerando trabalho e sustento para a população local, atingindo ricos e pobres, 

transformando a cidade de Juazeiro em uma das mais importantes do estado do Ceará. 

Juazeiro do Norte é hoje a segunda maior cidade em número populacional do estado 

do Ceará, com 242.149 mil habitantes (IBGE, 2007), perdendo apenas para a capital, Fortaleza, 

estando sua população concentrada 95 % na zona urbana do município (IPECE, 2007). 
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A cidade de Juazeiro do Norte, distante 563 km de Fortaleza, fica situada no extremo 

sul do Ceará, em meio a Chapada do Araripe, em uma área de 249 Km² (IBGE, 2007), 

apresentando peculiarmente “condições ambientais contrastantes em relação ao sertão semi-árido 

que o circunda, graças aos processos ditados pelo clima e pelo escoamento das águas infiltradas” 

(MENEZES, 2005, p. 343). 

Eqüidistante dos Estados de Pernambuco e Paraíba limita-se ao norte com Caririaçu; 

ao sul, com Barbalha; a leste com Missão Velha e a oeste com Crato, conforme se visualiza no 

mapa abaixo.  

Sua disposição posiciona Juazeiro do Norte na segunda maior estrutura urbana do 

Estado, representada pelo triangulo CRAJUBAR – Crato, Juazeiro e Barbalha, as principais 

cidades do Cariri cearense.  

 

 
Mapa mostrando as principais cidades da região do Cariri Cearense 

   Fonte: Secretaria de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte/2007 
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Economicamente, Juazeiro aparece como importante centro comercial e de serviços; 

Barbalha como centro agroindustrial, com ênfase na cana-de-açúcar, além de considerável 

prestador de serviços de saúde, e Crato como pólo hortifrutigranjeiro e centro cultural do Cariri 

(SETUR/PDDU, 2000). Juntas constituem importante e próspero processo de conurbação4, 

reforçando à perspectiva de que a rivalidade e os conflitos históricos existentes foram absorvidos 

em prol de vantagens econômicas. 

Após a morte de Padre Cícero, Juazeiro do Norte continuou a receber romeiros que se 

fixavam na cidade, aumentando a força produtiva da região do Cariri, contribuindo para a atração 

e instalação de novas indústrias dos mais diferentes ramos de atividade (alimentícia, calçadista, 

etc.).  

A impulsão industrial aliada a já reconhecida força econômica do comércio e serviço, 

possibilitou um considerável crescimento econômico em relação às outras regiões do estado do 

Ceará, consolidando a junção econômica das três principais cidades do Cariri, formando o eixo 

CRAJUBAR (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha), cidades com grandes potenciais econômicos 

unidas na perspectiva de desenvolvimento da região. 

Amora & Costa (2007, p 368), caracterizam a atual economia do cariri cearense: 

 
 

 Os setores calçadista, de ourivesaria e de cerâmica caracterizam o perfil industrial do 
Cariri. Entretanto, a maior expressão cabe a indústria de calçados, que, em 2006 
empregou 6. 922 trabalhadores em 110 estabelecimentos. Destes, 99 estão em Juazeiro, 
7 em Barbalha e 4 no Crato... A cidade de Juazeiro conta com a maior concentração de 
micro e pequenas empresas calçadistas do estado do Ceará, constituídas por capitais 
locais, gerando quase dois terços dos empregos da região no setor. 

 

 

 

As autoras Amora & Costa (2007), lembram que a cidade do Crato mantinha no 

século XVIII e XIX a posição de centro regionalizador, atraindo a atenção dos estados vizinhos. 

Chegou ao século XXI formando na região do Cariri, ao sul do estado, um aglomerado urbano 

                                                 
4 Conurbação – fusão de áreas urbanas – “O processo de conurbação ocorre quando uma cidade passa a absorver 
núcleos urbanos localizados à sua volta, pertençam eles ou não a outros municípios... Uma cidade absorve outra 
quando passa a desenvolver com ela uma ‘intensa vinculação socioeconômica’. Esse processo envolve uma série de 
transformações tanto no núcleo urbano absolvido como no que absorve” (VILLAÇA, 2004, p.51).   
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com seu antigo distrito Juazeiro, formando estes dois municípios, além de Sobral (ao norte do 

estado), os núcleos urbanos de maior relevo fora da Região Metropolitana de Fortaleza. 

A população de Juazeiro do Norte (201.010 habitantes) e de Crato (71.414 habitantes) 

obteve substancial crescimento nas décadas de 70, 80 e 90 (séc. XX), com taxas de urbanização 

em 2000 de 95,33% para Juazeiro e 80,19% para Crato, conforme dados do Anuário do Ceará, 

2006 (Jornal “o Povo”). 

Entretanto, esses centros se sobressaem não somente pelos parâmetros demográficos, 

mas, sobretudo, pela “força econômica, presença de serviços e comércio especializados e por 

polarizarem a produção regional... definidos como cidades de segundo nível5, pelo IBGE (1972), 

como pólos regionais, por Souza (1977) e centros sub-regionais pelo IPEA/IBGE/UNICAMP 

(2001)” (AMORA & COSTA, 2007, p. 345).  

O eixo CRAJUBAR concentra uma população de 363.232 habitantes (SETUR/PDDU 

2000), destacando-se por ser o maior produtor de grãos do estado do Ceará, especialmente milho 

e feijão. Devido a sua potencialidade socioeconômica, a região foi selecionada como parte do 

Projeto Pólos de Desenvolvimento Integrado6 do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, visando à 

dinamização e potencialização da socioeconomia local. 

Acerca deste projeto, conforme especificado no projeto do BNB: 

 

  O projeto visa promover e potencializar a economia regional, a partir da cooperação 
entre os diversos agentes econômicos, institucionais e sociais, que se responsabilizam 
pela harmonia, otimização e gerenciamento das ações e projetos (econômicos, sociais, 
ambientais e de informação/conhecimento) em um espaço regional definido. 
(www.bnb.gov.br) 

 

 

 

Para a região do Cariri, o BNB definiu como eixo econômico principal do Pólo de 

Desenvolvimento Integrado Cariri Cearense as atividades de irrigação e turismo (religioso e 

                                                 
5 Cidades de segundo nível ou cidades médias são definidas por Soares (1999), citado por Amora & Costa (2007, p. 
347), a partir do “lugar que ocupam não apenas na rede urbana, mas também no sistema econômico global, ou seja, 
suas relações são feitas tanto a nível local... como também na escala nacional ou internacional”. 
 
6 Os Pólos de Desenvolvimento Integrado são formados por municípios que apresentam dinamismo e 
potencialidades socioeconômicas semelhantes, sejam naturais, empresariais, tecnológicas ou de infra-estrutura. 
Maiores especificações sobre o projeto no site www.Bnb.gov.br. 
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ecológico). No documento referencial de implantação deste pólo (BNB, 2001), estabelecem-se 

como resultados esperados para a região com a implantação do trabalho: 

 

• Aumento da renda da população e conseqüente elevação do nível de bem-estar; 

• Aumento significativo da área irrigada; 

• Implantação e melhoria da infra-estrutura econômica e social suficiente para dar 

sustentação ao dinamismo econômico do Pólo; 

• Integração horizontal e vertical das unidades produtivas; 

• Implantação de um complexo econômico formado pelos setores da irrigação e do 

turismo; 

• Inserção do Pólo nos mercados consumidores regional, nacional e internacional; 

• Desenvolvimento de projetos e empreendimentos sustentáveis nos aspectos: econômico, 

social, ambiental e político. 

 

Juazeiro do Norte destaca-se com relação aos demais municípios da região do Cariri 

na oferta de comércio, serviços, equipamentos, oportunidades de negócios, e turismo, como 

também pela dimensão de sua estrutura urbana, tornando a cidade pólo de referência para a 

população de municípios e estados vizinhos sob sua área de influência comercial e religiosa. 

Esta influência causa um fluxo de deslocamento contínuo e diário para Juazeiro do 

Norte, motivados pelas relações comerciais ou pela fé em Padre Cícero, estimando-se um 

acréscimo populacional de um milhão e meio de visitantes ao ano em Juazeiro (SETUR/PDDU, 

2000), constituindo uma importante rede urbana. 

Souza (1988, p. 36), define rede urbana como “a organização dos centros urbanos e 

suas zonas de influência no interior de uma região comandada por um centro regional”. Já Corrêa 

(1997), citado por Amora & Costa (2007, p. 348), diz constituir rede urbana o “conjunto de 

centros urbanos funcionalmente articulados entre si... um tipo particular de rede, na qual os 

vértices ou nós são os diferentes núcleos de povoamento, dotados de funções urbanas, e os 

caminhos ou ligações, os diversos fluxos entre estes centros”.  

Os principais setores econômicos desenvolvidos no município com forte presença 

regional são: Agropecuário (produção de milho e feijão – não dispõe de grande aérea para cultivo 

como Barbalha e Crato); Indústria (pequenas empresas e microempresas, indústria de 
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transformação, com destaque para a produção de calçados, vestuário, ourivesaria e alumínio; 

comércio ambulante de produtos artesanais) e Turismo (predominância do turismo religioso). 

Segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – 

IPECE, órgão ligado a Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG do governo do estado do 

Ceará, o PIB per capita de Juazeiro do Norte em 2006 foi de R$ 3.100,00 e o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH é de 0,697 (dados de 2004), sendo o 10º no ranking do estado. 

Esses dados revelam uma melhor distribuição de renda em relação ao ano 2000, quando o PIB 

per capita era de R$ 1.189,00, com Índice de Gini de (0,60) (PAT, 2000), apesar de demonstrar 

na realidade grande desnível social. 

Uma das maiores deficiências do município é a oferta de infra-estrutura, 

principalmente em épocas de romaria, onde a população de Juazeiro do Norte sofre acréscimo de 

mais de 100% do total de habitantes, segundo a Prefeitura Municipal, representando uma 

sobrecarga negativa, tornando a infra-estrutura local ainda mais insuficiente. 

O Plano de Ação Turística – PAT, realizado pela prefeitura em parceria com o 

governo estadual em 2000, traz documentado diagnóstico da situação estrutural de Juazeiro do 

Norte, observada antes e durante o período de romaria, tornando-o importante instrumento de 

análise para a pesquisa aqui apresentada, trabalhado em maiores detalhes mais adiante.   

Para este momento, torna-se propício destacar do diagnóstico apresentado no PAT 

que, apesar de contar com boa infra-estrutura de transportes, composta por equipamentos de 

abrangência municipal e regional, contando com um aeroporto que atende a toda a região e uma 

ampla rede de transporte rodoviário, ligando com fácil acesso a cidade ao resto do país, 

internamente, Juazeiro do Norte sofre graves problemas de deslocamento. 

A problemática da concentração do tráfego no centro da cidade denuncia a urgência 

na “ampliação da rede de acessibilidade e escoamento do fluxo principal e de passagem definindo 

uma maior clareza da hierarquia viária” (SETUR/PAT, 2001). Outro problema é a carência de 

áreas de estacionamento, o que dificulta o fluxo de pessoas e o crescimento das atividades 

comerciais e de turismo. 

Em referência ainda à infra-estrutura oferecida em Juazeiro, uma de suas grandes 

deficiências encontra-se no esgotamento sanitário. A rede de coleta dos dejetos cobre menos que 

a metade da população da zona urbana (SETUR/PAT, 2001), sendo bastante visível o volume de 
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águas sujas que correm a céu aberto em varias partes da cidade, inclusive nas ruas centrais onde 

transitam romeiros e turistas. 

Segundo dados da CAGECE (2005), divulgadas pelo IPECE (2007), existem apenas 

7,69% de ligações reais sanitárias na cidade em relação ao total do Estado, sendo ainda 

preocupante o destino final dos poucos esgotos instalados, despejados sem o tratamento 

adequado, no Rio Salgadinho, rio principal que corta a cidade, localizado na via de acesso 

turística que leva ao Horto, onde se situa a estátua e museu do Padre Cícero, um dos locais mais 

freqüentados pelos visitantes. 

Durante os meses de chuva, que no Cariri vão de janeiro a maio, com pluviosidade 

média de 925,1 mm (IPECE, 2007), Juazeiro, que apesar de ter condições topográficas favoráveis 

ao escoamento das águas pluviais. Com a urbanização e ocupação das áreas naturais de 

drenagem, essas foram aos poucos sendo obstruídas, trazendo grandes transtornos para a 

população, acumulando água e lixo pelas ruas, aumentando o caos principalmente no período de 

romarias. 

Pereira (2005, s/p), descreve esta situação desordena em Juazeiro do Norte como 

resultado de sua pesquisa in loco: 

 

 Nos dias de festa religiosa em Juazeiro do Norte... a cidade permanece caótica; pois, 
perde-se o controle da organização dos espaços urbanos, do trânsito e da coleta dos 
resíduos. A comunidade sofre com os impactos ambientais negativos produzidos pela 
deficiência no sistema de saneamento, faltando água em alguns bairros, com a coleta de 
lixo irregular e a ausência no tratamento de esgotos.  

 

 

 

Para solucionar os problemas de infra-estrutura urbana, fazem-se urgente serem 

desenvolvidas ações complementares, principalmente em épocas de romarias, quando o fluxo de 

pessoas sofre considerável aumento, para que se ofertem melhores condições de estadia para 

turistas e romeiros. 

 Como medidas públicas tornam-se imprescindíveis em Juazeiro do Norte a 

organização do trânsito, o saneamento da cidade, garantindo abastecimento de água e coleta de 

esgotos, além de adequadas condições de limpeza pública, para que os visitantes sintam-se bem 
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recebidos e a população, tendo acesso a melhor qualidade de vida, continue trabalhando pelo 

desenvolvimento de Juazeiro do Norte. 

Contudo, os problemas estruturais presentes em Juazeiro não conseguem camuflar a 

atmosfera de local sagrado sentida por quem a visita. Entre simbolismos e fé, moradores e 

romeiros têm na cidade de Juazeiro do Norte o local sagrado onde se congrega o espiritual e o 

material, a proteção para enfrentar a dura vida sertaneja. 

Araújo (2005, p. 101), vê o sagrado “reconhecido pela condição humana como 

disponibilidade ao divino ou à divindade e manifesta-se sob formas de hierofanias no espaço, 

caracterizando o espaço sagrado e sugerindo a sacralização do mundo e da vida cotidiana”. 

Uma simbologia da religiosidade popular em Juazeiro do Norte está presente nas ruas 

centrais, em sua maioria com nomes em homenagem aos santos católicos e nas Igrejas e locais 

freqüentados pelo Padre Cícero em vida, hoje espaços de visitação dos romeiros (casa onde 

viveu; Horto, etc.).  

Porém, a maior representatividade do sagrado em Juazeiro está em seu povo, 

afilhados do ‘Padim Ciço’, propagadores de suas ações e idéias; realizadores de sua obra através 

do trabalho e da fé. Esta dimensão do sagrado é abordada com maior ênfase no capítulo seguinte, 

pois, a partir da observação da pesquisadora, as relações entre o romeiro e espaço urbano, durante 

a Romaria das Candeias, são destacadas. 

É da necessidade de viver o sagrado que vem beber o romeiro em Juazeiro, tornando 

a voltar periodicamente, consumindo com fidelidade a atmosfera de cidade santa, centro de 

energia e fé, local de encontro do mundo real com o construído no imaginário dos sertanejos 

pelas imagens e imaginário de Padre Cícero. 

Ao lembrar as características origem leiga e aspecto devocional como elos entre 

Cidade Santa e Cidade Santuário, Martins (1996, s/p), identifica Juazeiro do Norte por sua 

história e peculiaridades como Cidade Santa ao enfatizar que apesar de manter o aspecto 

devocional, Juazeiro “não tem origem leiga, desenvolvendo-se a partir das mãos de um membro 

da Igreja, o Padre Cícero”, ao contrário do ocorrido em locais como Aparecida do Norte – SP e 

Canindé – CE, exemplos de Cidades Santuários.  

A autora busca diferenciar Cidades Santuários de Cidades Santas a partir da evolução 

histórica de ambas, ponderando que: 
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Enquanto as primeiras, de origem leiga, são progressivamente incorporadas á instituição 
oficial, as segundas não passam ás mãos da Igreja; ao contrário, sofrem a intolerância e a 
discriminação da Igreja que, ao não trazê-las para a atmosfera de sua proteção oficial, 
permite que o novo Estado secularizado as extermine (o que se verificou em Canudos, 
Contestado e Caldeirão), mas novamente não ocorre em Juazeiro, cuja presença do padre 
Cícero, de um lado, coloca a cidade sob a esfera da Igreja oficial e, de outro, devido á 
sua ligação com os coronéis, torna a cidade uma presença atuante na República Velha, 
em vez de ser por ela exterminada (ibid). 

 

 

 

A mesma Maria Cristina Martins lembra ainda que nas Cidades Santas, o “iniciador 

fica guardado e cultuado na memória do povo seja como santo, conselheiro, messias, beato ou 

salvador (caso do Padre Cícero [...])” (ibidem), tornando-se líder e organizador da nova cidade, 

cultuado e reverenciado por seus seguidores. 

Se a maioria das Cidades santas foi dizimada por parecerem afrontar o poder do Clero 

e do Estado, Juazeiro foi uma das poucas que sobreviveram aos ataques destes, devendo-se este 

fato ao envolvimento do Padre Cícero com a oligarquia dominante da região. 

Conforme análise de Della Cava (1975, p. 122), “os movimentos religiosos populares 

de Canudos e Juazeiro estiveram desde o início, isolados, mas de fato intimamente ligados às 

estruturas nacionais de poder eclesiástico e político do Brasil imperial e republicano”. 

É preciso lembrar que é somente após o milagre atribuído ao Padre Cícero que 

Juazeiro se transforma em Cidade Santa, antes disso nem o Padre Cícero era considerado santo 

nem a cidade sagrada. O que acontecia, antes do milagre, era que a liderança espiritual e a boa 

relação com a oligarquia rural da região possibilitavam ao Padre Cícero ser admirado pelos 

sertanejos por sua humildade, seu carisma e habilidade para planejar o ordenamento social local, 

seguindo os preceitos da época, onde o Estado e a Igreja, civilização e fé, compunham o espaço 

urbano. 

No Brasil, desde a época da colonização, a Igreja já influenciava na formação do 

urbano. Geralmente ao redor do templo era erguida a cidade, iniciando-se um traçado urbano, 

mesmo sem grandes intenções de planejamento como ocorria em outras colônias onde se tinha a 

pretensão de povoamento (como EUA e alguns países da América Latina colonizados por 

espanhóis). Os acontecimentos mais importantes ocorriam também nas proximidades das igrejas, 

como festividades públicas e privadas, sendo geralmente pessoas de posse e status a residirem em 

suas redondezas.  
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No Crato, desde o início do século XX, o Clero destacava-se não só na política e na 

economia cearenses, “mas também na formação e expansão do espaço urbano, equipando as 

cidades com hospitais, escolas de ensino médio (normais e técnicas), seminários e faculdades, 

que constituíram embriões da URCA e da UVA” (AMORA &COSTA, 2007, p. 360). 

Com o crescimento dos centros urbanos, eram nas praças e nas ruas próximas ás 

igrejas que surgia e se expandia o comércio local. Como herança desse período, as cidades têm 

até hoje, no seu bairro central, a localização se não da igreja matriz, de maior importância para a 

comunidade, uma igreja mais simples, porém representativa perante o comércio que a rodeia, 

fazendo-se presente como força religiosa em meio à construção do urbano. 

Em Juazeiro não foi diferente. Em vida, Padre Cícero trabalhou pelo ordenamento das 

ruas e equipamentos do centro urbano em expansão. Após sua morte, a Igreja Católica, que antes 

repudiava o incentivo às romarias, temendo perder seus domínios, viu-se obrigada a aceitar e 

acolher a massa de romeiros que sustentava a economia local e gerava considerável receita para a 

Igreja, passando a atuar em nome destes juntos as esferas públicas, participando do planejamento 

urbano local. 

A fé e o misticismo dos romeiros asseguravam a crença no santo conhecido, real e 

identificado pelos sertanejos. “Padre Cícero foi transformado em santo, cearense, nordestino, 

brasileiro ainda em vida por seus fiéis seguidores” (CAMPOS, 2003, p. 40). Esta empatia fazia os 

romeiros recusarem o repúdio da Igreja para com o sacerdote, continuando fiéis a Padre Cícero, 

não importando títulos ou aprovações do clero católico, venerando-o como santo popular.  

Essa independência religiosa demonstra a característica regional de um mundo rural 

onde, “construído de propriedades, praticamente isoladas, prevaleceu uma vivência religiosa 

autônoma, bem pouco identificada com a hierarquia eclesial” (JURKEVICS, 2004, p. 29). 

Para os romeiros, o que realmente importava é que “canonizado ou não, Cícero é o 

seu santo (...), exercendo um papel funcional de protetor dentro de um quadro de devoção ritual 

utilitária” (STINGHEN, 2000, p. 26). Além de patriarca, para os fiéis, Padre Cícero continuava a 

apadrinhar seus devotos do céu “daí seu caráter híbrido, sintetizado pelas figuras do patriarca e 

do padrinho, do político e do santo” (ibid, p. 28). 
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Para Martins (1996, s/p), a definição de romeiro7 é “aquele que se dirige em 

peregrinação á Roma; ou por analogia, àquele que se dirige a Cidade Santa, como Juazeiro do 

Norte, e que nela encontra um elo de ligação seu com os demais”. 

Seja em Juazeiro do Norte ou em qualquer outra cidade, a romaria se apresenta como 

ato global de sacralização, onde em sua forma mais autêntica ocorre em datas determinadas, 

fixadas por calendário oficial, com um ritual estabelecido que contenta uma dimensão sacrifical, 

se expondo à prova no encontro do sagrado (MENEZES, 2004). 

 Em toda a América Latina, a divisão social entre elite e povo, sendo a elite aliada ao 

clero e o povo oprimido por seus domínios, levou ao fortalecimento da religiosidade popular 

alimentada fora da Igreja, fugindo de seu controle.  

O clero responsabiliza a má formação pastoral e os fortes elementos da cultura 

popular como magia, fanatismo, idolatria do poder, fetichismo e ritualismo. (FERNANDES, 

2004). Porém, a forma de conquista colonial permitiu no Brasil a difusão do catolicismo popular 

ao lado do catolicismo da elite (tradicional). Foram os colonizadores pobres (que não detinham 

posses de terras) que introduziram na América Latina o catolicismo popular, predominando até os 

dias atuais na zona rural brasileira (ROSENDAHL, 2005). 

Fernandes, (2004, p. 104), usando as palavras de Padre Furletta (1999), explica 

religião popular cristã como “todas as formas de devoção que nasceram e se desenvolveram a 

partir do século IV no meio do povo cristão, ao lado e fora da liturgia da Igreja, e que tiveram 

uma vida própria, mesmo que nem sempre, nem de todo, independente da liturgia”. 

Na análise feita por Boff, (1982, p. 142) é possível ter uma melhor compreensão 

quanto ao catolicismo popular e sua relação com o catolicismo oficial: 

 
 
Catolicismo popular é uma encarnação diversa daquela oficial romana, dentro de um 
universo simbólico e de uma linguagem e gramática diferentes, exatamente aqueles 
populares. Por isso ele não deve necessariamente ser encarado como desvio em relação 
ao catolicismo oficial (...). As doutrinas fundamentais, os santos, sacramentos, etc. são 
recebidos do catolicismo oficial. Este o alimenta permanentemente, confere-lhe ou não 
legitimidade. Os próprios católicos do catolicismo popular se confessam dentro da Igreja 
oficial dos clérigos. Por isso não se pode entender o catolicismo popular sem a 
manutenção da relação dialética com o catolicismo oficial. 

 

                                                 
7 Segundo o Dicionário Aurélio (Ferreira, s/d, p. 1246), o termo romeiro, do grego rhomaios, era “aplicado no 
Império do Oriente aos peregrinos que iam à Terra Santa”. Em sua origem latina, romaeu, utilizado para determinar 
“aos que iam a Roma; Homem que toma parte em romaria; peregrino” (idem). Apesar de considerados sinônimos, 
muitos pesquisadores discutem as distinções e semelhanças entre romeiros e peregrinos.  
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Já Matelli, (1995, p. 52) refere-se à religiosidade popular como “forma de expressão 

da resistência dos estratos oprimidos em relação àqueles dominantes. Esta sofre tentativas 

contínuas de aniquilação cultural e de imposição ideológica, realizadas pelas classes dominantes, 

com a colaboração do clero católico” (ibid, p. 373). 

Apesar de rejeitar a presença dos romeiros, a Igreja católica dependia da generosidade 

desses que sustentavam os maiores gastos da instituição religiosa em Juazeiro. A Igreja sofria 

também a pressão dos comerciantes que tinham nos romeiros um contínuo mercado para os 

produtos locais, ajudando a prosperar a cidade. Segundo Luitgarde Barros, (s/d, p. 149), até 

mesmo “os políticos e intelectuais, intitulados ‘amigos dos romeiros’ louvam a importância de 

sua presença para a economia regional”. 

Assim, a Igreja inverteu seu posicionamento, passando a fomentar e a ajudar a manter 

as romarias a Juazeiro. Os dízimos das centenas de romeiros que visitam a cidade passaram na 

ausência do Padre Cícero, aos cofres da Igreja. “Nenhuma diocese do mundo católico, por mais 

opulenta, dispensaria fonte de recursos tão rica e dadivosa quanto a Paróquia de Juazeiro” 

(FARIAS, 1994, p. 20). 

A Igreja Católica via então a necessidade de se aproximar dos romeiros como forma 

de manter-los sobre seus domínios, conforme pondera Barros (2001, p. 152) ao falar que 

“impossibilitada de exterminar a crença do povo na santidade de Padre Cícero, e movida pela 

‘missão de catequizar’ a gente de Juazeiro, a Igreja se reaproximou dos paroquianos, com o 

objetivo de domesticar-lhes o ‘fanatismo’ e reconduzi-los ao rebanho de Roma”. 

Porém, tornava-se impossível para a Igreja conquistar os romeiros se esta não 

aceitava a santidade do Padre Cícero, principal depositário da devoção popular. Já que não era 

demonstrada a intenção do Clero em canonizar o santo dos romeiros, a Diocese do Crato8, a qual 

pertence até hoje a Paróquia de Juazeiro do Norte mobilizou-se em buscar a reconciliação com os 

romeiros. 

Na tentativa de estar o mais próximo possível dos romeiros, A Diocese passou a 

organizar celebrações enfocando as necessidades deste público (em sua maioria de origem rural), 

                                                 
8 Segundo Rosendahl, (2005, p.10), citando Sack, (1986), “desde a Idade Média, a paróquia representa uma unidade 
político-religiosa da Igreja. São territórios religiosos nos quais se efetiva a ação político-espacial de controle”. A 
paróquia é ligada a uma Diocese, reconhecida por Terrin (2004, p. 206), como o “território religioso de controle 
eclesiástico no qual a gestão religiosa cabe aos bispos, agentes religiosos especializados, com forte poder hierárquico 
administrativo”.  A Diocese do Crato tem um conjunto de 48 paróquias situadas em mais de 30 municípios do Vale 
do Cariri, conforme informações do Administrados da Paróquia de Juazeiro do Norte, Pe. Paulo Lemos.   
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divulgando os conselhos do Padre Cícero; criando pastorais e locais de apoio e informação 

exclusiva para esta demanda, fazendo-se presente na organização da cidade para melhor receber 

os romeiros. 

Ao fixar as romarias no calendário oficial da Igreja na região, a Diocese amarra as 

celebrações católicas à vinda dos romeiros a Juazeiro do Norte, buscando fortalecer os laços 

existentes entre esses, fazendo-se importante enquanto poder religioso e principal elo de ligação 

entre fiéis e Padre Cícero.  

As principais romarias em Juazeiro do Norte são as de 15 de setembro, em 

homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores; a romaria do dia 02 de novembro, dia de 

finados (a maior em número de romeiros) e a romaria do dia 02 de fevereiro, em louvor a Nossa 

Senhora das Candeias, fechando o ciclo de romarias, conforme ilustrado na figura 02. 

 

Figura 02 – Quadro Ilustrativo com os Períodos das Grandes Romarias em Juazeiro 

do Norte. 

Principais Romarias Homenagem à: 

15 de Setembro Nossa Senhora das Dores 

02 de Novembro Dia de Finados 

02 de Fevereiro Nossa Senhora das Candeias 

Fonte: Secretaria de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte, 2008. 

 

No intervalo de março á agosto, embora nunca cesse o fluxo de visitantes a Juazeiro, 

principalmente no dia 20 de cada mês, quando é celebrada missa em memória do Padre Cícero, 

os romeiros, em sua maioria originária da zona rural, trabalham em suas lavouras, produzindo o 

que irá alimentar o corpo e garantir o alimento da alma, vendendo sua produção para pagar as 

despesas com a viagem para Juazeiro, a fim de agradecer através de promessas ou pedir graças ao 

‘Padim Çico’, obrigação de todo romeiro, sustentando o ciclo de romarias e consequentemente a 

economia local. 

A fim de aumentar o fluxo e cativar os romeiros, a Diocese do Crato, na figura de seu 

Bispo Dom Fernando Panico, segundo Braga, (2004, p. 144): 

 
tomou algumas providências e atitudes que repercutiram na Igreja e principalmente no 
coração dos romeiros do Nordeste, cuja presença nas romarias se multiplicou. As ações 
do Bispo, marcadas também por sua presença constante nos momentos  mais 
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importantes das romarias, foram retribuídas com o carinho dos devotos, que o 
consagram como ‘o Bispo Romeiro’, título surpreendente para quem conhecia a história 
vivida pela hierarquia católica do Ceará em relação à romaria de Juazeiro e aos fatos que 
lhe deram origem. 

 

 

 

Essa nova postura da Igreja é também identificada na cogitação da possível 

Reabilitação9 do Padre Cícero, resultante dos esforços da Comissão de Estudos sobre o Padre 

Cícero, constituída pelo atual Bispo da Diocese do Crato, Dom Fernando Panico, em parceria 

com o Setor Cultura da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, um reconhecimento da Igreja 

quanto à necessidade de um posicionamento maleável junto à religiosidade popular e os 

romeiros, sendo também a oportunidade de retratar-se diante dos fiéis de Padre Cícero, 

construindo uma sólida relação de confiança e fidelidade entre romeiros e Igreja Católica. 

Acerca dos estudos iniciados pela Diocese do Crato, Dom Fernando Panico afirma 

em sua 2ª Carta Pastoral, em 02 de fevereiro de 2003, durante Romaria das Candeias, que ao 

aprofundar “o conhecimento da história e obra do Padre Cícero, a Diocese de Crato está tomando 

consciência de que, em sua missão pastoral, há de se reconciliar com o testemunho de vida do 

homem e sacerdote Cícero Romão Batista que, como Jesus e seus discípulos foi, e será sempre 

sinal de contradição”.  

Além do trabalho e da fé, uma terceira vertente, a do turismo, aparece na 

contemporaneidade como atividade de grande potencial para o desenvolvimento da região, 

conforme assegura o poder público, tendo no turismo religioso o eixo entre o sagrado e o 

profano; entre o peregrino/romeiro e o turista, novas formas de vivência do sagrado e dos 

direcionamentos econômicos em Juazeiro do Norte. Esses pontos serão abordados mais adiante, 

quando os situaremos temporariamente e espacialmente na Romaria de Nossa Senhora das 

Candeias, campo delimitado para pesquisa resultante neste trabalho. 

Se por um lado o poder público planeja políticas para o desenvolvimento do turismo 

religioso em Juazeiro do Norte, a Igreja opõe-se a exploração da atividade turística local por 

                                                 
9 Conforme informa Arruda, (2002, p. 186), “em agosto de 2001, o todo poderoso Cardeal Joseph Ratzinger, chefe 
da Congregação para a Doutrina da Fé do vaticano, determinou a revisão do processo de 1898 que suspendeu Padre 
Cícero de suas ordens sacerdotais. Seguindo a orientação dada, se os teólogos da Congregação entenderem que a 
sentença foi descabida, poderão reintegrá-lo à Igreja, passando à categoria de beato (...). Porém, como já ocorrera no 
passado, qualquer que seja a posição do Vaticano, Pe. Cícero continuará sendo venerado como um santo popular em 
quase todo o Brasil”. O processo ainda continua em revisão. 
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temer a profanação da simbologia do sagrado, presente nas romarias. Esta oposição é passada aos 

fiéis que, influenciados pela Igreja, não concordam, em sua maioria, com a turistificação da 

cidade, não participando do planejamento local da atividade. 

Porém, mesmo sem o apoio da Diocese local, atraídos pelo misticismo da cidade e da 

figura do Padre Cícero, registra-se a presença de turistas entre os romeiros durante as grandes 

romarias.  

A Secretaria de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte registra (informalmente, 

sem avaliações oficiais) que em especial a Romaria de Nossa Senhora das Candeias recebe um 

maior número de turistas devido a sua realização em meses habitualmente de férias 

(janeiro/fevereiro), surgindo como alternativa de destino no mercado turístico. 

Devido à ausência de documento oficial que traga informações quanto ao número de 

romeiros e turistas que vêem a Juazeiro do Norte durante as romarias, será utilizado para este 

trabalho a observação da Secretaria de Turismo e Romaria Municipal, demonstrada 

anteriormente, como justificativa para o maior detalhamento da Romaria de Nossa Senhora das 

Candeias, enquanto evento possível de observação para se chegar ao objetivo pesquisado, 

apresentado no capítulo seguinte. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA: “A ROMARIA DE CANDEIAS” 

 

 

 

A estrutura urbana do centro da cidade de Juazeiro do Norte, agravada pelo aumento 

populacional e pelo grande fluxo de romeiros e turistas, é hoje um dos maiores conflitos 

enfrentados pela população e por seus visitantes. 

Em suas ruas estreitas, em meio à vitalidade cultural e pujança econômica da cidade, 

um desordenado conjunto formado por edifícios públicos, residenciais e comerciais; Igrejas e 

espaços de visitação religiosa; lojas de artesanato e venda de artigos religiosos; clínicas médicas; 

mercados e feira livre, além de equipamentos de alimentação e hospedagem, dificultam o fluir 

dos transeuntes e do trânsito, criando uma imagem confusa e desordenada da área central de 

Juazeiro do Norte. 

Na superposição de atividades incompatíveis nos corredores comerciais, concentrados 

principalmente nas ruas São Pedro, Padre Cícero e São Paulo formam-se obstáculos físicos e 

visuais de grande transtorno, tornando a ida ao centro de Juazeiro do Norte um verdadeiro caos. 

Alvo de insatisfação de seus moradores e dos muitos visitantes, (consumidores) que têm na 

cidade um pólo comercial de grande importância na região, tendo como fonte de abastecimento 

material o centro de Juazeiro do Norte. 

A situação agrava-se em períodos de romaria, quando a cidade é ocupada por uma 

enorme leva de peregrinos, sem ter nenhuma preparação prévia dos equipamentos urbanos para 

suportar esta nova carga, usufruindo já a numerosa população de serviços infra-estruturais 

insuficientes, “gerando uma sobrecarga nos serviços de alimentação, abastecimento de água e 

esgoto, drenagem, transporte público, energia, segurança pública, comunicações e serviços gerais 

de apoio ao turismo” (SETUR/PAT, 2001, s/p). 

Esse “primeiro olhar” sobre o centro da cidade levou à percepção da importância 

econômica, social e religiosa desta área, dando margem ao questionamento quanto ao alcance das 

ações estruturais, propostas nas políticas públicas, visando especificamente à melhoria da infra-

estrutura urbana usufruída pelos moradores e visitantes. 
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Na tentativa de investigar a intervenção pública no ordenamento urbano do centro da 

cidade deu-se início a uma inquietante pesquisa acadêmica, a qual serviu como fundamento ao 

trabalho aqui doravante exposto. 

Partindo da premissa de que para o fomento e gestão das políticas públicas faz-se 

necessário conhecer previamente o público-alvo e suas necessidades, foi realizada inicialmente 

uma pesquisa bibliográfica e documental quanto às políticas públicas estaduais e municipais com 

foco na estruturação do centro da cidade de Juazeiro do Norte, destacando os lugares-chave (alvo 

das romarias). Em seguida, buscou-se conhecer a realidade dos agentes sociais envolvidos para se 

ter uma idéia da adequação dessas políticas pesquisadas. 

Foi ainda selecionada uma entre as romarias constantes no calendário oficial da 

Igreja, buscando a observação in loco da interação e conflitos existentes entre moradores, 

romeiros e turistas com o ordenamento urbano local antes e durante o evento.  

A escolhida foi a romaria do período de 02 de fevereiro, tradicionalmente realizada 

em homenagem a Nossa Senhora das Candeias, devido ser esta considerada pela Secretaria de 

Turismo e Romaria como a de maior freqüência de turistas, por realizar-se em período de férias. 

O levantamento de campo durante a romaria servirá como observatório das políticas propostas, 

identificando se estas condizem com a realidade da vivência do urbano por romeiros e turistas.  

Para efeito metodológico, será oferecido ao leitor, antes de conhecer as políticas 

públicas de turismo que visam à adequação do espaço urbano para uso dos romeiros e turistas em 

Juazeiro do Norte, a sensação e a percepção absorvidas durante acompanhamento da Romaria das 

Candeias, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2008. 

Este método tem razão de ser por visar impedir um prévio conceito técnico das ações 

estruturantes propostas para o município, permitindo então ao final deste trabalho, uma livre 

comparação, desprovida de opiniões precipitadas. Objetiva-se contrastar o que foi vivenciado 

com o que é projetado pelo poder público para a cidade, possibilitando assim uma aproximação 

da problemática romaria/cidade, qualificando os desafios compostos nas políticas públicas 

analisadas neste trabalho (PAT/PDDU). 

 

 

 

 



 

 

49

2.1 Juazeiro do Norte e a Romaria das Candeias 

 

 

 

Ao entrar na Avenida Padre Cícero, principal eixo de ligação entre os limites da 

cidade e sua área central, que tem início na “Rua leão XIII, sentido norte/sul, termino na divisa 

dos municípios Juazeiro do Norte/ Crato” (BEM FILHO, 2007, p. 37), tem-se a visão de uma via 

ampla, sinalizada, com um fluxo maior de ônibus e caminhões do que o esperado para uma via 

urbana de cidade média.  

Dessa porta de entrada da cidade até a Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora das 

Dores, ponto de encontro das romarias que chegam a Juazeiro do Norte, as ruas vão se 

estreitando, os ônibus de romeiros começam a competir no transito com os freqüentadores do 

comércio (moradores e consumidores oriundos das cidades vizinhas), pela mobilidade e por um 

local para estacionar seus veículos. A falta de espaço, de sinalização e fiscalização facilitam o 

estacionamento em paralelo nas vias de acesso, tornando as ruas ainda mais apertadas e 

tumultuadas visualmente. 

Segundo diagnóstico apresentado no Programa de Ação Turística – PAT, (SETUR, 

2001, s/p), esses são: 

 

problemas clássicos ocasionados pelo tráfego de passagem desnecessário pelo centro; 
pela existência de um único corredor de penetração (S. Pedro), e de um também único 
eixo de saída do centro (Pe. Cícero), pela descontinuidade das ruas interrompidas pela 
via férrea (limite sul do centro) e, pela falta de estacionamentos acabam gerando 
conflitos que comprometem a fluidez da circulação por Juazeiro. 

 

 

 

Desde o início da Rua São Pedro, principal corredor comercial e de ligação entre o 

restante da cidade ao centro comercial e aos locais sagrados visitados pelos romeiros (igrejas, 

museus, etc.), tem-se a visão da multidão que chega a Juazeiro do Norte em época de romaria. 

 Apesar da Igreja e órgãos públicos contabilizarem o maior número de romeiros 

tradicionalmente durante a Romaria de Finados, em 02 de novembro, o período de 29 de janeiro a 

02 de fevereiro, quando se realizou neste ano de 2008 a Romaria das Candeias, observada neste 

trabalho, permitiu satisfatoriamente a experiência de vivenciar a relação dos romeiros e turistas 
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como consumidores do comércio (profano) e como devotos do sagrado, em ambas as formas 

interagindo com o espaço urbano de Juazeiro do Norte. 

Foi delimitada como área a ser observada para a pesquisa (conforme mapa a seguir), a 

extensão da Rua São Pedro, a partir da altura da Rua da Conceição (por ter sido a partir deste 

ponto identificado um fluxo maior de romeiros transitando entre as lojas comerciais), até a altura 

da Rua da Matriz, onde se situa a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores. 

A área pesquisada ainda inclui o entorno da Igreja Matriz, referente à sua parte 

frontal, incluindo a Praça da Matriz e a construção do Centro de Apoio aos Romeiros, além da 

sua área lateral, na Rua Pe. Cícero, corredor onde se localiza grande número de ambulantes 

durante as romarias, sendo também o principal eixo entre os demais pontos “sagrados” visitados 

pelos romeiros (Museu do Padre Cícero; Igreja do Socorro, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps Brasil - adaptado pela 

autora. 

Legenda 
 

1. Centro de Apoio aos 
Romeiros; 
2. Praça da Matriz; 
3. Igreja Matriz; 
4. Rua São Pedro; 
5. Rua Padre Cícero; 
6. Praça Padre Cícero; 
7. Rua da Conceição. 
 
 
Percurso Observado 1. 
 
 
Percurso Observado 2. 
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A Zona Central, que é área onde se concentra o campo desta pesquisa, caracteriza-se 

pela correlação, nem sempre harmoniosa, das duas atividades principais da cidade: a romaria (ou 

ainda o turismo religioso) e o comércio.  

Núcleo original da formação urbana de Juazeiro, o Centro sofreu acelerada mudança 

de uso, onde a habitação cedeu lugar às pequenas atividades fabris (mini-indústrias) e 

estabelecimentos comerciais. Caracteriza-se por uma ocupação de uso diversificado, embora seja 

possível identificar ruas com atividade predominantemente comercial e de serviços. O uso 

comercial tem maior intensidade na Rua São Pedro e em suas proximidades. 

Durante a Romaria das Candeias, ao acompanhar a multidão pelo comércio central 

(Rua São Pedro) rumo ao espaço sagrado (Igreja Matriz), tem-se a sensação de estar 

simultaneamente em duas dimensões diferentes: uma sagrada, restrita aos templos e locais 

considerados santos por terem relação com a vida de Padre Cícero e, uma outra profana, voltada 

para o usufruto da matéria, a diversão, a interação com a estrutura oferecida pelo urbano. 

Para Araújo (2005, p.103), em Juazeiro do Norte, “os romeiros e comerciantes são 

considerados atores modeladores do espaço sagrado, pois inserem através de suas crenças e 

valores, o espaço profano diretamente vinculado ao sagrado”. 

A ligação entre essas duas esferas, sagrada e profana em Juazeiro do Norte forma um 

elo interessantemente harmônico nas romarias. Esta ligação ocorre entre a devoção popular ao 

sagrado, cultuado nos templos, e as “tentações” do urbano (comércio, lazer, etc.) à porta dos 

lugares sagrados, onde os indivíduos interagem em uma congruência do espaço sagrado com o 

profano, sem que haja, no entanto, uma mistura desses dos campos. “Não há festa sagrada sem o 

dimensionamento permanente do espaço profano” (OLIVEIRA, 2005, p. 130). 

A relação entre sagrado e profano é lembrada por Matelli (1995, p.65), ao considerar 

que, segundo o pensamento Durkheimiano, “entre sagrado e profano não há necessariamente uma 

relação de superioridade e sim uma relação de heterogeneidade absoluta”. Entretanto, pode-se 

reconhecer em Juazeiro que tal heterogeneidade torna-se relativa ou tende ao desaparecimento 

em certos lugares e momentos, como no interior do templo, por exemplo. 

Terrin (2004), usa a etimologia da palavra para considerar que sagrado significa 

separado, como Sacer; kadosh; Haram; Agios - o sagrado se separa do profano (pro-fanum), do 

que está diante do templo e fora dele.  
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Terrin (ibid, p. 229) separa profano e sagrado como sendo o primeiro “o que é 

‘normal’, ‘cotidiano’ que não causa sobressaltos, não provoca situações inexplicáveis; o sagrado 

ao contrário, reveste-se de ‘potência’, ‘força’, ‘mana’, um poder que quebra os esquemas 

habituais e deixa entrever o religioso”. 

É o mesmo Terrin (2004, p. 341), que esclarece o sentimento do sagrado como: 

 

a experiência do divino que fazemos neste mundo (...). O sagrado vive e convive com 
uma certa ambigüidade de expressão e de reconhecimento na nossa vida e isso se projeta 
como um jogo de luzes e de sombras também na realidade que nos envolve (...) não 
podemos reconhecê-lo definitivamente e apesar disso aceitamos os seus sinais e 
manifestações. 

 

 

 

É essa atração constituída pela força do sagrado que faz de Juazeiro do Norte um 

reconhecido centro de peregrinação no Nordeste, fazendo milhares de fiéis se deslocarem de seu 

habitat e de suas vivências cotidianas.  Motivados pela necessidade de sentir o sagrado, os 

romeiros percebem em Juazeiro a representação desse espaço, definido como “campo de forças e 

de valores que eleva o homem religioso acima de si mesmo, que o transporta para um meio 

destino daquele no qual transcorre sua existência” (ROSENDAHL, 2001, p. 21). 

A explicação do que seja lugar sagrado, feita por Poça Santos (2006, p. 111), encaixa-

se perfeitamente na formação do imaginário popular em Juazeiro do Norte como a delimitação do 

espaço sagrado, sendo este, segundo a autora: 

 

 Aquele ponto da superfície terrestre onde, em modalidades e sob formas que variam em 
função das religiões, dos povos e da época histórica, se tocam ou tocaram o divino e a 
natureza, passando esse lugar a ser encarado como especial e, em muitos casos, único, 
daí resultando a sua sacralização. 

 
 

 

Para os romeiros, a cidade de Juazeiro do Norte destaca-se porque nela existe “um 

concentrar de santidade em seus aspectos físicos, ou seja, seu ambiente urbano também é rico em 

signos sagrados”. (MARTINS, 1996, s/p). 

Essa existência do sagrado é fortemente identificada na relação do romeiro com a 

cidade. Até mesmo o caminhar pelas ruas de Juazeiro do Norte, durante os intervalos entre as 
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missas e a programação oficial da Igreja, é carregado de simbolismos. É nesta ocasião que os 

devotos de Padre Cícero, ainda em sua maioria de origem rural (embora o perfil de devotos 

urbanos tenda a crescer), aproveitam para fazer as compras na cidade, tendo como objetivos da 

viagem além de pedir e agradecer graças ao santo protetor, satisfazer seus desejos materiais. 

Um bom exemplo desse simbolismo está no frenesi do comércio, referência para a 

região, que se mistura ao imaginário religioso ao anunciar seus produtos e promoções para os 

romeiros, recebidos em suas lojas pela imagem do Padre Cícero. Esta recebe a reverência de seus 

fiéis com o gesto de tirar o chapéu de palha, símbolo maior do romeiro (objeto usado por estes no 

cotidiano para proteger do sol do sertão), sendo uma alusão à origem rural destes, utilizado 

também pelo Padre Cícero como forma de ser identificado pelo sertanejo como ‘um dos seus’. 

Araújo (2005, p.106), lembra que “em Juazeiro não há a estátua do padre Cícero no 

interior de nenhuma igreja, no entanto, o comércio o reverencia como santo pela repercussão da 

sua concepção de desenvolvimento presente até a atualidade na memória da cidade”. 

O momento das compras é interrompido pelo tirinitar dos sinos da Igreja Matriz 

chamando os romeiros para a próxima missa. Estes se dirigem geralmente em grupos, conversam 

animadamente, estando alguns vestidos com camisetas iguais identificando o local de origem e 

divulgando a presença da romaria a qual pertencem através de nomes ou frases em referência a fé 

em Padre Cícero.  

Um fato observado é que como 2008 é um ano de campanhas eleitorais municipais, 

grande parte dos romeiros levava consigo nos bonés, ou mesmo nas mangas ou costas de suas 

camisetas, a propaganda de um político de sua região, uma notória relação entre o forte domínio 

religioso e político ainda influenciado pela imagem do Padre Cícero, uma insinuação a benção do 

‘Padim’ a eleição do candidato patrocinador dos romeiros.  

O clima de diversão e confraternização entre os romeiros dar lugar ao respeito e a 

reverência exigidos ao chegar à porta da Igreja Matriz. À presença do sagrado faz cada devoto 

retirar o chapéu e curvar-se à entrada da Igreja, manifestando-se como à porta do comércio ao 

identificar a imagem do Padre Cícero, porém na Igreja, o romeiro relembra as provações do 

peregrinar em nome da fé em um santo, que embora não esteja representado em imagem no altar 

da capela, está vivo na esperança do sertanejo por chuva, fartura e bênçãos intercedidas pelo 

Padre. 
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Figura 3 – Romeiros na igreja Matriz acenando com chapéus. 

 
                                              Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

 

Durante a Romaria das Candeias em Juazeiro do Norte, o sagrado e o profano estão 

presentes, seja nos atos religiosos de exaltação da fé dos romeiros, seja no consumo de produtos e 

lazer oferecidos pela iniciativa privada e poder público, com o conhecimento, embora sem o aval 

da Igreja Católica. 

A Igreja, através da Diocese do Crato participa da organização da cidade no período 

de grande fluxo de visitantes, atuando conjuntamente com o poder público, aparando os excessos, 

reconhecendo o profano em meio a Romaria das Candeias, mas, este necessitando ser vigiado de 

perto pela Igreja, temendo a extrema profanação de um evento sagrado, o investimento público 

em uma demanda de turistas e a perda da massa de romeiros seduzidos pela atmosfera sagrada de 

Juazeiro. 

 

 

 

2.2 A Igreja Católica, seus Ritos e Relação com os Romeiros de Padre Cícero 

 

 

 

A chegada do romeiro a Igreja Matriz é marcada pela simbologia do espaço sagrado, 

local reservado para oração e troca coletiva, tendo em comum, a devoção e a necessidade humana 

de sentir-se parte do tempo e espaço sagrado, essenciais para o fortalecimento e vivência da fé.  
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Para Campos (1997, p.125), os templos e santuários têm origem nesse esforço 

humano de criar canais para uma manifestação ‘organizada’ do sagrado. As religiões precisam 

desse espaço para evocar e repetir ritualmente acontecimentos, tidos como centrais para a fé. 

A chegada a Praça da Igreja Matriz funciona como portal de acesso ao mundo 

sagrado. Consiste “no epicentro da cidade baixa, porta de chegada e de saída, local para o qual os 

romeiros, ao entrarem na cidade, dirigem-se inicialmente” (MARTINS, 1996, s/p). 

À entrada da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, o ato de ultrapassar a porta 

do templo cria uma barreira física entre o mundo externo (profano) e o interno (sagrado), serve 

como o adentrar em um outro plano, distanciando-se do materialismo mundano e preparando-se 

para participar plenamente dos ritos que levarão a imersão no espaço sagrado. 

Terrin (2004, p.381), explica o símbolo da porta ao considerar sua passagem: 

 

 A inserção de pleno direito no âmbito religioso através da relação 
microcosmo/macrocosmo e a sua ‘cosmocização’ que a torna momento privilegiado de 
sinal do sagrado - não se define em si como um espaço, não é um lugar, mas é o limite 
entre um lugar e outro, é o interstício entre dois espaços, é, portanto o que divide duas 
modalidades de ser. Ela tem uma função proeminente, já que ‘divide o espaço’ entre o 
‘dentro’ e o ‘fora’, e se o espaço sagrado é o ‘interno’, o espaço profano é o ‘externo’. 
Na prática, separando, excluindo, dividindo, reforça a idéia de ordem que está na origem 
da própria instância organizadora dos espaços. 

 

 

Os estímulos visuais oferecidos por meio das imagens no altar e a atmosfera de 

elevação espiritual encaminhada pelo ritual litúrgico, realizado pela Igreja, têm por objetivo atrair 

o fiel pela sensação da vivência particular do sagrado, organizada de forma coletiva, usando os 

ritos religiosos como instrumento de ligação entre Igreja e sociedade. 

 
Figura 4 – Romeiros na igreja Matriz interagindo com ritual litúrgico. 

 
                                              Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 
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É através da afirmação positiva da fé que a igreja tenta alcançar simbolicamente as 

situações sociais que constituem a realidade dos freqüentadores do templo, introduzindo nestes a 

visão da Igreja como intercessora junto ao sagrado para alcançar a ‘graça’ de resolver seus 

problemas sociais, deixando de lado as origens não religiosas destes. Este pensamento é 

defendido por Campos (1997, p.156) ao dizer que: 

 

 Os ritos religiosos não podem ser vistos como elementos divorciados da sociedade, que 
os geraram [...]. No rito, as pessoas exteriorizam uma situação social latente, que uma 
vez manifesta, serve de ponto de referencia para a articulação de novos tipos de 
comportamentos.  

 

 

 

É por meio de gestos, palavras e músicas que os ritos litúrgicos “tocam” o romeiro 

em sua condição de homem do campo que vem a Romaria das Candeias pedir chuva e fartura em 

suas lavouras, direcionando a cerimônia religiosa à realidade e necessidade dos romeiros. “Os 

romeiros do Padre Cícero são atores sociais predominantemente do meio rural. O espaço vivido 

no ‘campo’, marcado pela seca e limitações materiais é expresso em suas vestimentas, hábitos, 

gestos e atos de fé e devoção” (ARAUJO, 2005, p.116). 

 Durante vários momentos do ritual litúrgico acompanhado na Romaria das Candeias, 

o celebrante pede para que os fiéis ergam os braços e peçam a Nossa Senhora das Dores, 

padroeira da cidade e a Padre Cícero que derrame chuva no sertão e faça crescer as lavouras.  

Apesar de não reconhecer a santidade do Padre Cícero e nem tão pouco garantir seu 

restabelecimento10, a Igreja aceita a força popular da figura do (ex) padre e a admiração cativada 

de seus devotos, acolhendo-os no templo, embora ainda mantenha fora deste a imagem do Padre 

Cícero, funcionando como um lembrete da autonomia da Igreja Católica em Juazeiro do Norte. 

 

 

 

 

 
 
                                                 
10 Recente campanha no bispado de Dom Fernando Pânico busca restabelecer as ordens religiosas do Padre Cícero, 
conforme visto com maiores detalhes no decorrer deste trabalho. 
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Figura 5 – Imagem do Padre Cícero no Exterior da Igreja Matriz. 
 

 
                                              Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

 

O que ocorre é uma espécie de tratado de aceitação e relação pacífica entre romeiros e 

Igreja, embora para a fé dos romeiros e sua urgência social torna-se menos importante a forma 

como o Padre Cícero é considerado pela Igreja, pois seus fiéis seguidores já o haviam santificado, 

apesar de sempre esperarem uma retratação eclesial. 

Stinghen (2000, p.30), afirma que: 

 

 no compasso da espera pelo reconhecimento oficial de uma canonização quem, diga-se 
de passagem, já realizaram na prática de uma vivência simbólica e ritual cotidiana, os 
devotos do padrinho Cícero encontram na fé não só uma chave interpretativa para a 
realidade, mas um poderoso elemento formador de sua própria identidade social. 

 

 

 

Ao acompanhar durante os dias da Romaria das Candeias a celebração religiosa na 

Igreja Matriz, não se percebe o distanciamento da imagem do Padre Cícero do ‘corpo da Igreja’, 

pelo contrário, apesar desta não aparecer no altar do templo, sua exaltação é constante nos ritos 

religiosos, (em uma clara bivalência entre o catolicismo popular tradicional e o catolicismo 

popular privatizado) 11, como é possível notar nos benditos12 e orações, entoadas pelo celebrante 

e seguidos com entusiasmo pelos romeiros: 

                                                 
11 Rosendahl (2005, p 211) explica que a Igreja Católica em sua ação evangelizadora convive com o catolicismo 
popular tradicional, praticado por amplos setores da população brasileira, e o catolicismo popular privatizado [...]. O 
primeiro representa a prática popular exercida desde o século XVI, enquanto o segundo deriva do controle do 
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1- Salve! Meu Padrinho Cícero! Lá em seu trono de glória (bis) 

      No céu tão resplandecente/junto com Nossa Senhora (bis) 

2- Meu Padrinho estas vozes/pedem com estes louvores (bis) 

      Rogai por nós lá no céu/ a Santa Virgem, mãe das Dores (bis) 

3- Lembrai-vos, meu Padim Çico/que somos vossos romeiros (bis) 

      Abençoai nossa terra/o vosso grande Juazeiro (bis) 

 

 

É latente a aproximação entre Igreja e romeiros; à tentativa de trazê-los para o templo 

através de apelos religiosos ou reconhecendo sua dura realidade e penitência, como se observa 

nos benditos aclamados na liturgia das missas: 

 

 

Venham Todos – letra e música: Francisco da Silva 

Venham todos, romeiros, celebrar 

Nossa mãe das Dores nos chama pra rezar 

Não fiquem parados, venham participar 

Aqui no santuário é hora de rezar! 

1-Venham os romeiros, com fé no coração 

Com o seu rosário e seu chapéu na mão (bis) 

2- Você que está chegando, queira se aproximar 

O senhor lhe chama aqui neste altar (bis) 

3- A mesa já está pronta, venha se alimentar 

Do Pão e da Palavra pra lhe fortificar! (bis) 

 

 

Ou ainda no Bendito da Romaria (letra: Irmãs Ana Teresa e Annette; música: 

Francisco da Silva), que exalta o romeiro, mostrando sua penitência, chamando-o a vim a 

Juazeiro para participar da Igreja como missionário, seguindo os preceitos de Padre Cícero: 

                                                                                                                                                              
sagrado, pelo corpo de especialistas do trabalho religioso da Igreja, cuja gênese ocorre no processo de romanização. 
Ambos representam formas do catolicismo popular no Brasil com fortes dimensões políticas. 
12 Benditos, segundo Luís da Câmara Cascudo em seu Dicionário do Folclore Brasileiro (1952, s/p) “são cantos 
religiosos com que são acompanhadas as procissões e, outrora as visitas do Santíssimo”. Rossini Tavares no livro 
ABC do Folclore (1952), explica que o Bendito é uma oração cantada cujos versos fazem menção à expressão 
“Bendito Louvado seja” ou apenas a palavra Bendito. 
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1- É a festa do romeiro, festa de reparação, 

      Procurou o Juazeiro e achou satisfação 

      Na cidade tão querida, cada ano mais crescida 

      Do Padre Cícero Romão. 

      Venha, romeiros, ser missionário de Deus! 

2- Na viagem tão penosa, não parou pra descansar, 

       Fez a sua penitência para bem se preparar 

       Peregrino na estrada sabe que a caminhada 

       É feita para rezar. 

3- Na Matriz da mãe das Dores, ele quis se recolher 

      Dando a benção a Ela, alegre por lhe dizer 

      Toda sua gratidão, sua grande devoção 

       Que jamais há de perder. 

                          (...) 

7- É tempo de romaria, tempo das Santas Missões 

      O romeiro é discípulo, tem Jesus no coração, 

       Imitando o seu Padrinho, Padre Cícero Romão, 

       Missionário do sertão! 

 

 

A preocupação em acolher o romeiro está presente em toda a programação elaborada 

pela Igreja para os dias da Romaria das Candeias (disponível em anexo no final do trabalho). 

Com o tema: com a mãe das Candeias e Padre Cícero sou discípulo e missionário de Jesus Cristo, 

a Igreja busca fazer o romeiro atuante na missão de expandir a sua fé e trazer mais romeiros para 

Juazeiro do Norte. 

Além dos ofícios, missas e rezas realizadas alternadamente na Igreja Matriz Nossa 

Senhora das Dores e na Igreja do Socorro, onde se encontra sepultado o corpo do Padre Cícero, a 

Igreja realiza reuniões diárias com os romeiros a fim de oferecer os serviços religiosos, 

fortalecendo sua fé; conhecer suas necessidades, através de testemunhos, notícias das 

comunidades, da viagem dos romeiros, etc., e ajuda-los durante a estada em Juazeiro. 

 A mais nítida atuação da Igreja com referência aos romeiros está representada na 

“Sala de Informação aos Romeiros”, um local instalado dentro do Santuário, com uma equipe 

pastoral pronta para atender aos romeiros, catalogando as romarias através de um banco de dados. 
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O trabalho permite conhecer o perfil dos romeiros, se em grupo ou sozinho, identificar os locais 

onde ficarão hospedados, dando informações sobre a estrutura da cidade, cuidando para que eles 

tenham uma boa assistência, possam sentir-se acolhidos para voltar a Juazeiro em outras 

romarias. 

Figura 6 – Sala de Informação aos Romeiros no interior da Igreja Matriz. 

 
                                              Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

 

Este cuidado em direcionar a programação religiosa e os ritos litúrgicos nas 

celebrações, enfocando os romeiros, demonstra a mobilização do Clero através da Diocese do 

Crato, responsável pela paróquia de Juazeiro do Norte em manter os romeiros sobre seus 

domínios, sendo estes os principais ‘colaboradores’ da Diocese. 

Apesar da grande notoriedade alcançada pela paróquia de Juazeiro do Norte, a 

Diocese continua no Crato devido a interesses políticos e pela própria autonomia da Igreja em 

relação ao domínio de Padre Cícero. Perguntado ao Padre Paulo Lemos, administrador da 

Paróquia, sobre o porquê da Diocese ainda se concentrar no Crato e não ser transferida para 

Juazeiro, este afirma que “não há a necessidade de mexer em feridas passadas. Seriam levantadas 

questões políticas desnecessárias. A Diocese reconhece os romeiros e trabalha para melhor 

recebe-los, não há porque transferir a sede da Diocese se ela trabalha por Juazeiro e pelas outras 

paróquias” (entrevista concedida a pesquisadora em 15/05/2008).  

Na 2ª Carta pastoral, o Bispo da Diocese do Crato, Dom Fernando Panico em 02 de 

fevereiro de 2003, durante encerramento da Romaria das Candeias daquele ano, demonstra a 

necessidade da Igreja, através da Diocese do Crato, em se aproximar das romarias à Juazeiro do 

Norte, ato incentivado e reconhecido pela Santa Sé. Para o Bispo, as romarias são para a Diocese 
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“um convite da Providência de Deus para a nossa reconciliação histórica com as multidões de 

romeiros de Juazeiro que há mais de um século, provam a ousadia de sua fé como membros da 

Igreja Católica”13.  

A iniciativa de reconciliar-se com os romeiros tomou maior impulso a partir da 

constituição da Comissão de Estudos sobre o Padre Cícero, ação da Diocese do Crato, 

encabeçada pelo Bispo Dom Fernando Panico em parceria com o Setor Cultural da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Foi esta comissão uma das responsáveis pelo envio da 

documentação, atendendo ao pedido de revisão da perda dos direitos sacerdotais do Padre Cícero 

pelo então Cardeal Joseph Ratzinger (atual Papa da Igreja Católica Romana), a fim de saber o 

posicionamento da Diocese quanto a reabilitação do Padre Cícero.  

A Conforme declaração do Bispo, o objetivo da Diocese do Crato em buscar a 

reconciliação “tem um movimento de reciprocidade: reconciliação do clero com nossos romeiros 

e peregrinos, reconciliação do Padre Cícero com a sua Igreja; reconciliação da história com o 

Padre Cícero” (idem).  

A Diocese tenta estar cada vez mais próxima dos romeiros e vê na reconciliação com 

a história de Padre Cícero a possibilidade de fortalecer a confiança dos romeiros na Igreja 

Católica, assegurando para o futuro a presença cativa dos romeiros, formando uma “aliança” com 

o crescente catolicismo popular como forma de garantir a fiel vinda dos peregrinos aos templos 

católicos, deixando sua generosa contribuição aos cofres do clero. 

Faz-se interessante observar que apesar da grande massa de romeiros presente nos 

templos e locais sagrados, é facilmente identificável entre estes a figura do turista, que vem até 

Juazeiro do Norte com suas máquinas em punho, interessados pela história e cultura local e pelo 

fascínio exercido pelo mito Padre Cícero, bem diferente dos romeiros com seu inconfundível 

chapéu de palha, vestimentas e hábitos simples de homem do campo, preocupados apenas na 

vivência da fé, motivação que o faz vencer penitências para partilhar do espaço sagrado. 

Essa diferenciação entre turistas e romeiros, aparentemente clássica e repetitiva, é a 

observação feita tanto pelo Padre Paulo Lemos, Pároco local, tanto pelo poder público municipal, 

através da Secretaria de Turismo e Romaria ao descrever estes tipos. Porém a título deste 

                                                 
13PANICO, Dom Fernando. 2ª Carta Pastoral Disponível em www.diocesedocrato.org.br/index. Acesso em: 13 mar 

2008. 
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trabalho, longe de estabelecer tipologias, objetiva-se observar a percepção destes sujeitos junto à 

problemática urbana existente em Juazeiro do Norte, vivenciada por ambos os tipos. 

 

 

2.3 Turistas e Romeiros: Diferenças e Semelhanças no Uso do Sagrado 

 

 

Por ser uma tendência contemporânea, até bem pouco tempo, cerca de três décadas 

atrás, não se ouvia falar em turistas entre os visitantes que peregrinavam até santuários religiosos 

e demais locais sagrados no Brasil. Por esta razão, a maioria dos estudos sobre turistas e romeiros 

demonstra a preocupação em conceituar e delimitar as diferenças entre esses.  

Apesar de não ser a busca por uma definição de ‘tipos’ o foco deste trabalho, é 

importante conhecer as diferentes formas e/ou semelhanças de como romeiros e turistas usufruem 

a estrutura urbana de Juazeiro do Norte, bem como esta é planejada para bem recebê-los.  

Porém, antes de conhecer melhor as inter-relações entre romeiros e turistas, torna-se 

necessário tecer alguns esclarecimentos sobre turismo religioso para então equiparar ao que for 

observado em Juazeiro do Norte durante a Romaria das Candeias. 

 A religião, apesar de na contemporaneidade não atuar mais como fundamento 

estrutural da sociedade (GERMINIANI, 2003), como em séculos passados, a presença do sagrado 

ainda é fortemente absorvida pelo indivíduo, sobrevivendo aos apelos do profano e a lógica da 

razão antropocêntrica, estando na contemporaneidade intrinsecamente ligada à utilização do 

tempo livre e a necessidade de lazer. Neste ponto, confunde-se com o turismo e torna-se uma das 

fontes motivadoras desta atividade. 

 O homem desloca-se também motivado pela fé desde as mais antigas civilizações. Na 

Antiguidade Clássica, os gregos e romanos realizavam viagens a templos e locais sagrados, sendo 

iniciada a construção de estrutura de apoio (estradas, pontes, hospedarias, etc.) para facilitar estes 

deslocamentos. Fiéis de várias religiões criavam o hábito de peregrinar em busca da “porta da 

eternidade” (YASOSHIMA & OLIVEIRA, 2002). 
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 Porém, foi durante a Idade Média, período em que a Igreja Católica exercia o apogeu 

de seus domínios, que as viagens motivadas pela fé e incentivadas pela Igreja tomam maior força 

enquanto valor social. Os fiéis eram encorajados a buscarem graças espirituais, perdão dos 

pecados ou proteção dos santos através da peregrinação em locais que representassem a fé 

católica, como Jerusalém e Roma, sede do catolicismo romano na época, valores ainda presentes 

nas peregrinações nos tempos atuais. 

  Para Oliveira (2004, p. 15), “o ato de peregrinar tende a ser, antes de tudo, um ritual 

das origens nômades dos grupos humanos. Peregrina-se em busca de algo mais significativo; em 

busca de vida que supera a simples sobrevivência”. 

 A palavra peregrinar tem sua origem do latim peregrinare, cujo significado seria o de 

“viajar ou andar por terras distantes” (Cunha, 1999 apud Alves Junior, 2003, p. 43), aparece 

então como um antecedente do turismo como o conhecemos hoje. 

 A peregrinação é segundo Poça Santos (2006, p.639), “um ato de culto, uma prática 

religiosa autônoma, quase sempre acompanhada de participação em celebrações e rituais no lugar 

de destino, que constitui o culminar de viagem, ou mesmo ao longo do percurso”. 

Segundo Yasoshima & Oliveira, (2002, p. 34) as peregrinações se tornavam comum 

em toda a Europa e por volta do século XV, já constituíam “um organizado fenômeno de massa, 

servido por uma grande rede de hotéis de caridade e um comercio florescente de venda de objetos 

religiosos”. 

Com as transformações sociais ocorridas culminando no surgimento das massas de 

trabalhadores na segunda metade do século XIX, com o aumento das jornadas de trabalho e a 

formação de uma cultura voltada para suprir as necessidades de lazer do homem moderno, as 

peregrinações passaram a ter como motivação além da fé, a busca pelo lazer e o usufruto do 

tempo livre.  

A busca pela vivência do sentimento religioso passava a ser visto como uma 

segmentação da atividade turística, cada vez mais em expansão, estimulando uma nova visão dos 

locais ‘santos’, sempre impulsionados pela fé, mas aberto a novas experiências de vida. 

Poças Santos (2006, p. 76), enfatiza que: 

 

 Atualmente o entrecruzamento de motivações torna o fenômeno da peregrinação (e 
também do turismo religioso) mais complexo e multifacetado, podendo encontrar-se ao 
longo da miríade de percursos religiosos (mas também, freqüentemente, culturais, 
ambientais, etc.) novos e velhos peregrinos, coexistindo antigas tradições de 
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deslocamento, em resultado de fuga do quotidiano (sic) urbano ou de busca radical de 
novos horizontes de transcendência. 

 

 

 

Para Abumanssur (2003), à medida que o peregrino moderno modifica seus hábitos e 

faz da religião um objeto de consumo, este passa a comportar-se como um turista. Apesar do 

aparente exagero, cada vez mais as peregrinações atuais se parecem com a atividade turística, 

considerando que apesar de motivações diferentes, tendo o peregrino na fé seu principal motivo 

de viagem e o turista a busca pelo lazer, é impossível separar os elementos usados por ambos, já 

que usufruem nos locais visitados da mesma infra-estrutura que em qualquer outro tipo de 

viagem. 

 Oliveira (2004, p.14) justifica este novo olhar sobre os locais religiosos como uma 

visão que transcende o sagrado, própria do inquieto e desbravador espírito humano, mencionando 

que: 

 

  a fé nos conduz à busca do tempo-espaço ilimitado, daí a identificação desse ilimitado 
dentro dos limites especiais (aparentes) de uma imagem santa, de um templo, de um 
santuário. Não é à toa - e nem por mera curiosidade – que o turismo vai manter e recriar 
velhos equipamentos eclesiais em uma nova roupagem de visitação. 

  

  

 

 Alves Junior (2003), citando Montejano (1996, p.40), considera que “o turismo 

religioso está inserido na civilização do ócio e que o peregrino é antes de tudo, um turista com 

todas as necessidades materiais”. O que é corroborado por Christian Oliveira, (2004, p. 161) 

quando menciona que “fazer uma peregrinação, nos moldes da experiência urbana, é praticar um 

ritual de lazer e turismo. Seja por motivos devocionais e práticas eclesiásticas ou por curiosidade 

de estar em um local diferente”. 

 Ao citar Rinschede (1992), o mesmo Alves Junior (2003, p.40), lembra que: 

 

o turismo religioso é aquele cujos participantes são motivados, em parte ou 
exclusivamente por razões religiosas [...]. Afirma ainda que o turismo com motivações 
religiosas é tão antigo quanto à própria religião e, conseqüentemente, é a mais antiga 
forma de turismo conhecida, estando ligado não só ao Cristianismo, mas a própria 
historia das religiões. 
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  Ainda na tentativa de chegar a uma definição plausível a cerca do turismo 

religioso, este se configura, conforme defendido por Andrade (2000, p.47), no “conjunto de 

atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e realização de visitas a receptivos que 

expressem sentimentos místicos ou suscitem fé, esperança e caridade aos crentes ou pessoas 

vinculadas a religiões”, sendo este um dos conceitos mais aceitos pelos estudiosos do tema. 

 Com vista no caráter motivacional, Dias (2003, p. 17) define turismo religioso como 

“aquele empreendido por pessoas que se deslocam por motivações religiosas e/ou para 

participação em eventos de caráter religioso. Compreende romarias, peregrinações e visitação a 

espaços, festas, espetáculos e atividades religiosas”. 

 O turismo religioso como uma prática social é destacado por Gazoni (2003, p.100) 

quando considera este como sendo “o deslocamento provisório de pessoas entre diferentes 

localidades, cuja motivação principal é a religião, com utilização de instalações e serviços 

turísticos a lugares considerados sagrados”. 

 Uma definição mais objetiva do que seja turismo religioso é dada por Oliveira (2004, 

p.18), quando diz ser este “uma peregrinação contemporânea motivada por celebrações 

relacionadas direta ou indiretamente com a cultura cristã”. 

 Fazendo uma análise minuciosa sobre o turismo religioso, Poça Santos (2006) vê o 

segmento do turismo religioso como uma nova realidade da sociedade contemporânea, uma 

resultante da confluência de motivações de fé religiosa e de ordem profana, correspondendo à 

junção de novas e antigas necessidades humanas. Seriam através do turismo religiosas 

reinventadas novas formas de aproximação do sagrado, ao simbolismo e ao imaterial que sempre 

fascinaram e atraíram o homem. 

 Reconhecendo a imprecisão na definição da contextualização do turismo religioso, 

Poça Santos (2006, p. 247) escreve: 

 

 A falta de melhor designação e reconhecendo uma certa imprecisão, turistas religiosos, 
que desenvolvem atividades e apresentam comportamentos situados a meio caminho 
entre a peregrinação e o turismo, juntando elementos dos dois tipos de experiência. Uma 
e outro deixam de estar tão afastados, enquanto realidades humanas, aproximando-se (ou 
mesmo cruzando-se) numa fórmula de transição entre ambos a que se tem dado o nome 
de turismo religioso. 
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 Diante das diferentes tentativas de compor uma base para compreender o fenômeno 

problematizado aqui, partindo das peculiaridades do turismo religioso, remetemo-nos a pensar 

nesta modalidade de turismo como uma moderna forma do antigo ato de peregrinar, tão difundido 

em outras civilizações. 

 Transpondo as barreiras do tempo, vencendo conflitos com hábitos modernos da vida 

urbana, habitando serenamente no interior do homem que trava incessante batalha contra o 

profano, a religião na contemporaneidade continua a exercer fascínio através da fé e a suscitar no 

homem a busca pelo sagrado, porém aliada a práticas de lazer, encontrando sua realização através 

do turismo religioso.    

 Na literatura acerca do turismo religioso é notória a preocupação dos pesquisadores 

em diferenciar romeiros/peregrinos de turistas, ao menos momentaneamente para depois associa-

los. Apesar de muitos autores considerarem peregrinação e romaria sinônimos, Dias (2003, p. 22) 

considera está a diferença entre estes na forma como é feita a viagem, sendo o romeiro “o 

membro da comunidade que faz a jornada religiosa comum”, constituindo uma viagem de caráter 

coletivo. Já o peregrino está associado “a experiência individual vivida pelo que faz a jornada”. 

Steil (2003, p. 33), citando Sanchis, considera romaria como “uma peregrinação popular a um 

lugar tornado sagrado pela presença de um santo”. 

 Considerando a grande semelhança entre romeiros e peregrinos, busca-se diferenciar 

estes do turista que viaja aos locais religiosos. Alves Júnior (2003, p. 57), considera peregrino 

“aquele que vai ao lugar que considera sagrado por devoção ao santo, para pagar uma promessa, 

já o turista religioso é aquele que procura conjugar na mesma viagem o prazer com a fé, mas sua 

motivação maior é o prazer de viajar, conhecer coisas e lugares novos”. 

 Já Rodrigues (1996), explica de forma resumida esta diferença ao afirmar que 

enquanto o peregrino é o agente consumidor do sagrado, o turista é um cliente da religião ou um 

usuário, com motivações e percepções diferenciadas. 

 Terrin (2004, p.374), numa delimitação mais radical quanto à diferença entre 

peregrino e turistas diz que: 

 
 Peregrinar é aceitar viver numa condição ‘liminar’ na qual não se está mais integrado 

numa sociedade, mas se está a caminho para alguma outra coisa, e, para isso é preciso 
fazer sacrifícios, submeter-se a fadigas, aceitar dificuldades. O turista dificilmente pode 
ser considerado um peregrino. O que impele o turista é a curiosidade, a diversão, à 
vontade de sair do seu ambiente. O peregrino é um buscador, um penitente, um 
‘marginalizado social’, mesmo que apenas por um certo período de tempo... sabe aceitar 



 

 

67

os sofrimentos para poder chegar àquele lugar ou àquele não-lugar que constitui para ele 
o ponto de ‘saturação do sagrado’, capaz de transformá-lo interiormente. 

 

 

 

 Ainda em meio à busca pelas diferenças a cerca do universo do turismo religioso, para 

Alves Junior (2003), o peregrino é aquele que usufrui enquanto consumidor do objeto religioso e 

da estrutura ao seu redor, este difere do turista pelos rituais próprios, onde o peregrino busca no 

sagrado uma recompensa pelo santo de devoção ou algo relacionado à sua fé. 

 O mesmo autor identifica que o turista, apesar de também, às vezes, ser movido por 

sua fé, busca conhecer a historia do lugar, tirar fotos, admirar a arquitetura e desfrutar de outros 

atrativos. Para ele, a principal diferença entre peregrino e turista é que o primeiro busca o sagrado 

e o segundo o profano, como um ‘fazer parte’ externo (festas, lazer) e outro interno (templos e 

locais sagrados); apesar de que o peregrino também se relaciona com o profano, participa das 

festas e visita locais turísticos da cidade. 

 Apesar de terem motivações diferentes, peregrinos e turistas tem em comum além da 

‘necessidade humana’, que os levam a deslocarem-se para os locais sagrados para expressarem 

sua devoção, o uso dos equipamentos e serviços ofertados pelo receptivo, passando a maior parte 

do tempo visitando (consumindo) o espaço religioso. 

 A cerca das motivações que levam ao deslocamento de um ou outro tipo visto, estas 

podem ser mutáveis, uma vez que ambos vivenciam os dois lados, o profano e o sagrado da festa.  

Peregrinos e turistas apreendem de forma diversa o significado dos lugares sagrados, pois “o 

turista que não se situe no quadro de referências culturais e simbólicas do lugar tenderá a não 

valorizar aquilo que para o devoto é de importância crucial” (POÇA SANTOS, 2006, p. 243). 

 Embora as abordagens durante a pesquisa de campo tenham demonstrado que os 

romeiros não se sentem bem ao serem chamados de turistas, nem tão pouco os turistas se 

reconheçam romeiros, ou ainda que a Igreja em seus discursos diga não reconhecer Juazeiro 

como cidade turística, preocupando-se em atrair maior número de romeiros, o evidente é que, 

ambos, romeiros e turistas dividem o mesmo espaço e têm as mesmas necessidades estruturais 

para deslocar-se e permanecer no espaço sagrado. 

 Segundo o Padre Paulo Lemos, administrador da Paróquia de Juazeiro, “o turismo 

poderá beneficiar Juazeiro, mas, com a devida preocupação de não alterar os rituais das romarias 
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e que vise em primeiro lugar o romeiro e não o turista. O que existe em Juazeiro é o movimento 

das romarias e tudo que for feito deve-se pensar nos romeiros”. 

 Essa resistência da Igreja quanto ao turismo religioso é expressa nas palavras de Steil 

(2003, p. 35) quando este analisa que: 

 

peregrinação e romaria são categorias êmicas, usadas por peregrinos, romeiros e 
mediadores religiosos que se posicionam no campo religioso, ao passo que o turismo 
religioso é externo a essas categorias, sendo usado preferencialmente em contextos 
político-administrativos. Os agentes religiosos, assim como os peregrinos e romeiros de 
um modo geral, resistem ao uso do termo turismo para designar a experiência de 
deslocamento por motivos religiosos. 

 

  

 

 

 O próprio censo comum constrói identidades divergentes entre romeiro e turistas, 

reflexo da imagem que geralmente se tem de cada um deles, onde o primeiro é reconhecido 

popularmente por uma suposta seriedade e comprometimento em absorver o sagrado (seja através 

de orações ou cumprimento de promessas), enquanto o segundo aparenta certa ‘frivolidade’ e 

desinteresse em cultuar o sagrado, mantendo com este uma relação de curiosidade, uma opção de 

lazer e cultura. 

 Todavia, por mais que se tente delimitar conceitualmente as diferenças entre romeiros 

e turistas, não há uma linha divisória rígida entre estes. “Daí que peregrinação e turismo religioso 

devam ser vistos como fenômenos distintos, mas contíguos, isto é, que estão relacionados, 

ligados, próximos” (POÇA SANTOS, 2006, p. 639). 

 Para este estudo em especial, consideraremos que na realidade, levando em conta as 

semelhanças e diferenças entre peregrinos, romeiros e/ou turistas levantadas pelos pesquisadores 

aqui elencados, estes tem em comum, embora motivações distintas, o usufruto das mesmas 

estruturas oferecidas nos locais religiosos, necessários para o bem-estar dos visitantes, sendo, 

portanto, estas denominações relevantes para o contexto e instituições a que se relacionam, 

conforme Poça Santos (2006, p. 253), clarifica: 

 

 Qualquer que seja a motivação subjacente à sua deslocação é necessário providenciar-
lhes um mínimo de serviços de apoio, nomeadamente em termos de alimentação, 
alojamento, equipamentos básicos ou rede viária, por via de iniciativa das próprias 
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entidades religiosas, das estruturas públicas ou de empresas privadas. Neste último caso, 
acontece frequentemente que á volta dos centros de peregrinação se desenvolve uma 
atividade comercial e turística quase em tudo semelhante à que se observa em qualquer 
área de vilegiatura ou turismo. 

 

 

Voltando ao que foi observado em Juazeiro do Norte durante a Romaria das Candeias 

e comparado ao que foi aqui discutido acerca de turistas e romeiros, é notória a distinção entre 

estes de acordo com suas vestimentas e comportamento. 

Enquanto os turistas demonstram certo constrangimento ao participar das 

celebrações, vendo tudo com curiosidade e insegurança de iniciante; o romeiro, com seu usual 

chapéu de palha anda sempre em grupo, participando efusivamente das celebrações, seja pedindo 

chuvas ou agradecendo por graças, aparentando identificar-se com os rituais, comportando-se 

com a segurança de quem conhece e participa regularmente das romarias e faz destas um ato de 

repetição periódica. 

Porém, ambos estão presentes no templo porque querem desfrutar da magnitude do 

sagrado e ‘consomem’ aquele momento, que será levado para seu local de origem como 

lembrança material ou imaterial, absorvido como experiência. 

A fim de comprovar esta realidade, após um das missas do dia 31 de janeiro de 2008, 

segundo dia de romaria, foram abordados ainda dentro do templo, participantes da celebração, 

selecionados entre estes, quem aparentemente comportava-se como romeiro e como turista, de 

acordo com as características já descritas.  

Vale ressaltar que a abordagem citada acima não se configura como foco principal da 

pesquisa e sim uma busca de comprovar teorias a cerca do turismo religioso (apresentadas 

adiante), que embasaram os direcionamentos da pesquisa. 

Entre as pessoas entrevistadas, vale destacar o depoimento de Aparecida Nunes, 26 

anos, professora, oriunda de Oraíbas – Alagoas. A mesma aproveitou as férias para vir pela 

primeira vez a Juazeiro do Norte. Enquanto tirava fotos da Igreja Matriz, foi perguntado se ela se 

considerava romeira ou turista. A mesma respondeu14: 

  Acho que sou turista. Muitas pessoas na minha cidade vêm à romaria, aí me deu 
curiosidade e aproveitei para passear e conhecer Juazeiro do Norte. To [sic] 
impressionada com a fé do povo e a beleza das igrejas. O comércio também, apesar de 
muita gente, é bem sortido e dar até pra levar umas coisinhas, né? 

 

                                                 
14 Material captado pela pesquisadora durante pesquisa de campo. 



 

 

70

Já Clerisvaldo Rodrigues, 47 anos, agricultor veio em um combóio de oito caminhões 

de Piranhas de Alagoas – Alagoas. Perguntado sobre sua posição quanto romeiro ou turista em 

Juazeiro, ele respondeu15: 

 

   Já venho pela quarta vez, e sou romeiro de ‘meu Padim Çíco’ com a graça de nosso 
Senhor. Eu venho logo na romaria de fevereiro para mó (sic) de agradecer e pedir chuva 
pra ser um ano bem bom, de fartura, moça! Aí eu fico grato e venho logo agora pra num 
ter mais gasto depois. Mas acho tudo bom, a mulher compra umas coisinhas aí pros 
meninos, nós ver (sic) a casa de ‘meu Padim’, pede a benção no Horto e vortamos [sic] 
numa alegria só! com os outros romeiros (...)  

 
 

 

Estes depoimentos dão a idéia concreta das diferenças e semelhanças entre romeiros e 

turistas discutidas teoricamente. Apesar de este não ser o foco principal do trabalho, foi possível 

perceber que entre as pessoas abordadas em Juazeiro do Norte, independentemente de tipos, o 

fascínio pela fé está presente, bem como o objetivo do consumo material e de uso dos locais 

sagrados, também considerado turísticos. Usando do potencial religioso de Juazeiro do Norte, já 

reconhecido nacionalmente devido às romarias, os governos estadual e municipal trabalham para 

captar um novo nicho de consumidores para o território religioso, o turista, aproveitando a prática 

do turismo, atividade de grande destaque econômico cada vez mais evidente na sociedade 

contemporânea, objetivando alcançar novas formas de desenvolvimento.  

Para Araújo (2005, p.185), “o maior desafio proposto no âmbito da política urbana 

em Juazeiro do Norte na contemporaneidade reside em transformar as romarias em turismo 

religioso”. 

 Embora o poder público defenda e incentive o turismo religioso em Juazeiro do Norte, 

através de políticas de turismo como o Plano de Ação Turística – PAT e o Projeto Roteiros da Fé, 

a não concordância da Igreja com este direcionamento das políticas, que não prioriza o romeiro e 

sim o turista, de olho em um potencial econômico de maiores proporções, acaba por gerar 

conflitos que emperram a implementação dessas políticas.  

 Independente de posicionamentos contra ou a favor do turismo religioso em Juazeiro 

do Norte, conforme a visibilidade pública ou eclesial para com o turismo religioso, assunto 

retomado posteriormente, é durante a procissão das velas, ponto alto da Romaria das Candeias, 

                                                 
15 Idem. 
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que romeiros e turistas participam da celebração do sagrado, fora do templo, interagindo com o 

urbano e usufruindo a estrutura oferecida pela cidade. 
 
 
 
 
2.4 A Inter-relação entre Território Religioso e Espaço Urbano 

 

A Romaria das Candeias distingue-se das demais romarias em Juazeiro do Norte no 

dia de seu encerramento, onde ocorre tradicionalmente em 02 de fevereiro, a ocasião da procissão 

de velas, sendo esta uma devoção introduzida na época do Padre Cícero, há quase 100 anos, 

iluminando a cidade até os dias atuais. 

Segundo relatado durante entrevista realizada em 29 de maio de 2008 a Dona 

Assunção Bezerra, professora aposentada que ainda conviveu com o Padre Cícero, foi a partir do 

pedido de ajuda de um romeiro vindo de Alagoas, em dificuldade por não conseguir trabalho e 

tendo como único ofício à fabricação de ‘candeeiros’ que o Padre Cícero incentivou a população 

de Juazeiro do Norte a comprar o produto e usá-lo em uma grande procissão, dando início à hoje 

tradicional Procissão de Velas do dia de Nossa Senhora das Candeias. 

Padre Cícero, mesmo sem ser reconhecido pela Igreja, deposto de suas ordens, 

incentivou seus admiradores a comprarem o candeeiro e a seguir em procissão pelas ruas centrais 

de Juazeiro em homenagem a Nossa Senhora das Candeias.  

A invocação de Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora da Purificação 

remonta aos primórdios do cristianismo. Segundo o preceito da lei mosaica, todo filho varão 

deveria ser apresentado no Templo quarenta dias após seu nascimento. A mãe, considerada 

impura após o parto, deveria ser purificada em uma cerimônia especial. Nossa Senhora, 

submetendo-se a esta determinação, apresentou-se com o Menino Jesus no recinto sagrado dos 

judeus16. 

Esta festividade dos luzeiros foi denominada "das candeias", porque se comemorava 

o trajeto de Maria ao templo, com uma procissão, na qual acompanhantes levavam na mão velas 

acesas. Esta celebração propagou-se por toda a Igreja Romana e, em 542, Justiniano I instituiu-a 

                                                 
16 Disponível em http://www.nscandelaria.com.br..Acesso em 23 maio 2008. 
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no Império do Oriente. Em Portugal, a devoção à Virgem das Candeias ou da Purificação já 

existe desde o século XIII, quando uma imagem era venerada em Lisboa, na paróquia de São 

Julião (idem). 

Segundo o Padre Paulo Lemos, Pároco de Juazeiro do Norte, em entrevista concedida 

à pesquisadora em 15 de maio de 2008, a devoção do Padre Cícero a Nossa Senhora das Candeias 

era uma influência de sua formação católica, já que o culto à santa foi trazido pelos portugueses 

para o Brasil, sendo ainda hoje fortemente exaltada em cidades como, por exemplo, Salvador.  

Dona Assunção Bezerra lembra-se emocionada de quando ainda menina via as luzes 

dos candeeiros brilhando pela noite de Juazeiro: “Era muito bonito ver tudo iluminado e toda 

aquela gente que vinha de longe para a procissão. Naquele tempo era muito difícil encontrar velas 

e eram usados candeeiros, depois é que vieram as velas e ai aumentou ainda mais o número de 

pessoas que acompanhavam a procissão”. 

A manifestação da procissão de velas incutida por Padre Cícero na cidade de Juazeiro 

do Norte logo recebeu o apoio dos romeiros e devido a sua importância, após a sua morte, acabou 

por fazer parte do calendário oficial da Paróquia de Juazeiro do Norte. 

Figura 7 – Romeiros durante Procissão de Velas (Romaria das Candeias, 2008). 
 

 
                                                      Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 
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É ainda Dona Assunção quem recorda que a Romaria de Nossa Senhora das Candeias 

tomou maior proporção após a intervenção do Monsenhor Murilo de Sá Barreto, religioso que 

dedicou 48 anos de sua vida na recepção e acolhimento aos romeiros. Ela relata que17: 

 

 Murilo não queria vir para Juazeiro, quando soube que iria assumir a paróquia disse que 
só vinha porque devia obediência ao Bispo, mas depois que começou a ter maior contato 
com os romeiros, se afeiçoou a eles de um jeito que o fez mudar de idéia e olhar cada 
vez mais pelo romeiro. As romarias tomaram mais força, vinha gente de todo os cantos 
para escutar Murilo falar. Ele cativou a todos. Eu era uma das que ficava após a 
procissão de velas da Romaria das Candeias rezando na Igreja junto com os outros 
romeiros e Murilo até que todas as velas acabassem. As romarias se fortaleceram depois 
que ele tomou a frente de tudo, ficou melhor organizado. 

 
 
 

A Igreja elaborou junto com a Secretaria de Cultura do Município um programa de 

eventos que se estenderá durante todo o ano de 2008 em comemoração pelos 50 anos da chegada 

de Monsenhor Murilo em Juazeiro do Norte18. Os romeiros aproveitam a vinda a Juazeiro para 

visitarem também o túmulo do Monsenhor Murilo na Igreja matriz de Nossa Senhora das Dores, 

tornando-se um dos locais de grande destaque religioso e turístico 

 
Figura 8 – Túmulo do Monsenhor Murilo no Interior da Igreja Matriz. 

 

 
                                              Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

 

A caminhada pelas ruas do centro de Juazeiro delineia o traçado de um território 

sagrado em meio ao espaço urbano (profano). As ruas do cotidiano da cidade se transformam no 
                                                 
17 Relato colhido durante entrevista a Dona Assunção Bezerra em 29 maio 2008. 
18 Disponível em http://www.cariri.org.br. Acesso em 30 maio 2008. 
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‘campo de expressão da religiosidade’ de um povo que identifica em Juazeiro do Norte local de 

representatividade de sua fé, considerando que o simbolismo dos lugares sagrados é indissociável 

dos processos de estruturação territorial. (POÇA SANTOS, 2006). 

A mesma Poça Santos (2006, p.105), conceitua território religioso como sendo: 

 

 Todo o lugar ou conjunto de lugares ligados entre si que, de modo persistente no tempo, 
são utilizados pelos homens, nas suas práticas religiosas, de tal modo que se tornam 
referências simbólicas para uma dada comunidade ou um dado grupo, que deles se 
apropria. 

 

 

 

É neste território onde o romeiro elege como ‘marco geográfico’ de 

representatividade de sua fé. Suas práticas religiosas o fazem sentir-se parte integrante do local, 

apropriando-se e identificando-se com seu simbolismo, exercendo seu direito á territorialidade. 

Reforçando o entendimento acerca da territorialidade, Rosendahl (2005, p.204), diz 

ser essa: 

 

  o conjunto de práticas desenvolvidas por instituições ou grupos no sentido de controlar 
um dado território, onde o efeito do sagrado reflete uma identidade de fé e um 
sentimento de propriedade mutuo. A territorialidade é fortalecida pelas experiências 
religiosas coletivas ou individuais que o grupo mantém no lugar sagrado e nos itinerários 
que constituem seu território. 

 

 

 

É fora da Igreja, templo de referência do sagrado, que se desenvolve a inter-relação 

entre território religioso e espaço urbano, sendo este território o lócus de vivência da fé, 

habitando no espaço urbano, em dualidade, o sagrado e o profano; culto religioso e as festas, 

necessitando em ambos de uma preparação estrutural que possa facilitar e organizar o fluir dos 

romeiros na prática de sua religiosidade. 

Na Romaria das Candeias durante a procissão de velas acontece o ápice da inter-

relação entre território religioso e espaço urbano. Ao percorrer o roteiro iluminado por velas nas 

mãos dos muitos romeiros presentes, tem-se a transformação das ruas estreitas de Juazeiro em 

território religioso, local de exaltação da fé. 
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As Ruas São Benedito; Conceição; São Pedro; Dr. Floro Bartolomeu e Padre Cícero, 

até o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, Igreja Matriz (Ponto “A” do mapa), configuram o 

percurso da procissão neste ano de 2008, conforme mapa a seguir: 

 
Fonte: Retirado do Google Maps Brasil adaptado pela autora, 2008. 

 

Durante a procissão, a atmosfera do sagrado convive em meio à estampa do cotidiano 

da cidade e suas deficiências (falta de sinalização; trânsito desordenado; ineficiência de limpeza 

pública; ausência de saneamento básico; calçadas e ruas esburacadas, etc.), coexistindo a 

problemática urbana com o sagrado, através da manifestação de fé dos devotos, expressa nas 

vozes da massa de romeiros ao exaltar o Padre Cícero, cantando em alto coro o ‘Bendito da Mãe 

das Candeias’: 

 
Bendita e Louvada seja, a luz que mais alumeia (bis) 

Valei-me meu “Padim Çíco” e a Mãe de Deus das Candeias. 
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1- Ó que caminho tão longo/cheio de pedra e areia (bis) 

      Percorre o bom peregrino da Mãe de Deus das Candeias (bis). 

2- No caminho de Juazeiro/nunca ninguém se perdeu (bis) 

      Por causa da “luminura” da Mãe de Deus das Candeias. (bis) 

3- A luz da fé que nos guia aqui nos reanimou (bis) 

      Formamos grande família de Cristo, nosso Senhor (bis). 

  

  

 Os gritos de “Viva o Padre Cícero”; “Viva a Mãe das Candeias”, proferidos pelos 

celebrantes e repetidos com entusiasmo pela multidão complementa o clima de religiosidade da 

procissão, somente quebrado quando o próprio celebrante pede a todos para ter cuidado com os 

seus pertences, pois “entre os cordeiros existem lobos”. 

 Pela primeira vez o tradicional dia da procissão de velas, 02 de fevereiro, coincidiu 

com o início do feriado do carnaval. Houve uma maior preocupação da Secretaria de Turismo e 

Romaria, representada pelo Secretário Felipe de Figueiredo Neto, jovem empresário, Bacharel 

em Turismo, em proporcionar uma maior segurança aos romeiros, devido a já esperada presença 

massiva de romeiros e as arruaças comuns a esta festa profana.  

 O maior desafio da Secretaria deu-se ao tentar reforço para o efetivo da cidade, já que 

toda a força policial do estado era direcionada para os locais onde se celebrava a festa popular. 

Neste ano, a Romaria das Candeias contou com cerca de 200 homens, concentrados 

principalmente nos locais de maior aglomeração de romeiros (igrejas e santuários), conforme 

informou o secretário. 

 A Administração da Igreja Matriz previa para a Romaria das Candeias deste ano a 

presença de aproximadamente 250 mil visitantes, porém, o número de devotos em Juazeiro do 

Norte foi estimado em cerca de 200 mil, conforme noticiou o Jornal O Povo do dia 02 de 

fevereiro de 2008 ( FAHEINA, 2008b). Nesta mesma matéria, o administrador da Paróquia, 

Padre Paulo Lemos justifica o menos número de romeiros na Romaria deste ano porque “muitos 

já vieram nos meses de dezembro para passar o natal e janeiro para as festas de Santos Reis (06) e 

São Sebastião (20)”. 

 Já o jornal Diário do Nordeste do dia 03 de fevereiro de 2008 traz em destaque 

matéria com o título “Romaria das Candeias reúne 280 mil romeiros”, enfatizando que “conforme 
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estimativa do Bispo de Crato, Dom Fernando Panico, a romaria teve a participação de 280 mil 

romeiros de várias cidades do Nordeste”(SANTOS, 2008b). 

 Questionado sobre os números de visitantes exibidos pelos dois jornais cearenses, 

Padre Paulo Lemos lembra que não há uma contagem específica, nem da Prefeitura nem da 

Igreja, para avaliar a quantidade de romeiros que vêm em romaria todos os anos. Os números 

divulgados pelos jornais são baseados em estimativas da Diocese através do cadastro dos 

romeiros na Sala de Informação ao Romeiro existente dentro da igreja Matriz. 

 Porém, o próprio Padre Paulo reconhece ser impossível precisar a quantidade de 

romeiros presente na romaria apenas pelo banco de dados da Sala, pois: 

 

ainda é um número muito reduzido de romeiros que procura a Sala para fazer o cadastro. 
O que a Diocese faz é se basear pelos anos anteriores para estimar o número de romeiros 
que virão para a romaria. Esse cálculo é aproveitado pela prefeitura para planejar a 
segurança durante a romaria, mas concordo que este ano dava pra ver que foi menor o 
número de romeiros na Romaria das Candeias.  
 

 

 

 O difícil transitar dos romeiros que circulam nos corredores entre as barracas de 

vendedores ambulantes, onde se comercializa desde objetos religiosos, como imagens de santos e 

do Padre Cícero, até utensílios domésticos (panelas, vasilhas, etc.), roupas, alimentação e 

equipamentos para o trabalho no campo, representa uma grande confusão, embaraçando o ir e vir 

entre os locais sagrados. 

 

Figura 9 – Romeiros transitando entre as barracas de ambulantes. 

 
          Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 
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 O vendedor José Dorgival de Souza, não se considera ambulante porque trabalha em 

uma fábrica de panelas em Juazeiro do Norte e durante as romarias, já há cinco anos, compra o 

produto que fabrica para vender aos romeiros. Para ele o maior problema é o espaço. “Quando 

um carro para aqui em frente eu tenho que pedir pra sair se não ninguém pode parar na barraca 

pra olhar as coisas. Se eu tivesse mais espaço ai dava pra trazer outras coisas pra vender”.  

 Dona Francinete Quirino já comercializa produtos nas romarias em Juazeiro do Norte 

há 10 anos. Ela vem de Alagoas dez dias antes do início da romaria para garantir um lugar mais 

próximo possível da Praça Matriz. Para ela, “o negócio aqui já foi melhor, hoje tem muito 

barraqueiro e pouco espaço... fica um em cima do outro vendendo quase a mesma coisa, aí fica 

difícil de pegar o freguês. Esse ano que ta chovendo muito então o povo só quer ir comprar nas 

lojas”. 

 Figura 10 – Ambulante comercializando seus produtos durante Romaria. 

 
          Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

  

 O pouco espaço nas calçadas obstruídas por barracas e grande número de transeuntes, 

e ainda o trânsito de carros, ônibus e caminhões de romeiros, dificultam o caminhar pelas ruas da 

cidade, principalmente entre as ruas que levam aos locais considerados sagrados pelos devotos e 

frequentemente visitado por estes.  
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Figuras 11 e 12 – Trânsito desordenado dificultando o caminhar dos romeiros. 
  

 

 
       Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

 

 Um dos pontos mais problemáticos encontra-se na concentração na Rua Padre Cícero, 

via de acesso entre a Praça da Igreja Matriz e a Praça da Igreja do Socorro, principais pontos de 

visitação dos romeiros. Nesta rua, as barracas são colocadas em frente às casas e pontos 

comerciais, incomodando quem ali reside ou trabalha. 

 Dona Terezinha Sobreira, residente no número 282 da Rua Padre Cícero relata que há 

20 anos sofre com as barracas em frente a sua casa. Durante as romarias, o carro da família não 

pode entrar nem sair da garagem. Segundo a moradora: 

 

 Meus filhos para irem pro trabalho têm que andar até a outra rua para poder pegar um 
táxi com o carro preso na garagem. Sem falar na sujeira que fica na porta da minha casa 
e no medo que tenho de sair na calçada sozinha, fica tudo fechado porque é gente 
demais. Não tenho nada contra os romeiros não, eles trazem crescimento para Juazeiro, 
mas a prefeitura tem que tomar alguma atitude. O Centro de Romeiros seria uma solução 
para esse tumulto, mas a obra não termina nunca! Para onde foi todo esse dinheiro?  
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Figura 13 – Dona Terezinha e os ambulantes à porta de sua casa. 

 
     Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

 

Na Rua São José, onde se encontra o Museu do Padre Cícero, local de grande 

concentração dos romeiros, conforme informado pela própria Dona Terezinha Sobreira, os 

ambulantes pagam taxas aos moradores para colocarem as barracas em frente as suas casas, sendo 

isto, segundo ela, um empecilho para solucionar o problema do ordenamento das ruas centrais da 

cidade durante as romarias. 

                     

Figura 14 – Barracas em frente às casas na Rua São José. 

 
                                      Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

  

 A casa na qual o Padre Cícero habitou foi transformada em museu, guardando até hoje 

seus pertences, objetos pessoais e indumentárias que contam a vida e trajetória do Padre que 

devido a um suposto ‘milagre’ foi aclamado como santo pelo povo, mesmo expulso pela Igreja. A 

devoção popular ao santo padre está expressa dentro do Museu do Padre Cícero principalmente 

nas salas dos ex-votos, onde se encontra materializada a fé dos ‘seguidores’ de ‘Padim Ciço’ 
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Figura 15 – Sala dos ex-votos no Museu do Padre Cícero. 

 
     Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

  

 O que chama a atenção no museu descrito é que apesar de ter vivido na casa grande 

parte do tempo como homem político, a figura reverenciada lá é a do religioso, seja porque a 

administração do local ficou por conta dos Padres da Ordem Salesiana, conforme vontade do 

próprio Padre Cícero, explicitada quando este doou em testamento seus bens para a referida 

ordem. Ou ainda, devido à manifestação de fé de cada devoto que ali reza ao lado da cama onde o 

Padre dormia e faleceu (representado por um boneco de cera), com grupos de romeiros se 

revezando entre rosários e benditos em exaltação ao religioso. 

 

Figura 16 – Romeiros ao redor da cama do Padre Cícero. 

                  
                                                            Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

 

 No centro da cidade, as ruas em torno dos locais considerados sagrados pelos 

romeiros (Igreja Matriz, Museu do Padre Cícero, Praça e Igreja do Socorro) ficam tomadas por 
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barracas de ambulantes durante o período das romarias. Esse grande fluxo torna o caminhar entre 

estas uma nova procissão, sendo esta composta por consumidores, em passos lentos, numa 

reverencia a cada barraca no ritual profano do consumismo, ritual este que faz parte também da 

motivação de vir às romarias e de recordar materialmente sua vivência. 

 Conforme Araújo (2005, p.159), “os romeiros querem levar um símbolo sagrado da 

cidade do Padre Cícero para suas casas, onde eles reconstroem a seu modo os espaços de 

memória ao santo protetor. O consumo cultural dos romeiros dinamiza o comércio de Juazeiro e 

consequentemente a economia local”. 

   

 

Figura 17 – Venda de artigos religiosos no comércio de Juazeiro. 

 
     Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

 
 A atual disposição das barracas pelas ruas próximas a Igreja Matriz já é resultado de 

uma tentativa do poder público municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, em organizar 

o grande número de barracas de ambulantes que se espalham pelas ruas centrais de Juazeiro, 

durante o período de romarias.  

 O Secretário de Meio Ambiente, Francisco da Silva Lima, enfatizou em entrevista à 

pesquisadora a preocupação do Prefeito do Município Raimundo Macedo em organizar os 

espaços de circulação dos romeiros. Segundo ele: “o problema não é recente, mas a prefeitura 

vem tentando aos poucos organizar o comércio durante as romarias de forma a não prejudicar 

nem os comerciantes nem os romeiros”. 

 Estas ações do governo local são reflexos do grande fluxo de romeiros que invade 

Juazeiro do Norte e do crescimento econômico que a vinda destes acarreta para a cidade. O poder 
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público municipal passa então a atuar, além de sua função regular de organizar e planejar o 

espaço urbano para moradores e visitantes, na estruturação dos serviços e equipamentos ao redor 

das Igrejas. 

 Ao perceber as vantagens econômicas da vinda de romeiros e turistas, o governo 

municipal passou a atuar nas romarias através do controle e demarcação das barracas de 

ambulantes; da disponibilidade de efetivo e equipamentos para a segurança dos romeiros; da 

confecção e distribuição de material informativo e ilustrativo sobre Padre Cícero e Juazeiro, 

como cartazes, leques, folhetos com fotos de pontos para visitação e mapas da cidade, etc. 

 Próximo ao período das grandes romarias constante no calendário oficial da Igreja, o 

prefeito e os representantes de algumas secretarias (Secretaria Municipal de Turismo e Romaria; 

Secretaria de Cultura, Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, além das Secretarias de Meio 

Ambiente, Educação, Saúde e Assistência Social, como também órgãos de gestão estrutural como 

CAGECE ( Companhia de Água e esgoto do Ceará), COELCE (Companhia de Eletrificação do 

Ceará) e 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), e representantes da Paróquia de Juazeiro do 

Norte, se reúnem a fim de colocar em prática a ‘Operação Romeiro’, um plano para estruturação 

da cidade e dos serviços para bem receber os visitantes. 

 Padre Paulo Lemos critica esta iniciativa do governo municipal por ser um fato 

isolado, deixando a desejar, pois “o fluxo de romeiros começa em setembro e só termina em 

fevereiro. A Operação Romeiros só funciona durante as grandes romarias e de forma limitada”. 

Já o poder municipal promete se esforçar para promover a romaria dentro de um nível de 

organização que propicie receber bem os visitantes. 

 Em especial na Romaria das Candeias, a Prefeitura atua também através de 

campanhas de marketing a nível estadual, regional e nacional, com o apoio da Secretaria de 

Turismo do Estado e governo federal, com o objetivo de atrair uma maior demanda de visitantes 

a Juazeiro do Norte, já que, segundo o Secretário de Turismo e Romaria Felipe de Figueiredo 

Neto, “em outros tempos a romaria não necessita de divulgação, mas a Romaria das Candeias 

necessita devido a sua ocorrência durante o período de férias, tornando-se necessárias estratégias 

diferentes para atrair os turistas”. 

 Fora dos períodos oficiais de romarias, ao longo do ano, Juazeiro do Norte recebe 

considerável número de visitantes, principalmente durante as férias, entre os meses de dezembro 

a fevereiro. São pessoas que por não conseguirem vir à cidade em época de romaria aproveitam 
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as férias para fazer pedidos ou pagar promessas feitas a Padre Cícero, ou apenas com o intuito de 

conhecer e visitar os locais que marcaram a vida do religioso. 

 Mesmo com um fluxo reduzido de visitantes, diferente da multidão de romeiros 

durante as romarias, os problemas urbanos em Juazeiro do Norte (ruas estreitas; ausência de 

esgotamento sanitário; deficiência de estrutura viária e conflitos no tráfego) são notórios. Esses 

problemas demonstram a carência estrutural existente na cidade, seja ou não em época de 

romaria, tornando insatisfatória e caótica à relação de moradores e visitantes com o espaço 

urbano.  

Figura 18 – Vista de rua com esgoto a céu aberto. 

 
     Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

 

 O Jornal do Cariri do dia 02 de fevereiro de 2007 já enfatizava o caos urbano que 

ocorre durante as romarias. O jornal denuncia que·: 

 

 os pedestres, ao mesmo tempo em que são consumidores, também criticam a apropriação 
das calçadas pelos ambulantes, alegando que diminuíram o espaço delas, bem como 
demonstram certos preconceitos em relação ás condições de trabalho em que se 
encontram tais atividades. 

  Outro aspecto importante da área central é a quantidade de bares, lanchonetes e 
restaurantes, necessários ao atendimento das pessoas que por ela circulam e ali 
trabalham. Porém, depositam uma grande quantidade de mesas e cadeiras nas calçadas, 
agravando ainda mais o aspecto visual de desmazelo.  

 
 
 
 Padre Paulo vê como maior problema urbano durante as romarias o amontoado de 

barracas de ambulantes espalhados por Juazeiro. “O comércio de barraqueiros e ambulantes nas 

praças, ruas e no entorno do Santuário é profundamente problemático. Há uma desorganização 
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muito grande desse comércio. O trânsito fica congestionado e tudo e com isso surgem problemas 

diversos que atrapalham o sentido da romaria”. 

 O poder público local, em parceria com o governo do estado buscou a adequação de 

políticas públicas que possibilitassem promover as melhorias estruturais deficientes em Juazeiro 

do Norte, diagnosticadas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU focalizado em 

maiores detalhes no próximo capítulo deste trabalho. 

 Uma das propostas contidas no PDDU é a construção do Centro de Romeiros, um 

espaço localizado no largo da Praça da Igreja Matriz, projetado para concentrar a massa de 

visitantes, desobstruindo as ruas do centro da cidade. Porém, as obras encontram-se paralisadas 

há vários anos em decorrência de conflitos de interesses políticos como também devido a 

irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas na execução da obra. 

 Como parte da pesquisa, foram aplicados 20 questionários aos barraqueiros das cercas 

de 40 barracas instaladas nos dois lados da Rua Padre Cícero, na altura da Igreja Matriz, ponto 

escolhido por ser principal via de acesso aos locais visitados pelos romeiros na cidade, passagem 

obrigatória dos visitantes ao saírem do Santuário.  

 Devido ao pouco tempo disponível dos ambulantes, por causa do grande fluxo de 

romeiros que passavam pelas barracas, foram aplicadas apenas quatro perguntas, no dia 01 de 

fevereiro de 2008, as quais versavam sobre a origem de cada barraqueiro; Sua opinião quanto à 

necessidade de estabelecer-se em um espaço próprio para comercialização dos produtos; quanto à 

intervenção pública para melhoria do espaço urbano e seu posicionamento a respeito do turismo 

religioso em Juazeiro do Norte, conforme figura 19: 

 Destes, 46% era originário dos estados de Pernambuco e Alagoas, a maioria veio à 

primeira vez como romeiro e depois passou a vir comercializar produtos. 42% eram do próprio 

estado do Ceará ou residentes em Juazeiro e o restante, 12% originários de outros estados do 

Nordeste. 

 Perguntado aos barraqueiros se achavam necessária a realização do ordenamento das 

barracas, com espaço próprio para comercialização, saindo das ruas do centro de Juazeiro, 78% 

responderam que não seria bom para eles saírem das ruas próximas a Igreja Matriz e do comércio 

da cidade durante as romarias, contra os 22% que acharam que o Centro do Romeiro seria o local 

mais indicado para instalação das barracas durante as romarias. 
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Figura 19 – modelo de questionário aplicado aos barraqueiros 

Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 

 

 A terceira pergunta indaga sobre o que deve ser priorizado pelo poder público para a 

melhoria do centro da cidade. Dos barraqueiros entrevistados, 27% acharam que é o esgotamento 

sanitário; 9 % o ordenamento das barracas; 34% a organização do trânsito; 3% a limpeza urbana; 

16% o término da construção do Centro de Romeiros; 6% A reurbanização da Praça da Matriz; 

4% as vias urbanas; 1% a organização do comércio e outros 0%. 

 A última questão referiu-se ao turismo religioso em Juazeiro do Norte. 26% dos 

barraqueiros entrevistados acharam que seria bom para a cidade investir no turismo religioso, 

contra 74% dos barraqueiros abordados que não são favoráveis a Juazeiro do Norte enquanto 

destino do turismo religioso. 

 Os questionários aplicados aos barraqueiros demonstram a percepção destes enquanto 

dependentes do fluxo de romeiros em Juazeiro do Norte. O fato da maior parte dos barraqueiros 
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não concordarem em sair das ruas próximas a Igreja Matriz demonstra o receio deles em ir para 

um mais afastado, que não faça parte da rota das Igrejas, principais pontos visitados pelos 

romeiros em Juazeiro. O Centro de Romeiros não seria uma boa opção para a maioria dos 

entrevistados por acharem o espaço pequeno para o número de ambulantes hoje presentes nas 

romarias. 

 Outro ponto cabível de análise é o resultado obtido quanto ao questionamento da 

intervenção pública no centro da cidade. O fato de 34% apontarem à organização do trânsito 

quanto à problemática de maior urgência para a intervenção pública decorre do grande fluxo de 

veículos que trafega entre os romeiros em ruas estreitas, estacionando em frente às barracas, 

dificultando o acesso dos “seus clientes” aos produtos expostos, oferecendo inclusive perigo 

constante de acidentes. 

 Quanto à posição dos barraqueiros a respeito do turismo religioso em Juazeiro, muitos 

vêem os turistas como um público inacessível a seus produtos, já que os barraqueiros 

comercializam produtos simples, a preço baixo para um público específico que são os romeiros, 

em sua grande maioria de origem rural, com baixo poder aquisitivo. Estes sofrem também a 

influência da Diocese do Crato, que não reconhece Juazeiro do Norte como um destino para o 

turismo religioso. 

 Esta posição torna clara, embora não oficialmente, uma divisão de classes (turistas x 

romeiros) que acaba por dificultar o direcionamento das políticas públicas em prol do turismo 

religioso, sendo a Igreja uma formadora de opinião popular. 

 Foram também aplicados questionários para saber dos romeiros sua percepção diante 

do espaço urbano em Juazeiro do Norte. A amostragem foi restringida a 20 romeiros de grupos 

distintos, que se encontravam no dia 01 de fevereiro de 2008 no período da manhã na parte 

frontal da Praça da Matriz. O número de romeiros foi fixado aleatoriamente visto que não há uma 

estimativa confiável do número de romeiros presente, nem tão pouco possível à pesquisadora 

abordar um número maior de entrevistados a título de apuração dos resultados. 

 Por conta dos romeiros não permanecerem em um único local, foi delimitada a Praça 

da Matriz para abordá-los por ser um ponto referencial para estes, presença obrigatória durante 

várias vezes ao dia nas romarias e palco de intervenções da Igreja e do poder público, visto como 

um “ponto neutro”. 
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 As quatro perguntas direcionadas a este público, versaram sobre os mesmos temas 

urbanos questionados aos barraqueiros (figura 20), a fim de coletar e comparar a visão destes dois 

atores sociais presentes nas romarias e foco das ações públicas.  

 

Figura 20 – modelo de questionário aplicada aos romeiros 

 
 
 
 
 

Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008). 
  
 Quanto ao primeiro questionamento acerca da origem dos romeiros, dos 20 

entrevistados, 13 eram dos Estados de Pernambuco e Alagoas, 5 eram originários do estado do 

Ceará e 2 de outros estados do Nordeste. 

 A respeito da necessidade de ordenamento das barracas, 62% eram a favor de 

organizar as barracas em outro ponto contra 38% que preferem que as barracas permaneçam onde 

se encontram atualmente. 

 Acerca do que deve ser priorizado pelo poder público para a melhoria do centro da 

cidade, dos barraqueiros entrevistados, 44% acharam que é o esgotamento sanitário; 8% o 
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ordenamento das barracas; 22% a organização do trânsito; 13% a limpeza urbana; 4% o término 

da construção do Centro de Romeiros; 3% A reurbanização da Praça da Matriz; 4% as vias 

urbanas; 2% a organização do comércio e outros 0%. 

 Apenas 12% dos romeiros entrevistados eram a favor de investimentos para o 

desenvolvimento do turismo religioso em Juazeiro do Norte, enquanto a grande maioria, 88% é 

contrária a Juazeiro do Norte enquanto centro receptor do turismo religioso. 

 Em relação aos resultados obtidos, ao compararmos com as respostas fornecidas pelos 

barraqueiros, relacionando os entrevistados as suas origens, os romeiros também se posicionam 

de acordo com a sua visão enquanto consumidores do espaço sagrado e urbano em Juazeiro do 

Norte.  
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 A respeito do ordenamento das barracas, a maioria ver a necessidade de uma 

organização do espaço, com a mudança destas para um local mais apropriado, desafogando as 

ruas centrais da cidade, demonstrando a identificação das barracas como um problema urbano, ao 

contrário dos barraqueiros que crêem ser o afastamento do local onde se encontram um problema 

para o deslocamento dos romeiros. 
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Fonte: OLIVEIRA, Lais, 2008. 

 

 Quanto às prioridades de intervenção do poder público para o centro de Juazeiro, a 

identificação maior dos problemas de esgotamento sanitário (44%); organização do trânsito 

(22%) e limpeza urbana (13%) denunciam o incômodo causado nos romeiros ao se depararem 

com uma cidade suja, com esgotos correndo na rua e trânsito caótico. Enquanto os barraqueiros 

vêem como maior problema à organização do trânsito (34%) por ser um problema que causa 

prejuízos para estes. 
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Fonte: OLIVEIRA, Lais, 2008. 

 

 Já acerca do turismo religioso, por motivos diferentes, a maioria dos romeiros e 

barraqueiros entrevistados é contrária à construção de Juazeiro do Norte enquanto destino do 

turismo religioso. Os romeiros vêem nos turistas uma ameaça ao território por eles considerado 

sagrado e facilmente profanado pela imagem do turista em férias, seguindo a visão passada pela 

Igreja. Enquanto os barraqueiros sentem que o investimento no turismo religioso não iria 

contribuir para o aumento de suas vendas. 
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Fonte: OLIVEIRA, Lais, 2008. 

 

Ao identificarmos a realidade encontrada durante observação da interação romeiro-

espaço urbano durante a Romaria das Candeias é chegada à hora de analisá-la junto às ações 

propostas pelas políticas públicas de turismo para Juazeiro do Norte, problemática abordada no 

próximo capitulo deste trabalho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 O PLANEJAMENTO URBANO E TURÍSTICO DE JUAZEIRO DO NORTE 
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Depois de conhecida a pesquisa feita em campo durante a Romaria das Candeias, 

exposta anteriormente, faz-se necessário ponderar a realidade identificada com as ações propostas 

nas políticas públicas, com fins estruturantes, para Juazeiro do Norte. 

A formação do urbano em Juazeiro do Norte confunde-se com a própria história do 

Padre Cícero. Enquanto religioso, Padre Cícero incutiu princípios de moralidade e trabalho ao 

povo juazeirense. Enquanto político, ‘Cícero’ exerceu forte influência sobre o delinear do espaço 

urbano, hoje meio de interação entre moradores, romeiros e turistas. 

Assim, a cidade de Juazeiro do Norte foi sendo desenhada a partir da necessidade de 

ordenamento espacial acarretada pelo grande número de romeiros que se estabeleciam nas terras 

protegidas pelo Padre Cícero. 

Esta demanda acabou por gerar um crescente aumento populacional, conforme já 

revelado neste trabalho, criando as bases para a cidade como é reconhecida na atualidade, com 

grande importância econômica e uma das mais populosas do estado do Ceará. 

O ocorrido na constituição da cidade de Juazeiro do Norte cabe no conceito de cidade 

definido por Carlos (2005, p. 57), que a define como “uma realização humana, uma criação que 

vai se constituindo ao longo do processo histórico... A cidade nasce da necessidade de se 

organizar um dado espaço no sentido de integrá-lo e aumentar sua independência visando 

determinado fim”. 

A cidade aparece como produto histórico das relações sociais em um meio geográfico 

(espaço). À medida que a sociedade vai se transformando, a cidade também se modifica. São as 

contradições inerentes à sociedade que produzem o urbano, tornando-se inseparável a cidade do 

espaço urbano. (CARLOS, 2005). 

O entendimento do espaço urbano da concepção da reprodução da sociedade significa 

pensar o homem enquanto ser individual e social no seu cotidiano, no seu modo de viver, pensar 

e agir (idem). 

Porém, a cidade não pode ser apenas vista como lócus de vida, é necessário pensar 

sua direção; a gestão das atividades sociais nela concentrada. Neste sentido, emerge a 

necessidade de planejar o espaço urbano. 
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Conforme substancia a própria Carlos (2005, p. 70): 

 

 Pensar a cidade significa refletir sobre o espaço urbano (...) o espaço geográfico é uma 
relação social que se materializa formal e concretamente em algo passível de ser 
apreendido, entendido e apropriado. Desse modo à cidade é a dimensão concreta, 
vinculada à dinâmica do desenvolvimento. 

 

 

No Brasil, a palavra planejamento agregada ao urbano sempre teve uma conotação 

associada á ordem, á racionalidade e á eficiência (VILLAÇA, 2004). Foi quando do crescimento 

do processo de industrialização, durante a década de 1930 (séc. XX), a partir do surgimento de 

grandes aglomerados urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais que se se começou 

a discutir o planejamento urbano no Brasil.  

Antes disso, os sucessivos ciclos econômicos da economia brasileira (açúcar, ouro, 

café, algodão, borracha e cacau), refletiam a economia primária, exportadora, dependente dos 

interesses externos, onde a terra era fator de dominação e exclusão, tendo no latifúndio a 

concentração e controle do poder político que beneficiava a reduzida e poderosa classe senhorial 

(BRUM, 1999). 

A superação dos ciclos econômicos pelo incipiente, porém, imprescindível processo 

de industrialização que aflorava no mundo capitalista, ganhava força no Brasil do final do século 

XIX, que a exemplo das nações européias e dos Estados Unidos, abria caminho para o 

desenvolvimento nacional, levando as atividades agropecuárias a serem deslocadas para uma 

posição econômica secundária. 

A partir das primeiras décadas do século XX grandes mudanças marcaram o cenário 

econômico brasileiro. A produção de bens primários, destinados à exploração, não tinha mais 

possibilidades de expandir-se.  

A oligarquia rural começava a ver na industrialização a alternativa de crescimento, 

passando a investir na atividade. Com isto, as cidades tornavam-se mais atrativas para a 

população do campo que migrava em busca de trabalho e melhorias, acelerando o processo de 

urbanização (idem), passando o poder político e econômico a concentrar-se nos grandes centros 

urbanos. 
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De país agrário, o Brasil começou concretamente o processo de urbanização no final 

dos anos 1950 do século passado, encontrando-se atualmente 80% de sua população urbanizada 

(SOUZA, 1988).  

São nas aglomerações urbanas onde ocorrem às transformações da sociedade e 

também da sua economia. Na década de 1960 e início de 1970 (séc. XX), os planos urbanísticos e 

a atividade de planejamento no Brasil chegam ao seu auge.  

A rápida urbanização em curso no país e as transformações da sociedade brasileira 

requeriam a intervenção estatal através de um planejamento urbano, este entendido como o 

conjunto das ações de ordenamento espacial das atividades urbanas que, não podendo ser 

realizadas ou sequer orientadas pelo mercado, tinham de ser assumidas pelo Estado, tanto na sua 

concepção quanto na sua implementação (DEÁK& SCHIFFER 2004, p. 13).   

No Brasil, a fase desenvolvimentista impulsionava a criação dos Planos de 

Desenvolvimento Integrados – PDI, dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento – PND, 

abrangendo aspectos generalizados da vida das cidades, “desde obras de infra-estrutura até a 

renovação e o desenho urbano, ordenação legal do uso do solo e da paisagem urbana, até a 

provisão de serviços tão pouco espacial específicos quanto saúde e educação pública” (idem). 

Porém, apesar de direcionarem o processo de urbanização no Brasil, os PDI pouco 

foram efetivamente implantados, ficando em suas maior parte na teoria, frustrando as 

expectativas das esferas sociais que viam a extensão desses planos como uma derrota no processo 

de ordenamento nacional. 

Foi com o fim do II PND em 1976, durante o governo de Ernesto Geisel, época de 

grande instabilidade econômica que o planejamento urbano perdeu seu papel de destaque nos 

planos governamentais. Desde então até o final dos anos 80, períodos alternados de recessão e 

recuperações foram acompanhados de planos setoriais (de saneamento, habitação, transporte, 

etc.).  

Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 182, torna 

obrigatória a política de desenvolvimento urbano em âmbito municipal, tendo como “objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes” (BRASIL, CONSTITUIÇÃO, 1988, P. 110). 

A Constituição Federal de 1988 ressuscita o termo ‘Plano Diretor’ difundido no 

Brasil a partir da década de 1940 e substituído a partir da década de 1960 (séc. XX). O conteúdo 
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deste termo aparece na Constituição como sendo obrigatório à aprovação pela Câmara Municipal 

para cidades com mais de vinte mil habitantes, fazendo parte do processo de planejamento 

urbano, mencionando no inciso 1º do mesmo artigo como sendo “o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana” (idem). 

Segundo Villaça (2004, p. 187), 

  
 Definido por suas propriedades ou características, o planejamento urbano seria um 

processo contínuo do qual o plano diretor constituiria um momento; o processo seria 
uma atividade multidisciplinar e envolveria uma pesquisa prévia - o diagnóstico técnico- 
que revelaria e fundamentaria os ‘problemas urbanos’ e seus desdobramentos futuros, 
cujas soluções seriam objeto de proposições que integram os aspectos econômicos, 
físicos, sociais e políticos das cidades e cuja execução tocaria a um órgão central 
coordenador e acompanhador da sua execução e contínuas revisões. 

 

 

Mesmo com a obrigatoriedade do planejamento urbano, este permaneceu durante os 

últimos anos do século XX restrito a iniciativas isoladas e anêmicas. Para Deák & Schiffer, 

(2004, p. 14), os resultados alcançados no planejamento urbano nacional nessa época: 

 

 na melhor das hipóteses, arrolaram problemas, mas nem preconizam e muito menos 
propõem soluções a não ser péfias, mas que amiúde simplesmente procuram desviar a 
atenção das áreas criticas do processo urbano, promovendo problemas falsos (como 
conservação da natureza), intangíveis (como qualidade de vida) ou inócuos (como 
impacto ambiental).  

 

 

Nos primeiros anos do século XXI, os avanços políticos e democráticos permitiram o 

início do fortalecimento dos instrumentos de controle do Estado e das ações reguladoras da 

sociedade civil, dando maior ênfase à organização urbana, buscando minimizar o caos instalado 

no país devido ao falho e incontínuo processo de urbanização brasileira.  

Cumprindo a determinação constitucional, várias cidades brasileiras voltaram a 

elaborar planos diretores a partir do final dos anos 90, consolidando-se no início dos anos 2000 

(séc. XXI) em algumas das cidades brasileiras. 

Em Juazeiro do Norte, Ao analisarmos as políticas urbanas estaduais e municipais 

encontramos no processo de planejamento urbano e turístico da cidade algumas propostas de 

ações estruturantes, destacando-se o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU, 
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contemplando um estudo geral a cerca da urbanização de Juazeiro do Norte, contendo 

diagnostico e ações propostas. 

 
 
 
 
 

3.1 As Políticas Urbanas e o Planejamento Turístico em Juazeiro do Norte 

 

 

 

A priori serão expostas as ações propostas nas principais políticas urbanas para 

Juazeiro do Norte e em um segundo momento, analisadas dentro do contexto sócio-espacial 

detectado durante pesquisa de campo realizada na Romaria das Candeias em Juazeiro do Norte. 

Entre as políticas urbanas propostas para Juazeiro do Norte, o PDDU é um das mais 

complexas por contar com diagnóstico detalhado da situação estrutural da cidade, com ações 

voltadas para o planejamento turístico local. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU é parte do Projeto de 

Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará, PROURB-CE, programa do governo do Estado com 

financiamento do Banco Mundial direcionado para os 4 municípios mais relevantes que 

desempenham papel estratégico no desenvolvimento sustentável do Estado, entre eles, Juazeiro do 

Norte. 

Partindo do objetivo de planejar e ordenar o espaço urbano local, segundo explícito no 

próprio PDDU (SETUR, 2000, s/p), a intenção de determinar: 

 

uma estratégia de desenvolvimento para o Município de Juazeiro do Norte requer o 
entendimento das oportunidades para o Estado como um todo e das implicações 
espaciais sobre seu território. Nesse sentido, é fundamental projetar uma visão espacial 
dos setores econômicos e seus segmentos mais adequados às regiões do Estado.  

 

 

 

A metodologia utilizada no Plano diz ser pautada na estratégia participativa, tendo em 

vista melhor compreensão da realidade local, onde o Poder Público e a sociedade civil organizada 
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tentam mostrar as potencialidades e os obstáculos ao progresso do Município, o que não foi 

observado durante pesquisa realizada in loco, conforme analisado adiante. 

A implementação do PDDU é planejada através das estratégias contidas no Plano 

Estratégico e no Plano de Estruturação Urbana. 

 O Plano Estratégico municipal é concebido como uma ferramenta gerencial 

imprescindível no processo de tomada de decisões referentes ao futuro, dentro de uma visão 

não só de curto e médio, mas principalmente de longo prazo. Um Plano Estratégico deve ter 

como base um processo metodológico de planejamento que busque uma posição competitiva 

favorável e duradoura para o município com vistas à consecução de objetivos específicos. 

O Plano de Estruturação Urbana do PDDU Juazeiro do Norte incentiva o uso 

habitacional na área central, partindo do diagnóstico que certifica o modo desordenado das ruas 

centrais da cidade, com o uso misto no entorno da Matriz, no entorno do Mercado, no entorno da 

estação ferroviária, nas proximidades da via férrea, e na Avenida Pe. Cícero, e residencial de 

média densidade a leste do centro, promovendo dinamismo e potencializando a utilização dos 

espaços centrais. 

O Plano de Estruturação traçou um diagnóstico do Município envolvendo cinco 

grandes vetores: bases urbano-demográfica, natural, social, econômica e institucional, 

abrangendo os aspectos e as variáveis de controle necessárias para acompanhar 

minuciosamente os impactos provocados por cada uma das estratégias e ações definidas. 

O referido plano em uma de suas propostas recomenda a criação de área de 

Preservação Ambiental ao longo do Rio salgadinho e na Serra do Horto, a norte do centro e a 

criação de centros de unidade de vizinhança no entorno da igreja Matriz e Igreja dos 

Franciscanos, devendo estes espaços constituir foco de qualificação e localização de 

equipamentos e serviços. O núcleo central, o entorno da estátua de Pe. Cícero e a subida do Horto 

constituem-se em áreas de renovação urbana.  

No caso específico do turismo, relevante para nosso estudo, pode-se destacar a 

observação do Plano no que se refere ao diagnóstico da: 

 
infra-estrutura de recepção ao turista é bastante deficiente: é comum a falta de água nos 
períodos das romarias, assim como a falta de abrigos populares e centrais de informação. 
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Durante os períodos de alta estação, chega a ocorrer redução de algumas atividades 
econômicas não ligadas aos movimentos religiosos, sendo necessário identificar forma 
de convivência harmoniosa entre as várias atividades do Município (SETUR/PDDU, 
2000, s/p). 

 

 

O potencial turístico e religioso no Ceará é reconhecido pelo poder público estadual 

pela primeira vez em 1971, durante o governo de César Cals de Oliveira Filho, quando são feitas 

referências às atrações de natureza mística de Juazeiro do Norte e Canindé no Plano de Governo 

do Estado do Ceará – PLAGEC (CORIOLANO, 1998). 

Apesar de destacar-se enquanto atividade promissora nesta época de incentivos 

governamentais visando o rápido crescimento da economia brasileira, o turismo apresentava-se 

desarticulado, sem infra-estrutura de suporte, com ações dispersas e desplanejadas que não 

contribuíam com o desenvolvimento econômico dos estados. 

Paiva (1998, p. 46), esclarece que “a deliberação por turismo como alternativa 

econômica para a região Nordeste levou o Estado, enquanto poder público a intervir através de 

ações e projetos no final da década de sessenta e início doa nos 80” (séc. XX). 

Em 1975 o nordeste brasileiro destaca-se por seus atrativos naturais e ganha 

notoriedade em um período de economia nacional favorável para o desenvolvimento do turismo. 

No Ceará, o governo do Coronel Adauto Bezerra, influenciado pelo emergente turismo no 

Nordeste, estabeleceu no Primeiro Plano Qüinqüenal de desenvolvimento do Estado do Ceará – 

PLANDECE (1975-1978), os objetivos para a estruturação e aproveitamento do potencial 

turístico do estado. 

Entre os objetivos estabelecidos no Plandece, destaca-se a intenção de “integrar a 

romaria no acervo das atrações turísticas, oferecendo ao romeiro melhores condições de 

transporte, hospedagem e demais serviços pertinentes” (CORIOLANO, 1998, p. 61).  

Na tentativa de integrar as romarias como atrativo turístico, surge a oportunidade de 

desenvolver o turismo religioso no ceará, destacando-se os destinos de Canindé, com a romaria a 

São Francisco e Juazeiro do Norte com os romeiros de Padre Cícero. 

No entanto, o intuito de desenvolver a atividade turística no estado, objetivo de 

Adauto Bezerra, apesar dos grandes avanços na gestão pública do setor, esbarrou na precária 

infra-estrutura urbana e escassa mão-de-obra especializada. 
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Durante o segundo governo de Virgílio Távora (1979 a 1982), foi elaborado o 

primeiro Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico do Estado do Ceará – PIDT – CE. Com 

um caráter de diagnóstico, o plano tinha o objetivo maior de preparar mão-de-obra qualificada e 

consolidar o aparelho institucional, buscando também identificar os fluxos turísticos dirigidos ao 

Ceará (CORIOLANO, 1998). 

O PIDT – CE projetava o turismo para todo o território do estado, direcionando o 

turismo para fora da capital, facilitando sua interiorização. Apesar de inviável, devido à 

precariedade das condições de infra-estrutura urbana, este plano representa um marco no 

planejamento turístico do Ceará, servindo de base para a maioria dos planos posteriormente 

elaborados para o estado. 

Neste período, Juazeiro do Norte continuava a receber grandes levas de romeiros, 

mas turisticamente, além dos poucos hotéis inaugurados, não havia infra-estrutura suficiente para 

desenvolver o receptivo na cidade. 

Com o fim do regime militar e o início do processo democrático, já na década de 80 

(séc. XX), assume o governo do Ceará o professor Gonzaga Mota, implantando as bases para um 

planejamento participativo para seu plano de governo, o PLANED (1983-1986), Plano Estadual 

de Desenvolvimento. Neste plano há a priorização do turismo interno, a educação para o turismo 

e os programas de conscientização, porém sem grandes resultados concretos. 

Nos anos oitenta (séc. XX), a Política Nacional de Turismo visava atuar no estímulo 

fiscal e financeiro; Controle de qualidade dos serviços turísticos; Planejamento e ordenação do 

território; Preservação do patrimônio cultural e formação de mão-de-obra, além da promoção do 

produto turístico brasileiro, inclusive no exterior (PAIVA, 1998). Porém, essas ações ocorriam de 

forma centralizada, alheia à realidade de cada localidade turística e em meio a um conturbado e 

instável período político e econômico brasileiro.  

No governo Tasso Jereissati (1987-1990), o turismo tornava-se uma das principais 

pautas das políticas públicas para o desenvolvimento econômico do Ceará. O ‘Plano de 

Mudanças’ desse governo valorizava o potencial turístico litorâneo, priorizando a zona de praia 

do estado, por considerar esta área com menos necessidade de investimentos que os atrativos do 

interior, com lucro mais rápido. 

Embora tenha colocado o trabalho de interiorização do turismo iniciado em governos 

anteriores em segundo plano, o governo Jereissati focalizou grandes investimentos em obras de 
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estruturação urbana, conseguindo destacar nacionalmente o destino turístico Fortaleza, criando o 

ensejo para que outros destinos no Ceará ganhassem notoriedade entre os visitantes. 

No cenário nacional, entre o final dos anos 80 - início dos 90, refletido nos governos 

de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, o Estado passou por profundas 

transformações, repercutindo também nas orientações para com o turismo e na definição de suas 

diretrizes (PAIVA, 1998).  

No início dos anos 90 (séc. XX), iniciou-se o processo de descentralização das 

políticas federais. Os estados e municípios ganharam autonomia em suas gestões, inclusive na 

esfera do planejamento turístico, adequando as políticas públicas às potencialidades regionais, 

possibilitando inclusive uma maior articulação entre o governo e a iniciativa privada.  

Em sua administração, com enfoque empresarial, Ciro Gomes geriu o turismo no 

Ceará voltado para a promoção do produto turístico cearense competitivo, buscando atrair a 

iniciativa privada para estimular a implantação de equipamentos turísticos, dinamizando o 

turismo no estado e gerando lucros em curto prazo. Para tal, direcionou-se os investimentos em 

infra-estrutura, estratégia consolidada no segundo governo de Jereissati (1995-1998). 

Neste governo, o planejamento turístico é tratado com maior profissionalismo do que 

nos anteriores (contratação de técnicos qualificados; maiores linhas orçamentárias, etc.), com 

esforços voltados no sentido de dotar o Ceará de uma infra-estrutura integrada, condizente com 

os mais modernos planos turísticos internacionais, fortalecendo a imagem do estado e tornando o 

destino competitivo no mercado nacional e internacional. 

Retomando o conceito de integração das atratividades presente no estado, o Plano de 

Desenvolvimento do Turismo Cearense foi dividido em seis macrorregiões turísticas, envolvendo 

todas as áreas potencialmente exploráveis pelo turismo no estado, com o objetivo de planejar, 

coordenar, executar, promover e integrar as atividades turísticas no Ceará. 

Segundo Coriolano (1998, p. 75): 

 A premissa de tornar o Ceará um mercado turístico exige, dentre muitos outros fatores, a 
desconcentração do turismo no litoral, levando-o a expandir-se para outros pontos do 
território cearense. A institucionalização das macrorregiões turísticas foi um passo a 
mais na identificação do potencial turístico do estado, num incentivo á cultura regional 
com o estímulo a festas folclóricas, artesanato e culinária dos diferentes municípios 
cearenses. 
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Nos demais governos e planos turísticos posteriormente elaborados para o Ceará, 

continuou-se a utilizar a metodologia de divisão em regiões turísticas, intensificando o apoio 

governamental ao desenvolvimento do turismo nas diversas áreas do estado, fazendo com que os 

municípios se interessem em promover a atividade, dinamizando a oferta de produtos turísticos 

no Ceará. 

Em Juazeiro do Norte, o incentivo do governo estadual fez este e o poder municipal 

parceiros no fomento ao turismo, planejando principalmente o desenvolvimento do turismo 

religioso local. Essas iniciativas estão presentes em políticas como o PAT e o Projeto Roteiros da 

Fé, ações propostas em âmbito federal, maturadas e adaptadas para o âmbito regional e local, 

ajudando a dinamizar o turismo religioso em Juazeiro. 

No Plano Estratégico de Juazeiro do Norte, também integrante do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do município, a atividade turística é especificamente contemplada em 

suas duas primeiras linhas estratégicas A primeira, “Juazeiro do Norte como um importante 

centro de turismo religioso da América Latina: contemplando a criação de infra-estrutura para 

promover o turismo, tais como”: 

• Criar sistema de informação aos turistas religiosos; 

• Redirecionar parte do fluxo da zona central de transporte dos turistas religiosos através 

de construção de Via Perimetral; 

• Adequar área de turismo religioso para eliminar influência negativa dos períodos de alta 

estação em alguns setores da economia; 

• Preparar infra-estrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de 

lixo para suportar picos na alta estação; 

• Facilitar e estilizar acesso à estátua do Padre Cícero, na Serra do Horto, a partir da 

zona central da cidade; 

• Preparar área em torno da estátua do Padre Cícero para receber adequadamente os 

turistas; 

• Capacitar mão-de-obra para atender a demanda por serviços qualificados; 

• Estimular a iniciativa privada a investir na área de entretenimento e hospedagem; 
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• Promover cursos de educação ambiental, a fim de tornar agradável a visita do turista 

religioso a eles próprios e aos habitantes da cidade. 

 A segunda: Integrar o turismo religioso a outras formas de turismo de Juazeiro do 

Norte e municípios vizinhos. 

• Consolidar o turismo de negócios de Juazeiro do Norte através da atração de 

feiras/exposições de negócios e eventos profissionais (congressos, jornadas) e criação de 

centro de convenções; 

• Promover a cultura do artesanato (gesso, couro, madeira), da literatura de cordel e da 

formação religiosa do povo juazeirense; 

• Estender o turismo religioso ao Crato através de visitação a lugares da infância e 

juventude do Padre Cícero; 

• Divulgar e promover visitação às atrações ecológicas e científicas dos municípios 

vizinhos (Crato, Barbalha, Santana do Cariri e JUAZEIRO), para aumentar período de 

estada na região. 

 

A partir do diagnostico traçado pelo PDDU e seu Plano de estruturação urbana 

chegou-se à construção das ações estruturantes propostas no Plano de Ação Turística para 

Juazeiro do Norte. – PAT, ação do governo estadual quando dos avanços em promover a 

descentralização do turismo, com a criação da Secretaria estadual de Turismo – SETUR, 

seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT19, do 

governo federal, parte integrante da Política Nacional de Turismo de 1996 a 1999, durante o 

primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 Para Juazeiro do Norte, o PAT foi elaborado em 2001, quando do fortalecimento do 

turismo no Estado do Ceará através do melhor direcionamento das políticas públicas para o 

setor, tendo como objetivo central Consolidar Juazeiro do Norte como um destino turístico de 

qualidade, incorporando ao produto turístico os aspectos históricos, culturais e econômicos do 

Município (SETUR/PAT, 2001). 
                                                 
19 O PNMT foi desenvolvido e coordenado pela EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo), consistindo numa 
adaptação da metodologia da OMT (Organização Mundial do Turismo) à realidade brasileira. Propunha um novo 
modelo de gestão da atividade turística para os estados e municípios, com o objetivo de alcançar maior eficiência e 
eficácia na administração da atividade turística de forma participativa. (BOITEUX & WERNER, 2002). 
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O Plano foi divido em três etapas constando de 

PRODUTO 01: O Cenário Atual, o município como receptor turístico; 

PRODUTO 02: Definições Estratégicas e Propostas de Ação; 

PRODUTO 03: Proposta de Implantação e Monitoramento. 

 

Ao final de cada Etapa, propõem-se seminários com a comunidade, onde a equipe do 

PAT (composta por colaboradores da SETUR e da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, 

planejadores terceirizados e pessoas da própria comunidade engajados no turismo), colocou em 

discussão as informações e propostas identificadas. Foram também elaboradas versões 

preliminares de cada produto, para a SETUR e a Prefeitura Municipal analisarem o resultado. 

No primeiro momento foi realizado diagnóstico da situação atual da cidade, sua 

organização espacial e estruturas físicas e de serviços, identificados como fatores de fundamental 

importância para a exploração do turismo no município. “A disponibilidade e a qualidade dos 

espaços urbanos, aliadas às condições de inter-relação entre eles, formam a imagem da cidade, e 

determinam o grau de acessibilidade do turista aos diversos atrativos” (SETUR/PAT, 2001).  

Para captar as reais características do ordenamento urbano, a cidade de Juazeiro do 

Norte foi analisada pela equipe do PAT em dois momentos distintos: a cidade no período das 

romarias, e a cidade fora deste período. Fora do período das Romarias, Juazeiro do Norte abriga 

em seus espaços públicos da zona central atividades de recreação, lazer, entretenimento, 

comércio e serviços. 

O centro cumpre o papel de “coração da cidade”, núcleo de concentração de 

diversificados usos do solo e atividades. Tipologias institucionais, edifícios públicos e praças, 

residenciais, comerciais, espaços de visitação religiosa, igrejas, e vendas de artigos religiosos e 

artesanato, e equipamentos de hospedagens fazem do centro de Juazeiro um espaço de grande 

dinamização, polarizando os demais bairros da cidade.  

Por isso, a equipe do PAT propõe para o centro de Juazeiro mantê-lo compacto e 

concentrador; suas atividades e a apropriação do espaço devem ser ordenadas, e dele deve ser 

retirada toda sobrecarga desnecessária. 
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Se por um lado à concentração da localização central da atividade comercial e dos 

meios de hospedagem facilita a atividade turística, gerando menos deslocamentos, por outro, é 

nele onde também se concentra grande parte da desordem urbana criando uma imagem confusa e 

desordenada da área central.  

Neste cenário, emergem os conflitos de circulação e sistema viário, da superposição 

de atividades incompatíveis em um mesmo espaço, dos obstáculos físicos e visuais e da falta de 

sinalização (de trânsito, de pedestres e de turistas). 

Segundo diagnóstico revelado pela equipe do PAT, os conflitos de tráfego ocorrem 

principalmente entre pedestres, ciclistas, ambulantes, motos, transporte coletivo, transportes 

alternativos provenientes das cidades vizinhas, que tradicionalmente direcionam suas compras 

para o comércio local, e dos carros fretados nas romarias. Em meio a tanta desordem, e à falta de 

sinalização que guie o turista, fica difícil identificar os artigos de artesanato, encontrados em 

localizações pontuais da zona central.    

Já em épocas de romaria, foi identificado que o morador local tem: 

 

 sua cidade transformada pelo enorme contingente de visitantes, que compõe uma 
demanda não projetada, e que utilizam, assim como ele, os equipamentos urbanos, a 
estrutura viária e os serviços infra-estruturais, gerando uma sobrecarga nos serviços de 
alimentação, abastecimento de água e esgoto, drenagem, transporte público, energia, 
segurança pública, comunicações, e serviços gerais de apoio ao turismo (SETUR/PAT, 
2001, s/p). 

 

 

O diagnóstico considera o conflito de tráfego e circulação como um dos mais 

expressivos, pois a estrutura viária de Juazeiro não tem capacidade para escoar com facilidade os 

veículos e pessoas que chegam. Não existem articulações específicas que distribuam os romeiros 

em rotas especiais e sinalizadas, acarretando uma superposição indesejada entre fluxo turístico, e 

fluxo local de pedestres e veículos. 

A equipe do PAT apurou que de forma totalmente espontânea, são colocadas barracas 

de ambulantes nas ruas centrais para fazer frente ao aumento na demanda por comida e artigos 

religiosos (velas, lembranças, santos etc.). 
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 Ao turista que se vê no centro de Juazeiro (onde se concentra a quase totalidade das 

atrações) torna-se difícil à orientação e o deslocamento, causando um caos que intimidada a 

população local, ficando esta reclusa aos bairros durante período de grandes romarias, tendo que 

lidar com os transtornos do aumento da demanda sem a prévia preparação dos serviços básicos 

indispensáveis. 

Através da análise e coleta dos dados identificou-se também no PAT os principais 

impactos positivos e negativos causados pelas romarias, conforme quadro apresentado abaixo 

(figura 21): 

Figura 21 – Quadro expositivo dos principais impactos causados pelas romarias à 

cidade, diagnosticados pelo PAT 

Impactos positivos: Impactos negativos: 

Perpetuação da História de Juazeiro do 

Norte e de Pe. Cícero; 

Conflitos de tráfego; 

Divulgação do município e 

repercussão nacional e internacional; 

Insegurança; 

Valorização da cultura e tradição local; 

 

Poluição visual, sonora e física; 

Geração de emprego e renda; 

 

Proliferação de epidemias; 

Sobrecarga nas redes de serviços 

públicos 

Aumento da prostituição; 

Diversão e entretenimento da 

população local 

Crescimento da população; 

* Fonte: adaptação realizada pela autora. 

 

O PAT contempla ainda um levantamento das principais ações políticas visando à 

estruturação turística de Juazeiro do Norte. O documento esclarece que não há um local ou 

entidade específica que reúna os documentos e os disponibilize para a sociedade em geral, 
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fazendo-os desconhecidos para a maioria das pessoas, sugerindo a criação de um banco de dados 

sobre o Turismo em Juazeiro, que poderia fazer parte da Fundação Memorial Pe. Cícero.  

Como orientações e recomendações estratégicas para a dinamização do turismo em 

Juazeiro do Norte, verificam-se como prioridades propostas pelo PAT o ordenamento dos 

espaços de comércio e serviços, com a regulamentação de comunicação visual adequada para as 

fachadas, sinalização, e previsão de espaços para comércio ambulante. 

Ainda dentro das propostas apresentadas pelo PAT, tem-se o estudo dos fluxos 

viários habituais e eventuais, com a implantação de rotas turísticas específicas para romeiros; e 

uma ampliação da infra-estrutura, equipamentos e serviços existentes em função da projeção do 

número de visitantes anuais, com atenção especial aos espaços de vizinhança imediata dos 

atrativos, onde a concentração de pessoas é maior. 

 Especificamente voltado para a organização do espaço urbano para a prática do 

turismo, encontramos no PAT a recomendação expressa para: 

• Ordenar os espaços destinados a atividades de comércio e serviços, com a 

regulamentação de comunicação visual adequada para as fachadas, além de 

sinalização; 

• Definir padronização e localização adequadas às barracas da feira-livre; 

• Estudar a relocação do mercado atacadista em área mais adequada, distante dos 

conflitos de tráfego do Centro, e próxima das rodovias de acesso à cidade, facilitando 

assim as operações de carga e descarga; 

• Realizar estudo dos fluxos viários habituais e eventuais, com a implantação de rotas 

turísticas específicas para romeiros; 

• Ampliar a rede de infra-estrutura, equipamentos e serviços existentes em função da 

projeção do número de visitantes anuais, com atenção especial aos espaços de 

vizinhança imediata dos atrativos turísticos, onde a concentração de pessoas é maior. 

• Realizar estudo da demanda turística atual e projetada para o município: a 

ampliação da infra-estrutura, nos variados níveis, deve ser aliada a um planejamento 

específico, com medidas especiais a serem adotadas em épocas de romaria; 
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• Integrar a demanda turística a toda a demanda por infra-estrutura da cidade, a não 

ser em caso de equipamentos e serviços especiais.  

• Incentivar a localização de equipamentos, infra-estrutura de apoio e novos atrativos 

no eixo Matriz-Serra do Horto, que constitui o principal corredor de turismo religioso 

do município; 

• Incentivar o aproveitamento do Palácio da Micro-Empresa do Cariri fora dos 

períodos dos eventos com outras atividades. Deve-se também avaliar a integração 

desta edificação com o Projeto Estruturante do Centro de apoio ao Romeiro, 

proposto pelo PDDU, que engloba todo o entorno da Matriz até o Rio Salgado; 

• Implementar o Projeto do Centro de Apoio ao Romeiro, proposta do PDDU e o 

Projeto da Cidade Mãe de Deus (PMJN) que engloba o entorno da Matriz e elaborar 

projeto de gestão para os empreendimentos. Aproveitar os equipamentos frutos destes 

empreendimentos para dinamização do turismo de negócios e eventos, além dos 

eventos de turismo religioso; 

 

Dentre as principais estratégias referenciadas no PAT, tem-se para cada ação um 

projeto elencado para seu alcance, conforme quadro abaixo: 

 

ESTRATÉGIA 01 
QUALIFICAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO 
OBJETIVO 01: Fortalecimento dos Atrativos Turísticos 
1a. Ação: 
Organizar e criar infra-estrutura física de apoio às romarias.

Projeto 01: Operação Romarias 
Projeto 02: Acompanhamento dos Projetos: Centro de 
Apoio ao Romeiro, Roteiro da Fé e Rua do Horto. 

2ª Ação: 
Identificar potencialidades para criação 
de roteiros turísticos.  

Projeto 03: Caminhos da Vida de Padre Cícero 
Projeto 04: Caminhos da Cultura Popular 

3a. Ação: 
Qualificar atrativos turísticos existentes e 
potenciais. 

Projeto 05: Requalificação da Praça Pe. Cícero 
Projeto 06: Parque do Romeiro no Rio Salgado 
Projeto 07: Projetos Turísticos para os Açudes 
Pe. Cícero e Amaro Coelho e Serras Anchieta e Sussuarana 
Projeto 08: Estudo para Implantação de Trem Turístico 

OBJETIVO 02: Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos 

1ª Ação: 
Qualificar e ampliar os equipamentos 

Projeto 09: Qualificação dos Meios de Hospedagem 
Projeto 10: Qualificação dos Corredores de Compras 
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de hospedagem, alimentação e 
entretenimento, e os serviços turísticos. 

(São Pedro, São Paulo e Pe. Cícero). 
Projeto 11: Qualificação do Mercado Central Governador 
Adauto Bezerra 
Projeto 12: Posto de Informação Turística 

OBJETIVO 03: Qualificação da Acessibilidade aos Atrativos Turísticos 
1ª Ação: 
Ampliar a acessibilidade aos atrativos 
 turísticos. 

Projeto 13: Sinalização Indicativa e Turística 
Projeto 14: Plano de Acessibilidade aos Atrativos 

 

ESTRATÉGIA 02 
FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO TURÍSTICA 
OBJETIVO 01: Planejamento e Gestão Turística Integrada 
1ª Ação: 
Dinamizar a ação da Administração 
Municipal para o turismo. 

Projeto 15: Dinamização da Prefeitura Municipal para 
 o Turismo 
Projeto 16: Criação do Conselho de Turismo 

2ª Ação: 
Fomentar a atividade turística. 

Projeto 17: Manual de Investimentos Turísticos 
Projeto 18: Plano de Manutenção dos Atrativos Turísticos 
Projeto 19: Estudo Turístico para Equipamentos Existentes 

3a Ação: 
Elaborar bases de informação. 

Projeto 20: Programa de Pesquisas 
(Pesquisa de Demanda, Cadastro da Oferta de Equipamentos). 
 e Serviços e Categorização dos Equipamentos de 
 Hospedagem) 
Projeto 21: Estruturação do NIT 
Projeto 22: Atualização do Inventário Turístico 

OBJETIVO 02: Comercialização do Produto Turístico do Município 
1ª Ação: 
Divulgar e promover o município. 

Projeto 23: Plano de Marketing do Turismo 
Projeto 24: Atualização do Calendário Turístico 

OBJETIVO 03: Capacitação em Várias Áreas do Setor Turístico 

1ª Ação: 
Capacitar profissionais e comunidade 
para o turismo. 

Projeto 25: Capacitação para o Turismo 
Projeto 26: Estudo para Implantação de Hotel de Aplicação 
 

 

Ao ter como estratégia a qualificação e o fortalecimento do produto turístico, o poder 

público visiona Juazeiro do Norte enquanto potencial destino turístico, compreendendo as 

deficiências estruturais para o desenvolvimento do turismo religioso na região. Porém, até que 

ponto essas estratégias estão de acordo com a realidade local e o perfil de público para quem se 

planeja o turismo? 

Antes de propor projetos para incrementar o turismo em Juazeiro não houve uma 

avaliação prévia (ex-ante) a fim de definir a viabilidade do que foi planejado, acarretando a não 

conclusão de grande parte das ações propostas, conforme consulta no local. 
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 A não avaliação dos riscos e sustentabilidade das propostas acarretaram gastos de 

tempo e recursos que poderiam ser melhor utilizados se houvesse a preocupação em resolver 

primeiramente os problemas de base da cidade (estruturais e urbanos, como saneamento básico, 

organização do trânsito, etc.), para só então planejar o fortalecimento e a qualificação do produto 

turístico, comprometido com resultados que levem ao desenvolvimento do turismo religioso em 

longo prazo, sem imediatismos, com a participação da população em sua gestão. 

Além de especificar as ações de estruturação turísticas e ordenamento urbano 

abordadas no PDDU, e ações pontuais locais, o PAT faz referência ainda projetos importantes 

como o Roteiro da Fé. Um projeto estruturante, de intervenção física, proposto em esfera federal, 

referenciado no Plano de Desenvolvimento Urbano de Juazeiro do Norte e que se encontra sobre 

gestão do governo do Estado em parceria com a Secretaria de Infra-estrutura - SEINFRA e 

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.  

O projeto constitui-se uma intervenção urbana em algumas vias do Centro, e bairros 

do Socorro, Salesianos e Matriz. O projeto contempla a criação de uma via de peregrinação 

interligando os monumentos religiosos existentes na área, a qualificação do entorno destes 

monumentos, e transformações de uso ao longo deste corredor. 

 Entre estas intervenções está o Projeto de Ordenamento da Unidade de Vizinhança 

Piloto-centro/ Núcleo de Comercialização e Apoio aos Romeiros de Juazeiro do Norte, conhecido 

como Centro de Apoio aos Romeiros, mega-equipamento que servirá de apoio ao turismo 

religioso, ainda em fase de implementação. 

Considerado no PDDU como um dos projetos prioritários, o Centro de Apoio aos 

Romeiros é visto como uma grande obra estruturante que irá proporcionar melhor infra-estrutura 

e serviços para a recepção dos romeiros.  

O Centro de Apoio contará com anfiteatro com arquibancada para 10 mil pessoas; 

Mercado das romarias, com boxes fixos e móveis; restaurantes; lanchonetes; praças para missas 

(Praça da Fé e Praça da Padroeira); praça cívica; praça de integração ao Luzeiro do Sertão/Cidade 

Mãe, além de estação para transporte coletivo e estacionamento para caminhão e ônibus de 

turismo. 

A partir do conceito de Unidade de Vizinhança (U.V.) adotado pelo plano de estrutura 

urbana para reordenamento de Juazeiro do Norte, que dividiu a cidade em conjuntos de U.V, 
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onde cada uma destas deve está constituída de uma comunidade de 15.000 hab/área com raio 

médio de caminhabilidade, devendo existir moradias, comércio, oportunidade de trabalho, 

equipamentos e serviços sociais, como educação, saúde e lazer, articulada por um sistema de 

transporte (PROJETO ROTEIROS DA FÉ, 2001), será trabalhado com maior propriedade no 

Projeto Roteiros da Fé a U.V. Piloto-centro. 

A U.V. Piloto-centro prevê que com a construção do Centro de Apoio ao Romeiro 

apenas uma pequena parcela do centro sofra intervenções, possuindo a cidade um espaço onde se 

concentrará toda a infra-estrutura para romeiros, além de equipamentos e serviços comunitários 

necessários para atender as necessidades da comunidade do bairro (posto de saúde, central 

comunitária, etc.), garantindo o fluxo contínuo no centro até mesmo fora dos períodos de 

romarias. 

O Projeto Roteiro da Fé vê como objetivo principal para a construção do Centro de 

Apoio ao Romeiro: 

dotar Juazeiro do Norte de espaço multifuncional que agregue equipamentos e serviços 
para romeiros e população local. Esta intervenção juntamente com o planejamento do 
turismo deve consolidar Juazeiro do Norte como um centro de turismo religioso capaz de 
atender às grandes projeções de fluxo turístico. (SETUR/PROJETO ROTEIROS DA FÉ, 
2001, p. 18). 

 

 

Fica claro no referido projeto a intenção do poder público local em estruturar Juazeiro 

do Norte para que esta conquiste local de destaque enquanto destino do turismo religioso 

nacional, não só sendo conhecida como centro de romarias, mas alcançando novos mercados e 

assim desenvolvendo o turismo na região. 

Entre os objetivos específicos do Projeto Roteiros da Fé, destacam-se: 

• Ordenar o fluxo das romarias e criar infra-estrutura de recepção aos 

romeiros; 

• Adequar equipamentos e serviços prestados aos romeiros às necessidades da 

população local e à demanda regional; 

• Implementar equipamentos e infra-estrutura respeitando as características do 

local e dos aspectos culturais de Juazeiro do Norte; 
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• Zonear as áreas livres no entorno do Centro de Apoio ao Romeiro com áreas 

de comércio, serviços e equipamentos; 

• Ampliar a acessibilidade à unidade de vizinhança e ao Centro de Apoio ao 

Romeiro 

A preocupação com o ordenamento urbano de Juazeiro do Norte pelas políticas 

públicas fica explícito ao visualizarmos as diretrizes que constam no Projeto Roteiros da Fé: 

• Identificar edificações e lotes subutilizados que possam vir a ter seus usos 

modificados; 

• Identificar áreas degradadas e problemáticas para visitação; 

• Identificar e planejar os espaços apropriados à colocação de barracas e 

camelôs; 

• Relocar moradias e pequenos comércios existentes em áreas irregulares 

(esplanada da Matriz e Rio Salgadinho); 

• Preservar áreas de interesses histórico e cultural; 

• Priorizar a circulação de pedestres; 

• Reduzir conflitos de tráfego na zona central e acesso a cidade 

 

Diante da exposição das políticas públicas de turismo no Ceará e do processo de 

planejamento turístico movido em Juazeiro do Norte, previu-se a importância de avaliar as 

propostas para o desenvolvimento do turismo religioso em Juazeiro, situando-as no universo 

urbano vivenciado por cidadãos e visitantes, perceptível durante pesquisa no local. 
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3.2 O Processo Conflitivo Igreja / Prefeitura como mecanismo de Avaliação das Políticas 

Públicas de Turismo em Juazeiro do Norte 

 

A avaliação apresenta-se como uma importante ferramenta no planejamento e 

gerenciamento de programas. Sua prática possibilita o acompanhamento das estratégias, objetivos 

e metas pré-estabelecidas, buscando analisar seu alcance e andamento, bem como as prováveis 

alternativas e mudanças necessárias para amenizar ou prever impactos e custos. 

Para Silva (2001), as motivações para se proceder a avaliação são de ordem moral 

(probidade dos gestores e dos usuários); ordem política (verificação dos propósitos dos 

programas em relação aos princípios da justiça); ordem instrumental (geração de informações 

para gerenciar o programa); ordem técnica (a avaliação contribuir para clareza do problema social 

que motivou o programa); ordem econômica (racionalização e melhor aplicação dos recursos). 

É através da avaliação que se fundamenta a preparação para a captação de recursos 

para o programa, além de ser instrumento indispensável para evitar possíveis surpresas durante a 

fase de implementação do programa, prevendo obstáculos não identificados durante sua fase de 

planejamento, sendo a avaliação, portanto, indispensável para se alcançar com eficiência e 

eficácia à efetividade do programa. 

A experiência avaliativa em outros países demonstrou que o processo avaliativo 

possibilita o alcance de substanciais benefícios. Ala- Harja & Helgason (2000, p. 10-11) dizem 

que “uma política ou programa que tenham sido avaliados podem ser melhorados, expandidos ou 

substituídos”. 

Um programa pode ser beneficiado pela avaliação por facilitar a identificação das 

estratégias mais indicadas para se alcançar metas; minimizar gastos e impactos, utilizando os 

recursos da maneira mais viável, bem como o conhecimento dos profissionais envolvidos. 

 Estes benefícios proporcionarão aos envolvidos maior experiência para compreender 

tanto o processo avaliativo com mais profundidade quanto os mais indicados meios para se 

alcançar os fins propostos pelo programa, ajudando a definir posições, pontos de vista que 

possam atender as expectativas dos usuários e gestores do programa e assim possibilitar melhores 

resultados.  
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Sendo a avaliação uma atividade complexa e polimorfa, que comporta múltiplas 

abordagens e abarca diversas categorias e tipos de investigação (HOLANDA, 2006), uma prática 

ainda recente na academia e no planejamento público de alguns países como o Brasil, torna-se 

imprescindível buscar entre suas abordagens uma compreensão geral que possa se fundamentar 

nos principais pontos abordados pelos avaliadores de forma a oferecer um melhor entendimento 

sobre a atividade.  

Assim, a avaliação consiste em um processo sistemático que tem como motivação 

verificar, partindo de um padrão determinado, o processo de planejamento (seja ele público e/ou 

privado), em suas diversas fases e tempos (antes, durante e/ou depois). 

 Para a avaliação são utilizadas diferentes metodologias para medir de forma 

quantitativa e qualitativa a eficiência, eficácia e efetividade dos objetivos e metas estabelecidas e 

almejadas, permitindo redirecionar ou continuar o processo de planejamento, buscando diminuir 

impactos e alcançar os resultados esperados. 

A prática da avaliação diminui os impactos negativos durante o processo de 

planejamento e gestão, permitindo um melhor direcionamento quanto às estratégias mais 

indicadas a serem utilizadas, diminuindo custos e aumentando as possibilidades de alcançar os 

resultados almejados (ALA-HARJA & HELGASON, 2000). 

Ainda com base nos estudos de Ala-Harja & Helgason (2000, p. 14), bem diferente 

do Brasil e dos países da América Latina que aos poucos começa a introduzir a avaliação na 

gestão pública, mas ainda de forma isolada em alguns setores ou instituições e com o nível 

técnico ainda em formação, 

 

 países como os Estados Unidos, a Suécia e o Canadá têm uma longa tradição de 
avaliação e um sólido sistema de avaliações institucionalizadas. (...) A avaliação é 
tradicionalmente desenvolvida, em diversos países, nas áreas de ações de 
desenvolvimento, políticas de mercado trabalhista, saúde e educação.  

  

 

A avaliação se enquadra em todo o processo de planejamento, atuando de forma 

periódica, sendo possível sua ação antes do planejamento (ex-ante), a fim de verificar a 

viabilidade do programa, durante o monitoramento do programa para ajustar as metas, estratégias 

e “gargalos” de sua implementação, como também ao final de um programa (ex-post), onde será 
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possível mensurar os resultados e tomar decisões quanto aos ajustes para seu andamento, visando 

o alcance das metas planejadas. 

Segundo Cohen (1998, p. 73), a avaliação “faz parte do processo de planejamento 

da política social, gerando uma retroalimentação que permite escolher entre diversos projetos, 

criando a possibilidade de retificar as ações e reorienta-las em direção ao fim postulado”.  

Porém, apesar de notórios benefícios, a vulnerabilidade do processo avaliativo 

revela-se ao identificarmos suas limitações. A ausência de dados concretos e confiáveis que 

assegure o bom andamento da avaliação configura-se como uma das mais preocupantes 

limitações ao trabalho avaliativo, o que muitas vezes emperra o processo de avaliação, não sendo 

suas conclusões produzidas a tempo para ajudar na tomada de decisões. (SULBRANDT, 1994). 

Ala-Harja & Helgason (2000, p. 26), vêem como uma das limitações à avaliação o 

não apoio dos gestores públicos ao processo avaliativo sem que este siga seus interesses políticos, 

o que vem a inviabilizar a avaliação já que não tem desde sua concepção o apoio políticos 

necessário. Conforme suas palavras, “os políticos enfatizam suas boas intenções quando estão se 

decidindo por uma determinada intervenção pública, mas nem sempre estarão interessados em 

estudar seus efeitos”.  

Diante de tantas limitações do processo avaliativo, torna-se impossível assegurar que 

qualquer tipo de avaliação será bem sucedido. Pode-se chegar a um bom nível avaliativo, a partir 

da integração do conhecimento técnico; qualificação dos profissionais engajados; participação 

dos diversos atores envolvidos no programa (financiadores, administradores, usuários, etc.); 

acesso aos dados do programa; responsabilidade e comprometimento, transparência e isenção 

quanto ao uso dos resultados obtidos. 

 Porém, mesmo diante de tais fatos, não há uma garantia concreta quanto ao sucesso 

do processo de avaliação. “Mesmo que a avaliação não possa oferecer respostas definitivas, 

poderá aduzir informações úteis para a discussão a respeito do desempenho. E alguma 

informação sobre o que acontece é melhor do que nenhuma” (ALA-HARJA& HELGASON, 

2000, P. 25). 

Ao final de uma avaliação, quando transcorrido com eficiência e eficácia seu 

processo, os resultados obtidos podem ser usados pelas diversas pessoas interessadas 

(administradores, financiadores, técnicos, usuários, etc.), como uma fonte de conhecimento que 

propicie o repensar sobre o caminhar do programa, podendo redirecionar ou ajustar estratégias, 
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evitando ou minimizando possíveis surpresas, melhorando o programa existente e fortalecendo o 

alcance de suas metas, tornando-o efetivo, beneficiando a todos os interessados. 

No turismo, como também em outros setores da administração pública, a não tradição 

quanto ao processo de avaliação faz com que os programas dificilmente alcancem os resultados 

esperados pela população que deveria ser a maior beneficiária, por ser o turismo instrumento de 

inclusão social, conforme afirmam as Políticas Nacionais de Turismo na atual gestão pública.  

Diante da exposição da importância da avaliação, tencionou-se em um primeiro 

momento fazer da avaliação das políticas de turismo para Juazeiro do Norte o objetivo central 

desta pesquisa, seguindo os pressupostos do programa de mestrado a qual se submete este 

trabalho dissertativo.  

Para tal, entre as políticas de turismo elaboradas para Juazeiro do Norte, viu-se no 

Plano de Ação Turística – PAT as diretrizes, metas e estratégias (expostos anteriormente neste 

trabalho) que favoreceriam o processo avaliativo.  

Os resultados alcançados a partir da avaliação do PAT, identificando os possíveis 

impactos, entraves e avanços após várias políticas públicas de turismo que sucederam o plano, 

possibilitariam perceber na atualidade as ações e perspectivas para se chegar ao desenvolvimento 

do turismo religioso regional. 

Ao buscar uma avaliação do PAT, um dos planos pioneiros no planejamento turístico 

de Juazeiro do Norte, tem-se a oportunidade de conhecer as intenções da gestão pública quanto 

ao turismo religioso nas terras de Padre Cícero. 

Ao aplicar o processo avaliativo, procura-se construir as bases para compreender o 

turismo enquanto instrumento de desenvolvimento local, identificando seus entraves e 

potencialidades, beneficiando a população local e regional e todos aqueles que acreditam no 

potencial turístico de Juazeiro do Norte, configurando um verdadeiro desafio para a avaliadora. 

O PAT para Juazeiro do Norte iria se beneficiar da avaliação ao serem revistos os 

objetivos propostos no plano, seu real beneficio e efetividade, além de identificados os “gargalos” 

(entraves e impactos), ocorridos durante sua fase de implementação, fatos não considerados 

durante sua fase de planejamento, onde não foi visionada a necessidade de avaliação para se 

chegar a mensurar a efetividade do plano. 

Buscou-se primeiramente uma melhor compreensão do alcance do PAT, seus 

objetivos, encaminhamento de ações e estratégias, analisando os caminhos percorridos na 
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implementação do programa (o que está sendo ou não feito, impacto e custos gerados, etc.). Este 

controle foi delineado ao construir a descrição do programa a ser avaliado, conforme exposto na 

tabela 1. 

A Descrição do Programa do Avaliador (DPA) permite conhecer de forma minuciosa 

as atividades que são planejadas para realizar as metas e os objetivos (BOULMET & DULTWIN, 

1998), tendo um esclarecimento do que consiste o programa e o que se pretende alcançar, 

facilitando a conversação do avaliador com os membros interessados.  

A DPA é composta por objetivos, metas, atividades planejadas, abordagem e 

métodos, fonte de dados, relação com membros envolvidos (usuários, gestores, técnicos, etc.), 

além de evidencias do mérito (viabilidade) do programa, objetivando melhor desenhar a 

avaliação proposta. 

O Avaliador desenvolve a DPA a partir da coleta de dados, observação das atividades 

planejadas para o programa, além da coleta de informações com os diversos membros 

interessados no programa. 

Sua utilização auxilia na escolha de métodos e técnicas de conhecimento do avaliador 

que permita mensurar (quantificar e qualificar) o programa a ser avaliado, permitindo ainda que o 

avaliador analise a consistência do programa, desenvolvendo seu conhecimento, auxiliando nas 

tomadas de decisão no decorrer do processo de avaliação. 

No caso do PAT, a não avaliação desde seu planejamento até após sua 

implementação fez com que não houvesse uma efetiva continuidade em seus programas e sim a 

sobreposição de programas e interesses políticos que acabaram por maximizar custos e impactos 

sem a comprovação dos resultados, pontos que justificam sua necessidade de avaliação. 

 

Tabela 1.1 – Formato do Desenho da Avaliação 
 

Avaliação do Plano de Ação Turística (PAT) – Juazeiro do Norte/CE 
 
 

Questões da avaliação Atividades a serem observadas Abordagem e Métodos Fontes de Dados Descrição da 
Coleta de dados 

1- As ações estruturantes 
previstas no PAT condizem 

com as expectativas dos 
turistas e romeiros que visitam 

Juazeiro do Norte? 

Investigar até que ponto os 
romeiros, principal demanda 

para Juazeiro do Norte, 
concordam com as ações 

propostas pelo PAT; 

Utilização de forma mista 
dos métodos quantitativos e 

qualitativos; 

Registros da Prefeitura 
Municipal / Secretaria de 
Turismo de Juazeiro do 

Norte quanto à 
implementação das ações 

do PAT; 

Questionários 

2- Os atrativos turísticos 
existentes foram qualificados 
conforme previsto no PAT, 

para bem receber os turistas? 

Analisar, contando com a 
participação popular, se a cidade 
tem capacidade para receber um 
maior número de turistas após 

Aplicação de questionários 
para investigar romeiros, 

população local e envolvidos 
com o turismo (amostragem); 

Banco de Dados da 
Diocese do Crato e 

informações pessoais dos 
Salesianos que gerenciam 

Entrevistas semi-
estruturadas; 
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 dinamização prevista no PAT; os locais visitados pelos 
romeiros; 

3- A cidade após o PAT 
passou a oferecer 

equipamentos e serviços de 
qualidade e em quantidade 
suficiente para atender a 
demanda existente e em 

potencial? 

Levantar a situação estrutural 
dos atrativos turísticos, 

observando suas deficiências 
(pontos fracos) e 

potencialidades para bem 
receber o turista; 

Entrevista semi-estrurada 
com representantes da 

Diocese e do Poder público; 

Banco de Dados do 
Memorial Pe. Cícero; 

Pesquisa 
documental e 
bibliográfica; 

4- Após o PAT, houve o 
fortalecimento e integração do 

planejamento e da gestão 
turística, dinamizando a 
administração pública 

municipal para o turismo? 

Realizar a atualização do 
inventário turístico local a fim 
de identificar as condições e a 
qualidade dos equipamentos e 
serviços disponibilizados aos 

turistas; 

Fazer uso de Pesquisa 
bibliográfica e documental; 

Centro de Pesquisa da 
URCA; 

Consulta a banco 
de Dados das 
 instituições 
locais 

 Oferecer oficinas de capacitação 
profissional para os prestadores 

de serviços turísticos; 

Investigar possíveis bancos 
de dados e diagnósticos 

realizados anteriormente; 

Informações colhidas 
entre os empresários do 

setor, representações 
populares, romeiros e 

turistas. 

 

 Perceber o envolvimento do 
setor privado e das 

representações de classe 
(artesãos, prestadores de 

serviços, etc.) com o turismo, e 
se estes participam ativamente 

do Conselho Municipal de 
Turismo; 

   

 Avaliar o grau de 
comprometimento da 

administração municipal para 
com o turismo; 

   

 Analisar o envolvimento da 
gestão municipal com o 

planejamento e fomento do 
turismo, identificando se para o 
poder público o turismo é visto 
como instrumento propiciador 

de desenvolvimento; 

   

 Identificar os entraves políticos, 
sociais, culturais e econômicos 

que possam constituir 
empecilho para a consolidação 

de Juazeiro do Norte como Pólo 
de Desenvolvimento Turístico; 

   

 Verificar se as ações 
estruturantes previstas no PAT 

oferecem benefícios para a 
população local ou se 

constituem mais uma forma de 
exclusão social; 

   

Fonte:OLIVEIRA, Lais, 2007. 

 

Apesar de ter propostas substanciais para a estruturação do espaço urbano, contar 

com uma percepção participativa, envolvendo sociedade e governo no planejamento do turismo, 

a principal limitação para a avaliação do PAT é a não continuidade das ações propostas, 

abandonadas ou sobrepostas por políticas de novas gestões municipais, gerando altos custos e 

desperdícios, além de dificultar o acesso aos dados confiáveis que possibilite o bom andamento 

do processo avaliativo. 
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A dificuldade de acesso aos dados do PAT foi percebida durante pesquisas em órgãos 

estaduais e municipais ligados ao turismo. Em várias visitas a Secretaria de Turismo do Estado 

do Ceará – SETUR notou-se que por ser um projeto iniciado em gestões anteriores vários 

funcionários receberam-no como incumbência, repassando-o para outros setores.  

Este “joguete” acabou por dissipar as informações contidas no PAT, impossibilitando 

a coleta concreta de dados. O que se conseguiu foram informações desencontradas e possíveis 

retomadas de projetos (dados não oficiais), que não serviriam para substanciar o processo 

avaliativo proposto. 

Durante pesquisa in loco, foi possível observar que não há uma continuidade nem 

publicização na implementação das ações propostas nas políticas públicas e projetos como o 

PAT. Na Secretaria de Turismo e Romaria em Juazeiro do Norte não foi encontrado em seus 

arquivos nenhuma referência ao PAT, nem tão pouco seus atuais gestores ou funcionários 

possuem informações concretas, já que a formação da Secretaria deu-se após a elaboração do 

PAT, não se sabendo o paradeiro dos projetos anteriores. 

Em entrevista, o Secretário de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte demonstrou 

não conhecer as ações propostas no PAT, informando que mesmo sendo relacionado ao turismo, 

as ações estruturantes do município são de exclusivo conhecimento e responsabilidade da 

Secretaria de Infra-estrutura do município. 

O Secretário de infra-estrutura do município, senhor Mário Bem Filho, engenheiro 

com vasta experiência na gestão pública, foi procurado pela pesquisadora esperando-se que este 

pudesse fornecer dados mais concretos, permitindo o acesso à política local, onde a ausência de 

publicização desta apresenta-se como um grande entrave ao processo de avaliação. 

Os próprios funcionários da Secretaria de Infra-estrutura entendem que os projetos 

políticos que se encontram na prefeitura são de propriedade do poder público não precisando ser 

de fácil acesso à população, conforme foi explicado à pesquisadora em visita a Prefeitura. 

 O Secretário Mario Bem Filho crê que a não publicização das políticas públicas 

ocorre devido ao desinteresse da imprensa por alguns assuntos e também da própria equipe de 

governo que não procura entender o conjunto de ações governamentais e sim apenas o que lhe é 

prioridade. 

Mediante a impossibilidade de obtenção de dados concretos, percebeu-se a 

inconsistência de um processo avaliativo conforme pretendido tecnicamente. Buscou-se então 
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redirecionar a pesquisa para compreender in loco os conflitos de interesses existentes entre a 

Igreja e a Prefeitura Municipal na gestão do turismo religioso em Juazeiro do Norte e a partir 

deste ponto observar as políticas de turismo propostas para a cidade. 

Na gestão do turismo religioso em Juazeiro do Norte, o poder público esboça o 

planejamento turístico com intuito comercial, visando o crescimento econômico através da 

captação de um fluxo turístico de maior poder aquisitivo que venha a gerar maior lucratividade.  

Já a Diocese do Crato e a Paróquia de Juazeiro do Norte vêem o turismo como uma 

ameaça ao espaço sagrado construído e deixado como legado pelo Padre Cícero, incutindo esta 

visão em seus romeiros que repudiam serem considerados turistas por enxergarem nestes uma 

imagem profana, sedentos por diversão, convergindo da missão de fé que leva o romeiro a 

Juazeiro. 

A Diocese do Crato, na figura do seu Bispo Dom Fernando Panico expressou na 2ª 

Carta Pastoral publicada em 02 de fevereiro de 2003, seu repúdio ao turismo religioso como 

“espetáculo da mídia, servindo às vaidades e aos interesses comerciais e ao lucro enganoso e 

explorador, do que ao aprofundamento espiritual e religioso do povo”(PANICO, 2003, s/p)20.  

Nesta mesma carta, o Bispo demonstra o interesse da Igreja em cuidar da causa dos 

romeiros e diz ser o turismo necessário para Juazeiro “aquele que aprimora a dignidade da pessoa 

humana, oferecendo água de qualidade, saneamento básico, habitação digna para os que aqui 

moram e para os que vêm seguindo os conselhos expressos em atitudes e palavras do Padre 

Cícero” (idem).  

Ou seja, na perspectiva da Igreja (observada nas palavras do Bispo transcritas 

anteriormente), existe a possibilidade de apoiar o fomento de um outro turismo em Juazeiro do 

Norte, negando o tipo de turismo atualmente planejado nas políticas públicas para o setor, 

considerado pela instituição religiosa uma atividade predadora da sócio-cultura local. 

Exemplificando o posicionamento da Igreja, Maio (2004, p. 55), cita editorial da 

Embratur intitulado Roteiros da Fé Católica no Brasil, publicada em 2000, onde o Cardeal do Rio 

de Janeiro, Dom Eugênio Sales, condena “ o caráter cômodo das viagens e exploração comercial 

de elementos que descaracterizam e deturpam o sentido religioso dessa atividade”, sendo na visão 

o turismo religioso “não um passeio ou excursão. Mas como uma viagem inspirada pela fé”. 

                                                 
20 PANICO,Dom Fernando. 2ª Carta Pastoral. Disponível em http://www.diocesedecrato.org.br. Acesso em 13 mar 
2008 
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O maior símbolo do conflito existente para Juazeiro do Norte é o Centro de Apoio 

aos Romeiros. Sua construção para o poder público representa uma obra grandiosa que irá atrair 

muitos visitantes e colocar Juazeiro do Norte na rota do turismo religioso mundial, conforme 

expressou o Secretário de Infra-estrutura Mário Bem Filho durante entrevista. 

Já Para a Igreja, o Centro de Apoio aos Romeiros significa espaço para acolher os 

fiéis para assistirem as pregações católicas. Para o Padre Paulo Lemos, “o Centro de Apoio é uma 

esperança de melhoramento da organização estrutural das nossas romarias”.  

A obra do Centro de Apoio aos Romeiros teve início em 1988 quando da pretensão 

de se construir um espaço para abrigar os romeiros a fim de organizar as ruas que já que ficavam 

intransitáveis durante as romarias naquele tempo. Vários governos depois, a obra foi embargada 

pelo Tribunal de Contas do Ceará devido a problemas quanto à comprovação de uso da verba 

repassada para a obra. 

Figuras 22 – Vista frontal da Construção do centro de apoio a romeiros. 

                                
                                               Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008) 

Figuras 23 – Vista Lateral da Construção do centro de apoio a romeiros. 

 
                                               Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008) 
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Figuras 24 – Vista da Construção dos “boxes” no centro de apoio a romeiros. 

 
                                               Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008) 

 

O atual governador do Estado do Ceará, Cid Gomes, em visita a Juazeiro do Norte em 

janeiro de 2008 prometeu ao Bispo da Diocese retomar as obras. Na Secretaria das Cidades o 

Coordenador de Desenvolvimento e Integração Regional, o economista Alexandre Weber 

declarou a pesquisadora que a prefeitura de Juazeiro está sendo cobrada pela gestão da obra.  

Para o coordenador, o projeto está mal formulado e não irá resolver o ordenamento 

espacial como se propõe devido a sua localização e defasagem em número de serviços para 

atendimento ao público cada vez mais crescente. O governo prever estudar a reestruturação, 

definir novas estratégias e intervenções para então concluir a construção da obra. 

Fazendo uma comparação, mesmo superficial, com o Centro de Apoio ao Romeiro de 

Aparecida do Norte – SP, local de maior fluxo de visitação religiosa no Brasil, tem-se a 

contradição de que enquanto o Centro de Apoio ao Romeiro de Juazeiro do Norte é uma obra de 

responsabilidade do governo, em Aparecida, a Igreja monopoliza o Centro de Apoio aos 

Romeiros, gerenciando o espaço.  

Em comum, para ambas as cidades, o Centro de Apoio aos Romeiros representa a 

expectativa de “estratégia de desenvolvimento espaço-social do poder urbano” (OLIVEIRA, 

1997, p. 93). 

Enquanto há o impasse político, a Paróquia de Juazeiro do Norte age a favor da 

organização do entorno da Igreja Matriz durante as romarias, buscando resolver a problemática 

das barracas concentradas nas ruas próximas a Igreja e na Praça Matriz,  ocupando o espaço 

destinado às celebrações. 
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Figuras 25 e 26 – Vista da Escadaria da Igreja tomada por comércio informal 

  

  
                                            Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008) 

O administrador da Paróquia, Padre Paulo Lemos, após várias tentativas de ter o 

problema de ordenamento urbano solucionado pelos órgãos públicos solicitou ao prefeito da 

cidade, Raimundo Macedo a doação do espaço da Praça Matriz para ser cuidado pela Paróquia 

local.  

A proposta de doação foi encaminhada para a Câmara Municipal em setembro de 

2007 e em 07 de dezembro deste mesmo ano sancionada pelo prefeito e publicada no Diário 

Oficial do Município. 

Segundo documentos (em anexo), a Paróquia de Nossa Senhora das Dores recebeu da 

prefeitura a doação de uma área de 17.141, 50 metros quadrados, localizado nos limites do 

Santuário da matriz de Nossa Senhora das Dores. O Padre Paulo Lemos explica que o propósito 

da paróquia é fazer o gradeamento de todos os arcos que circulam a Praça do Romeiro e a Igreja 

Matriz, como também a construção de um altar para celebração, banheiros e outras intervenções.  
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Figura 27 – Vista da Praça da Matriz antes do período de romaria. 

 
                                              Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008) 

Figura 28 – Vista da Praça da Matriz durante o período de romaria. 

 
                                            Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008) 

 

Figuras 29 – Destaque para os arcos da Praça da Matriz antes e do período de romaria. 

 
                                              Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008) 
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Figuras 30 – Visão lateral dos arcos da Praça da Matriz durante período de romaria. 

 

 
                                            Fonte: OLIVEIRA, Laís (2008) 

 

Segundo o padre, “a obra está orçada em 125 mil reais e a Igreja não tem condições 

de fazer tudo isso, daí lancei a Campanha ‘Praça do Romeiro, zela por ela, Juazeiro’, uma forma 

de igreja e sociedade unirem-se em um gesto de acolhida”. 

A doação foi divulgada no último dia da Romaria das Candeias, recebida com alegria 

pelos romeiros e com apreensão pelos barraqueiros. Em seu discurso, Padre Paulo disse em nome 

da Diocese: 

 

 sabemos que os camelôs, barraqueiros e ambulantes que ali se instalam na época das 
grandes romarias são pessoas trabalhadoras que precisam desta atividade para 
sobreviver. No entanto, o gradeamento representará organização e não expulsão. 
Acreditamos que outra solução deverá ser repensada para colocar esses nossos irmãos 
comerciantes em um lugar mais adequado para desenvolverem suas atividades sem 
comprometer as celebrações religiosas. 

 
 
 
O pároco afirma pensar em solicitar doações de outros locais da cidade que 

necessitam de revitalização como a Igreja do Socorro e o cemitério. Para ele, seria “um grito 

profético para resolver problemas que a prefeitura não consegue”. 

Ao não se responsabilizar pelo gerenciamento do espaço ao redor do Santuário, 

esperando ações da Prefeitura Municipal, a Igreja passa a esquivar-se da função de zelar pelo 

território público, passando a cobrar atitudes da administração pública no ordenamento urbano 
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local, sem exercer o papel que lhe cabe de uma das instituição gestora das políticas urbanas de 

Juazeiro do Norte. 

Entre conflitos de ideais e interesses, torna-se evidente o descompasso entre as ações 

públicas, as intervenções da Igreja e o turismo religioso em Juazeiro do Norte. Tanto o Padre 

Paulo quanto os secretários entrevistados admitem manter um bom relacionamento, desde que 

não ultrapasse as negociações defendidas por cada instituição, bem diferente dos tempos de Padre 

Cícero quando este conseguia interligar os interesses religiosos a sua influência política. 

Se retomarmos o processo histórico da formação política de Juazeiro do Norte 

(quando o Padre Cícero conseguia centralizar sob sua influência os interesses políticos e 

econômicos) e confrontarmos com a atual composição política do município, perceberemos que 

as lideranças eclesiais que outrora participavam ativamente das decisões políticas, hoje ainda 

atuam neste campo com notório poder de decisão. 

 A presença da Igreja nos meios políticos seja por causa da influência popular, 

enquanto detentora da representatividade religiosa, ou devido a sua forte presença e poder de 

decisão reflete em uma subordinação (embora não oficialmente) das políticas públicas à política 

eclesial. 

Assim, a dinâmica da contradição de interesses funciona como mecanismo de 

avaliação das políticas públicas, cabendo o papel de avaliador dessas políticas às lideranças 

eclesiais, mesmo no planejamento urbano e turístico local, continuando estas lideranças a 

ocuparem posição de destaque dentro do processo político juazeirense.  

Embora não exista um modelo representativo da subordinação das políticas públicas à 

política eclesial, na prática, a Igreja influencia no planejamento e gestão do bem comum, 

fazendo-se presente nas reuniões de governo, posicionando-se diante das decisões políticas, 

colocando-se em seus discursos como defensora dos interesses do povo em prol dos mais 

carentes, ditos pela Igreja como “sem voz” e por ela protegidos. 

O papel de representante popular torna os interesses da instituição eclesial defendidos 

como sendo de vontade do próprio povo, direito concedido pelos fiéis que acreditam na 

comunhão dos interesses da Igreja e da sociedade. 

Porém, por esta participação das lideranças eclesiais na elaboração das políticas 

públicas não implicar na concordância de ações, a Igreja acaba por negar apoio a políticas que 

não estejam de acordo com os preceitos por ela defendidos. 
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Entre estes preceitos encontra-se a gestão do turismo religioso em Juazeiro do Norte, 

onde o planejamento turístico é visto pela Diocese como uma atividade predadora, uma ameaça 

ao sentimento de local sagrado que atrai os romeiros, enquanto o poder público tenta planejar a 

cidade para que se torne um competitivo destino turístico religioso nacional. 

É neste cenário de conflitos de interesses que se faz necessário analisar os rumos do 

turismo religioso em Juazeiro, identificando se as ações propostas nas políticas públicas para o 

setor condizem com a realidade e necessidade dos agentes envolvidos no processo de 

desenvolvimento turístico, aparando arestas, analisando as deficiências e entraves ao turismo 

religioso em Juazeiro do Norte. 

 

 

 

3.3 Os rumos do Turismo Religioso em Juazeiro do Norte 

 

 

 A vocação religiosa de Juazeiro do Norte tornou a cidade ponto de referência para 

os romeiros, vindos de diversas partes do país. Estes apesar de deterem poucos recursos e não 

usufruírem de infra-estrutura local de qualidade têm grande poder de influenciar uma 

considerável demanda de adeptos do turismo religioso que buscam em seu tempo livre absolver a 

experiência de fé propagada pelos romeiros, impulsionando a atividade turística em Juazeiro, sob 

o entusiasmo político e econômico do poder público e a insatisfação dos representantes da Igreja 

na região. 

É nas instalações rústicas, pensões, ranchos, dormitórios em casas de família, muitas 

delas sem estrutura higiênica e espacial necessária para receber que o romeiro, geralmente de 

origem humilde, sem condições de pagar por melhores equipamentos, hospeda-se durante os 

períodos de romaria. Apesar de deterem poucos recursos, estes consomem os produtos locais, 

gerando considerável lucro para o comércio de Juazeiro do Norte e para a Diocese que recebe 

generosas doações dos fieis do Padre Cícero. 

Por outro lado, o poder público ver o turista como potencial de crescimento 

econômico regional. Com maior poder aquisitivo, o turista religioso gera maior receita, além de 
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impulsionar a construção de equipamentos de grande porte como hotéis, restaurantes, museus, 

shoppings, aeroporto, etc. 

Conforme Barros (2001, p.153): 

 

 Preparando-se para a arrancada do desenvolvimento trazido pelo ‘turismo religioso’, 
esquecendo-se de que a identidade do ‘patriarca do Juazeiro’ é com os miseráveis que 
Deus lhe mandou proteger, constrói-se hotel cinco estrelas, restaurante panorâmico e 
museu com personagens de cera reproduzindo Padre Cícero e os homens e mulheres que 
estiveram com ele na missão a que se propôs. 
 
 
 

O turismo religioso tornou-se então um filão rentável na economia do Cariri 

juntamente com as romarias ao Padre Cícero. Embora o litoral ainda seja a região mais procurada 

por turistas e residentes devido aos investimentos em infra-estrutura e maior oferta de serviços, a 

interiorização da atividade turística surge como diversificação de roteiro e alternativa de mercado 

para o setor. 

Como reflexo de um processo gradativo de descentralização e interiorização do 

turismo iniciado na década de 90 com o PNMT, no Governo de Fernando Henrique Cardoso, as 

atuais políticas para o setor convergem para a lapidação de novos roteiros.  

Na 1ª gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2002-2006) o planejamento do 

turismo no Brasil deu-se com base na regionalização do turismo, envolvendo os municípios 

através do planejamento integrado. Esta proposta permanece no Plano Nacional de Turismo 

proposto para o segundo mandato do Presidente Lula (2007-2010), estendendo-se ao 

planejamento turístico dos estados, integrando os municípios com atrativos regionais que se 

completem fortalecendo o produto turístico. 

Segundo o Ministério do Turismo (Brasil, 2007)21 

  
 Regionalizar o turismo é transformar a ação centrada na unidade municipal para uma 

política pública mobilizadora de planejamento e coordenação para o desenvolvimento 
turístico local, regional, estadual e nacional, de forma articulada e compartilhada. É 
também, esforço coordenado entre municípios, estados e países para ações de 
negociação, consenso, planejamento e organização social. 

 
 

                                                 
21 Disponível em: http://institucional.gov.br/regionalizacao/. Acesso em 18 set 2008. 
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A regionalização do turismo agrega atratividade ao produto Ceará, conhecido e 

divulgado por suas potencialidades litorâneas, diversificando a oferta de produtos, alcançando 

maior competitividade diante do mercado turístico. “A oferta turística fora da Capital embora 

tenha ainda muitas limitações, já é um potencial extraordinário para diversas modalidades de 

turismo” (CORIOLANO & FERNANDES, 2005, p. 395). 

A forte presença da fé, os valores locais e as manifestações religiosas do povo 

revelam um Brasil, um Nordeste e um Ceará rico para o turismo religioso, oferecendo condições 

para um desenvolvimento positivo na economia, na cultura e na qualidade de vida da população. 

De olho na oportunidade de desenvolvimento econômico trazido por este novo 

segmento turístico, o poder público mostra-se disposto a investir no turismo religioso, buscando 

facilitar o acesso e a estrutura dos centros de romaria no estado do Ceará (Juazeiro do Norte, com 

os romeiros de Padre Cícero e Canindé com os romeiros de São Francisco de Assis), buscando 

atrair uma demanda em potencial, dinamizando a economia dessas localidades. 

Borges et al (2006, p.346), pontuam que: 

 

La propuesta Del gobierno brasileño es democratizar el aceso a esos centros de romería 
Del país, y mostrar a los agentes de viajes su importância dentro de uma estratégia de 
marketing, ya que se pueden ofrecer veinte grandes destinos con um gran potencial 
turístico.  La investigación realizada junto a la EMBRATUR há mostrado que es 
necesario investir y segmentar este sector que movimenta hay 15 millones de personas 
dentro del país. 
 
 

 

Porém, a percepção de potencial turístico não foi acompanhada de um planejamento 

em longo prazo, com comprometimento, organização e participação popular na elaboração das 

políticas públicas para o segmento em expansão. Como conseqüência, tem-se a exploração 

comercial da cultura popular, a perda da identidade local e graves problemas urbanos e 

ambientais. 

 Oliveira (2007, p.46), lembra que “no turismo, o Estado é quem planeja, estabelece 

objetivos e metas, define as parcerias, concede incentivos financeiros e fiscais, investe na 

promoção e divulgação, regulando a atividade, atuando no controle mercadológico e na 

legislação e fiscalização do setor”. 

A ineficiência de planejamento e organização da atividade turística pelo Estado, seu 

principal interventor, deu margem à supervalorização econômica do turismo, construindo uma 
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atividade com características comerciais e mercadológicas, não condizente com a ideologia de 

quem viaja impulsionado pela fé, descaracterizando o turismo religioso. 

Em Juazeiro do Norte, a condução econômica do turismo religioso acaba por 

distanciar a Igreja, fazendo-se contrária à prática do turismo quando na verdade ela deveria andar 

em comunhão com o poder público na formação do desenvolvimento pautado nos valores sociais 

e culturais da localidade. 

Enquanto formadora de opinião, a Igreja transmite aos romeiros sua antipatia ao 

planejamento turístico da forma que é atualmente gerenciado pelo poder público, levando-os a 

repudiar sua comparação com os turistas. Numa segregação quase que natural, a Igreja passa a 

cuidar das questões dos romeiros enquanto a administração pública cabe o planejamento do bem-

estar do turista para que este passe mais tempo consumindo e retorne nas próximas férias. 

A Igreja atua fortemente na organização das romarias e gestão dos atrativos religiosos 

visitados. Sua atuação se faz notória em ações como: 

� Cadastramento dos Romeiros durante as romarias; 

� Organização das Romarias, preparação do calendário, programação de missas e 

atividades para os romeiros; 

� Contato com outras paróquias do Nordeste para organização da vinda de romeiros; 

� Captação de recursos e auxílio para os Romeiros que não têm como pagar 

transportes, hospedagens, etc.; 

� Administração e manutenção dos equipamentos religiosos, igrejas, e do Museu 

Padre. Cícero; 

� Administração do Museu Vivo: parceria entre a Igreja e a Prefeitura (manutenção); 

� Dá permissão para comercialização de artigos religiosos dentro dos equipamentos 

católicos; 

� Propriedade de alguns ranchos 

 

Embora denominada Secretaria de Turismo e Romaria, um reconhecimento à força e 

representatividade das romarias para Juazeiro do Norte, os interesses do órgão municipal 

responsável pela gestão do turismo demonstra preocupações condizentes com a visão de 
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crescimento econômico trilhada nas políticas públicas estaduais para o turismo. Sua função 

baseia-se fundamentalmente na divulgação do destino turístico, produção de material 

promocional e informativo, segurança e entretenimento oferecidos com foco no perfil do turista. 

A gestão pública precisa lembrar que foi o grande fluxo de romeiros do Padre Cícero 

que deu margem a uma serie de atividades religiosas, de serviços e produtivas que hoje 

imprimem as características econômicas da cidade. A aglomeração dessas atividades motivadas 

pelo apoio religioso construiu a imagem polarizadora que hoje identifica regionalmente Juazeiro 

do Norte. (AMARAL FILHO, 2006). 

Da construção de cidade rica economicamente e culturalmente veio à potencialidade 

para o turismo, sendo o romeiro um propulsor do turista religioso e conseqüentemente, em longo 

prazo, do desenvolvimento econômico almejado pelo poder público através do setor turismo. 

Cabe aos gestores do estado e do município promoverem os ajustes necessários para 

que as políticas elaboradas para o fortalecimento do turismo religioso estejam de acordo com a 

realidade da sociedade que irá usufruí-las, integrando os interesses da população local, romeiros e 

turistas, buscando uma conciliação com a Igreja, juntos construindo as bases sólidas para se 

trilhar o turismo religioso voltado para o desenvolvimento socioeconômico, com a proteção dos 

valores culturais.  

Nas palavras de Yázigi (2003, p. 178): 

 

 Ao contrário do que muitos prefeitos pensam, o turismo não é uma atividade que possa 
amadurecer no espaço de uma gestão, sobretudo quando se parte do zero. É um 
investimento a médio e longo prazo, em que cada um vai acrescentando um ou mais 
tijolos, para que, pouco a pouco, existam condições mínimas para se pensar num 
desenvolvimento turístico. 

 
 

 

É neste repensar do turismo religioso hoje ‘comercializado’ nas políticas públicas que 

se propõe uma nova estratégia de planejamento para a atividade, pautada no equilíbrio de 

interesses, na avaliação da viabilidade de projetos, na ordenação do espaço urbano e nas relações 

deste espaço e de sua estrutura com romeiros, turistas e população local, tendo em vista 

proporcionar bem-estar a todos os agentes envolvidos no longo e sócio-ambientalmente 

responsável processo de desenvolvimento turístico local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Juazeiro do Norte, reconhecido destino nacional de romeiros, tem na religiosidade 

local forte atrativo cultural e econômico. A atmosfera sagrada construída no imaginário popular 

ajuda a fortalecer os sentimentos de devoção e admiração transmitidos pela figura do Padre 

Cícero, neste centralizada a influência religiosa e política que perpassada por gerações de 

romeiros, alimenta a crescente demanda de visitantes, dinamizando a economia regional, 

fortalecendo a prática do turismo religioso. 

Ao analisar as políticas de turismo para Juazeiro do Norte, percebeu-se que os 

diagnósticos apresentados no PAT e no PDDU têm, em comum, a constatação da problemática 

quanto à estrutura urbana local, agravada durante as romarias, quando ocorre considerável 

aumento do número de usuários dos serviços públicos e infra-estrutura. 

Esse quadro ajudou a constatar também a impossibilidade de avaliar, apenas 

tecnicamente, as políticas públicas de turismo para Juazeiro do Norte. Daí a reorientação a 

pesquisa para a observação da Romaria das Candeias, quanto à relação dos visitantes (romeiros e 

turistas) com o espaço urbano, suas necessidades e conflitos, procurando aproximar os limites do 

planejamento urbano das vias do turismo religioso, entendendo seus desafios e possibilidades. 

Preferiu-se metodologicamente expor em um primeiro momento a observação a 

Romaria das Candeias para situar o leitor quanto à importância de se conhecer os anseios e 

posicionamentos dos usuários das políticas públicas. O que não ocorreu na elaboração das 

políticas de turismo para Juazeiro do Norte. 

Como resultado da observação da relação dos visitantes (romeiros e turistas) com o 

espaço urbano, foi perceptível a necessidade em comum de que as políticas propostas pelo poder 

público não estejam apenas bem elaboradas, com preceitos democráticos e administrativamente 

modernos, mas sim que estejam de acordo com a real necessidade do lugar, primando pela 

participação popular.  

O não envolvimento da representação católica secular – a Diocese de Crato – com as 

questões urbanas de Juazeiro do Norte, deixando-as cargo “exclusivo” da Prefeitura, constitui 

grave empecilho no avanço das ações propostas para gestão das  políticas públicas da cidade.  
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A Igreja tem importante função na co-participação da gestão pública em Juazeiro do 

Norte, mas sua atuação tem maior ênfase na preparação das romarias, empenhando-se no 

fortalecimento da sua relação com os romeiros, deixando para a Prefeitura o dever de cuidar do 

espaço urbano.  

Ao deparar-se com o caos que se instala na cidade em dias de romaria, principalmente 

com a problemática das barracas instaladas desordenadamente ao redor do Santuário, a instituição 

religiosa responsabiliza a administração do município, esquivando-se de sua obrigação com o 

território público. 

Quando é de seu interesse participar das decisões políticas, a Igreja faz-se presente 

nas reuniões de planejamento, como ocorre nos períodos que antecedem as romarias, quando a 

Prefeitura planeja a preparação da cidade para receber o grande número de romeiros. Tal 

presença dá-se também na constatação de políticas não condizentes com seus ideais, como é o 

caso das políticas de turismo, opondo-se veementemente a gestão orientada pelo poder público. 

Ao contrariar uma ação pública, a Igreja dá início ao mecanismo de avaliação das 

políticas públicas, evitando ou emperrando propostas que não condizentes com o “olhar” da 

instituição como o ideal para a cidade e para seus cidadãos. 

Esta influência torna as políticas públicas de certa forma “subordinada” à política 

eclesial (embora isto não ocorra oficialmente), sendo esta relação resultante do poder e controle 

que a instituição religiosa exerce sobre as decisões políticas em Juazeiro do Norte. Fato este 

fortalecido na centralidade histórica da figura político-religiosa do Padre Cícero. 

Esta avaliação gerada no conflito de interesses configura-se como um instrumento 

democrático e administrativo de natureza informal, mas que deveria ser estimulado durante a 

elaboração das políticas públicas. Ela é fruto da participação efetiva da Igreja enquanto co-

responsável pela gestão do bem comum. 

A Igreja precisa compreender a importância de seu papel político enquanto 

representante popular, atuando não somente na defesa de seus interesses institucionais, mas no 

auxílio à elaboração de políticas públicas que atendam as necessidades sociais e tragam 

oportunidades concretas de desenvolvimento regional. 

Na gestão do turismo religioso, a Diocese do Crato posicionou-se receptiva a um tipo 

de turismo diferente do economicamente ambicionado pelo poder público, mostrando-se 
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preocupada em não deturpar a imagem sagrada que representa a cidade de Juazeiro do Norte para 

o grande número de romeiros que fielmente para lá se desloca. 

Contra o turismo predador fomentado pelo poder público, a Igreja concebe um 

turismo impulsionado pela fé, diferente do estigma de pura diversão e lazer atrelado à atividade, 

sendo esta planejada e organizada para o resgate da identidade e valorização cultural e social. 

 Entretanto, isto somente se tornará possível quando a Igreja assumir com 

comprometimento a gestão do turismo religioso junto a Prefeitura, participando em conjunto com 

a administração municipal da condução das políticas públicas para Juazeiro do Norte, fazendo-se 

presente nos órgãos públicos não apenas para tratar do planejamento das romarias, mas 

permanentemente interagindo diante das decisões políticas, deixando de atuar isoladamente no 

ordenamento urbano de alguns espaços de seu interesse. 

A organização urbana de Juazeiro do Norte é de responsabilidade e interesse de 

ambas as instituições (política e religiosa), por certo por motivações adversas conforme discutido 

no decorrer deste trabalho, mas com o mesmo objetivo: proporcionar bem-estar à população local 

e visitantes, independentemente destes serem romeiros ou turistas. 

Porém, para o efetivo engajamento da Igreja junto ao planejamento urbano, o poder 

público precisa também permitir esta aproximação, possibilitando a participação das 

representações eclesiais em fóruns, conselhos e reuniões. Espaços estes onde a posição dos 

representantes de ambas as instituições possa ser manifestada e discutida, demonstrando a 

inserção do Estado e da Igreja nas devidas responsabilidades sobre o espaço urbano, buscando a 

integração destes em prol do ordenamento da cidade. 

A política de turismo para Juazeiro do Norte apresenta em sua concepção um caráter 

antidemocrático (mesmo demonstrando intenções de participação popular), por contemplar uma 

visão economicista do turismo, excluindo os romeiros, considerados um empecilho ao 

desenvolvimento da atividade, por possuírem baixo poder aquisitivo, buscando substituí-los por 

uma demanda que tenha maior poder econômico para gastar na cidade. 

Um exemplo da “antidemocrática” política pública em Juazeiro do Norte é a 

construção do Centro de Apoio aos Romeiros, onde os barraqueiros e romeiros não questionados 

sobre a vontade destes em deslocarem-se para o referido Centro deparam-se com as taxas 

cobradas pela Igreja pelo uso dos box’s pelos barraqueiros, levando os romeiros a um local 

diferente de sua realidade, inibindo-os e dificultando a mobilidade destes pelo espaço urbano. 
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Assim, ao aceitar e favorecer a participação da Igreja na elaboração das políticas 

públicas para Juazeiro do Norte, abre-se caminho para uma situação de convergência no pensar o 

planejamento urbano local. Essa junção de forças integra os agentes responsáveis pela gestão 

pública, amenizando os conflitos de interesses existentes, unindo esforços na construção de uma 

administração democrática pautada nos reais benefícios sócio-espaciais. 

A gestão integrada formada por Igreja e governo favorece a avaliação das políticas 

públicas em Juazeiro, buscando o equilíbrio entre as ações propostas para a cidade, os interesses 

dos agentes envolvidos e a real necessidade da população que irá se beneficiar das políticas 

propostas. 

Tendo em vista a Romaria das Candeias, ponto de observação deste trabalho, conclui-

se que a doação recebida pela Diocese da área frontal a Igreja Matriz, referente à Praça Matriz é 

vista como um esquivar-se da instituição religiosa diante de sua responsabilidade com o 

planejamento urbano, queixando-se dos demais espaços como sendo de restrito encargo do poder 

público.  

Este por sua vez, impossibilitado de sozinho promover o ordenamento urbano de que 

necessita a cidade, ver os problemas estruturais se transformarem em caos durante as romarias, 

atuando em ações pontuais que não chegam a solucionar os problemas do espaço urbano local. 

Enquanto isso, população e romeiros sofrem com os problemas estruturais 

(ineficiência dos sistemas de água e esgoto; fornecimento de energia, etc.) que transtornam a 

estadia na cidade e o interagir com o urbano. 

  O conflito de interesses demonstrou ser um dos grandes entraves ao planejamento 

urbano, sendo a gestão pública integrada pelas duas instituições (Igreja e governo) um dos 

caminhos observados pela pesquisadora como ponto de equilíbrio para o ordenamento urbano de 

Juazeiro do Norte. 

A partir de então seria possível elaborar políticas públicas resultantes de reflexivos 

processos de avaliação, possibilitando aos moradores, romeiros e turistas usufruírem o espaço 

sagrado buscado em Juazeiro sem os transtornos de uma cidade sem o comprometimento 

gerencial com o planejamento urbano. 

É pensando no desenvolvimento do turismo religioso, centrado na convergência de 

interesses e articulado a diversas formas de ocupação econômica, que se sugere avaliar as 

políticas existentes. A idéia é perceber as expectativas dos agentes envolvidos para então adequá-
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las aos anseios da população e não apenas planejar um turismo que esteja distante da realidade do 

lugar, quando dificilmente alcançará o desenvolvimento a que se propõe. Tão pouco alcançará a 

emancipação social sonhada e incentivada pelo Padre Cícero ao incutir preceitos de trabalho e fé 

no cotidiano dos juazeirenses e visitantes. 

Embora sem pretensões pré-estabelecidas no esboço deste trabalho, a vivência no 

campo de pesquisa mostrou a importância da etnografia na avaliação das políticas públicas para a 

identificação da realidade não puramente institucional. Mostrou também o papel fatos e 

circunstâncias apuradas, in loco como forma de detectar o campo das necessidades reais dos 

atores para quem se dirigem tais políticas públicas, alcançando assim a efetividade nos programas 

propostos, além de proporcionar maior respaldo aos dados utilizados no processo avaliativo. 
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ANEXO A –  
 

Programação da Paróquia Nossa Senhora das Dores para a  
Romaria de Nossa Senhora das Candeias 2008 
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ANEXO B –  
 

Material de Divulgação fornecido pela  
Secretaria de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte 
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ANEXO C – 
 

Recortes Jornais “OPOVO” 
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ANEXO D –  
 

Recortes Jornais Diário do Nordeste 
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ANEXO E –  
 

Carta do Prefeito ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
solicitando a doação da área da Praça da Matriz 
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ANEXO F –  
 

Ofício sancionando Lei nº 3321 de 07 de dez. 2007, 
 garantindo a doação da Praça Matriz à Igreja 
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ANEXO G –  
 

Mapa com área doada pela Prefeitura à Paróquia de Nossa Senhora das Dores 
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ANEXO H – 
 

Diário Oficial do Município de 07 de dez. 2007 
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ANEXO I –  
 

Folder da Campanha de Revitalização da Praça Matriz 
 


