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RESUMO 

 
 
Este estudo apresenta uma pesquisa etnográfica com o objetivo geral de descrever e 
compreender a experiência formadora do adoecer e da busca de cura dos romeiros em 
Juazeiro do Norte. A metodologia foi construída com a utilização de entrevista com os 
romeiros, diário de campo e observações. As narrativas foram gravadas e transcritas, 
sendo realizada leitura flutuante dos relatos de campo e observação, bem como das 
narrativas colhidas sendo codificadas e exploradas com leitura profunda, em busca 
exaustiva das similaridades entre os conteúdos. Desta forma, foi realizada a organização 
do corpus em função de dois temas norteadores, segundo a pertinência das discussões 
emergidas dos elementos comuns associados aos objetivos da pesquisa e das narrativas 
dos romeiros: as concepções e práticas na “experiência da doença e da busca de cura”, 
sendo esta categoria gradativamente depurada em seus significados e nas unidades de 
contexto como concepção de cura, fé, saúde, doença e aprendizagem com o alcance de 
cura. A segunda categoria, “os rituais na experiência da busca de cura”, foi 
referenciada por subcategorias: a relação profissional e o serviço de saúde-paciente, a 
performance de cura, o corpo como lugar de cura, o cenário de cura, os  procedimentos 
utilizados na busca de cura e as indumentárias. Foi realizada a construção do relatório 
final sob o enfoque da antropologia da saúde, que permitiu a comparação do modelo 
biomédico de cura e a cura simbólica sobre a experiência de busca de cura dos 
romeiros; a construção do círculo de cura dos romeiros e os saberes e práticas em 
romaria; a discussão dos aspectos centrais do estudo como espiritualidade, religião, 
religiosidade popular e relação com a experiência do adoecer e a saúde. Por fim, a 
compreensão dos rituais como expressão transformativa e de aprendizagem e os saberes 
e práticas em romaria como elemento importante na construção do apoio social, da 
solidariedade e da fé que referencia a cura como uma relação pedagógica de troca de 
experiências e aprendizagens. 
 
Palavras-Chave: Experiência de Cura. Espiritualidade. Educação popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

This study present an ethnographic research with a general goal of describing an 
understanding the experience of getting an the search of healing by the pilgrims in 
Juazeiro do Norte. The methodology used was interviewing the pilgrims, field diary an 
observations. The narrative was recorded an transcribed, meanwhile a scanning reading 
about the field reports and observation was carried on, as well as the abstained 
narratives which were codified an exploited by natives deep reading in search of 
exhaustive similarities between the contents. Therefore, the organization of the corpus 
was carried out in two grinding themes, according to the pertinences of the emerged 
discussions of the similar elements associated to the research goals and pilgrims’ 
narratives, the conceptions and performances in the experience of illness and search for 
healing. This search for healing is little by little being purified on its meanings and the 
gradually units of contents as a conceptions of healing, faith, health-illness and learning 
that comes whit the achievement of healing. The second category, the rituals of 
experiencing search for healing, was referred in subcategories such as: professional 
relation and service of health-patient, healing performance, body where the healing 
occurs healing scenery, procedures used in search of healing and outfit. The final report 
was written emphasizing health anthropology which allowed the comparisons between 
the healing medical model and the symbolic healing of the experience of search for 
healing of the pilgrims; the beginning of the circle of pilgrims en pilgrimage; the 
scission of the main aspects of the study like spirituality, religions, popular 
religiousness and the relation with the experience of getting ill and health. At last 
understanding of rituals as a transformative expression, learning, the practical 
knowledge and performances in pilgrimage as an important role in social support, 
solidarity, faith which refers to healing as pedagogical relation of exchanging 
experiences and learning. 
 
Keywords: Experiences-Spirituality-Popular education- healing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Resumen 

 
 
 
Este estudio presenta una investigación etnográfica con el objetivo para describir y 
comprender la experiencia del formador enferma y la búsqueda de la curación de los 
peregrinos en Juazeiro Norte. La metodología fue construida con el uso de la entrevista 
con los peregrinos, diario de campo y observaciones. Las descripciones fueron grabadas 
y transcriben, detenidos la lectura del flotante informes de campo, así como la 
observación de los relatos recogidos de ser codificado y explotados con lectura 
profunda, búsqueda exhaustiva de similitudes entre el contenido. De esta forma, se llevó 
a cabo la organización del corpus en relación con dos temas rectores, de acuerdo a la 
pertinencia de los debates capítulo general de los elementos comunes asociados con los 
objetivos de la investigación y de relatos de peregrinos: conceptos y prácticas en la 
"experiencia de la enfermedad y encontrar una cura", este está depurando en categoría, 
poco a poco sus significados y en contexto como la concepción de la curación, la fe, el 
aprendizaje y la salud-enfermedad con el alcance de la curación. La segunda categoría, 
"experimentan de rituales en busca de curación" se hizo referencia por subcategorías, 
tales como: la relación profesional y el cuidado de la salud-paciente, rendimiento de 
curación, cuerpo como un lugar de escenario de curación, curación, en el distrito de 
procedimientos que se utilizan en busca de curación y indumentárias. Se realiza la 
construcción del informe final sobre el foco de la antropología de la salud que permite 
la comparación del modelo biomédico de cicatrización y curación simbólico sobre la 
experiencia de búsqueda de la curación de los peregrinos; la construcción de la curación 
del círculo de los peregrinos y los conocimientos y las prácticas en peregrinación; la 
discusión de los aspectos centrales del estudio que la espiritualidad, la religión, la 
religiosidad popular y la relación con la experiencia de la enfermedad y la salud. 
Finalmente comprender los rituales como expresión transformativa y aprendizaje y los 
conocimientos y las prácticas en peregrinación como un elemento importante en la 
construcción de apoyo social, solidaridad, la fe que hace referencia a la cura como un 
intercambio pedagógico de experiencias y lecciones aprendidas.   
 
Palabras clave: experiencia-Cure-espiritualidad-Educación popular 
curación 
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Capítulo 1 

 

UM ROSÁRIO DE LADAINHAS: NARRANDO EXPERIÊNCIAS DE B USCAS 
E CURAS 
 

 

Este texto não tem a pretensão de apresentar conclusões definitivas nem 

verdades absolutas ou acabadas. A minha intenção foi promover reflexões, discussões, 

olhares, escutas, sugestões e abrir possibilidade de novas investigações e 

compreensões. Este estudo é uma representação da minha experiência ou de várias 

experiências humanas, pois ao fazê-lo necessitei de muitas e longas citações, narrativas 

e leituras oriundas de outras vozes e palavras que aqui estão referenciadas como uma 

composição ou um rosário, como diziam os romeiros quando os entrevistava: um 

rosário de ladainhas. Assim falavam quando contavam suas experiências em busca de 

cura. A expressão se refere a muita coisa para contar, muita gente, muita reza e muito 

chão. Representa uma história longa. 

Foi, também, um grande campo de aprendizagem, construção e resgate de 

conhecimentos, percepções, capítulos e categorias que se entrelaçaram formando o 

contorno e o formato de texto. Este exercício foi cansativo, lento e silencioso, 

preenchido de angústias, dúvidas, perdas e memórias. Mas também foi revelador, 

reflexivo e corporificado como o fluxo do ciclo de vida e morte.  

Precisava, então, finalizá-lo, deixá-lo materializar-se, partir e permitir que 

outros olhares sob novas perspectivas se aproximassem como um aprendizado sobre 

mais uma expressão de espiritualidade, entre tantas outras, como a espiritualidade dos 

negros, dos índios e dos orientais. Enfim, aqui se descreve a busca de cura na 

experiência do adoecer dos romeiros e na ancestralidade de pessoas que, em plena luz 

do dia, há quase um século, realizavam curas, receitavam remédios e profetizavam em 

torno do seu próprio mundo mítico, da religiosidade e da medicina popular.  

 Assim, convido à leitura deste universo e, como Basso (2007), sugiro que 

leiam como quem respira, sem pressa, sem esforço, deixando-se permear pelo sopro 

que, neste momento, exala e vive, mesmo que seja em um ritual acadêmico de exame 

sobre uma tese.  

 

 



10 
 

As palavras se repetem e os conceitos também, em si mesmos não são 
senão marcas no papel e na mente. O sopro é o que vive sempre novo. 
Fique com o sopro vivo. Descarte as palavras, os conceitos, e as 
lembranças. O sopro pulsa em seu próprio coração. Escute. (BASSO, 
2007, p. 17). 
 

 

O desenvolvimento deste estudo foi orientado pelo objetivo de descrever e 

compreender a experiência formadora do adoecer e da busca de cura dos romeiros 

devotos do “Padim Ciço”1. Este aspecto trouxe um questionamento central neste estudo 

que foi: a experiência do adoecer e da busca de cura dos peregrinos em romarias em 

Juazeiro do Norte constitui um espaço de construção de saberes e práticas em saúde? 

Esta perspectiva também possibilitou outras interrogações como: qual o significado de 

cura para os romeiros? O que aprendem e o que repassam com a busca e o alcance da 

cura? E como a compreensão destes questionamentos, de alguma forma, contribuiu para 

refletir a formação médica? Para isto parto do lugar da experiência formadora e da 

educação popular para dialogar com os meus questionamentos e referenciar esta 

discussão, lembrando que a educação popular valoriza os saberes das classes populares 

sem subjugá-los ao saber acadêmico. 

 

 

1.1 Experiência do Adoecer e da Busca de Cura  

 

Bondia (2002) explora a possibilidade de pensar a educação a partir da 

experiência/sentido. O autor coloca que a experiência vem do latim experiri, que 

significa provar (experimentar). A experiência é o que passa por nós, o que nos 

acontece, o que nos toca. É, em primeiro lugar, um encontro ou relação com algo que se 

experimenta ou que se prova. É uma travessia, um perigo. E acrescenta a relação do 

sujeito com a experiência, retomando o conceito de experiência em Heidegger (2002; 

1987), quando o mesmo sinaliza a experiência como algo que nos acontece, que se 

apodera de nós e que nos transforma. O componente fundamental da experiência é a sua 

capacidade de transformação. 

 

 

                                                 
1 Durante todo o texto deste estudo o termo Padim Ciço aparece em lugar do Padre Cícero, devido às falas 
dos romeiros. 
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É a experiência aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que 

acontece, e ao passar nos forma e nos transforma. Somente o sujeito 

da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação. 

(BONDIA, 2002, p. 19). 

 

 

O autor também dialoga o saber da experiência como um aspecto encarnado no 

indivíduo concreto, pois se configura na relação com a existência, com a vida singular, com o 

cotidiano. 

Ao abordar a experiência, Mamede (2001), inspirada em Jonh Dewey, 

descreve a sua importância para a atividade do aprender. Cada experiência prepara uma 

pessoa para uma experiência posterior mais conscientemente dirigida e com um 

significado mais amplo e profundo, em constante processo de reconstrução. A nova 

experiência não é somente acrescentada à experiência passada, mas transforma a 

maneira como se percebe o passado. Os antigos significados, embora habituais e, de 

algum modo, resistentes à mudança, estão sujeitos à ampliação e ao enriquecimento pela 

experiência posterior.  

 

 

Quando um indivíduo passa de uma situação a outra, seu mundo, seu 
ambiente, contrai-se ou se expande. Ele não descobre a si próprio 
vivendo em outro mundo, mas em uma diferente parte ou aspecto do 
mesmo mundo (MAMEDE, 2001. p. 64). 
 
 

A autora destaca que a experiência não se realiza unicamente na esfera da 

subjetividade. Nossa aprendizagem se processa num tecido social, numa tentativa de 

conquistar uma compreensão e um agir comum, representando um princípio de 

interação com um mundo de pessoas, a cultura acumulada, sendo uma vivência 

relacional. Contextualizando, ainda, a posição de Mamede sobre doença é importante 

perceber que a experiência do adoecer levanta significados profundos para o ser 

enquanto totalidade, uma mudança, constituindo, portanto, uma experiência 

significativa e formadora.  

Marie Christine Josso, em seu livro Experiências de vida e formação, coloca 

que as experiências podem ser formadoras, tanto as que alimentam a autoconfiança 

quanto as que geram as questões, as dúvidas e as incertezas. A autora sugere quatro 

atitudes interiores na dinâmica da elaboração das vivências em experiência. A primeira 
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corresponde a uma vivência intensa, ou não, de algo inesperado ou surpreso quando 

esse processo interrompe uma lógica conhecida. A segunda é o confronto com o 

desconhecido. A terceira é a tentativa de nomear, interpretar social ou culturalmente a 

experiência. Por fim, a quarta seria pensar ou refletir sobre a experiência, ou seja, 

suscitar alguns questionamentos como “o que vou fazer com ela? Com tudo isso?”. 

(JOSSO, 2004). 

Trazendo para o processo do adoecer, a primeira etapa seria algo que 

interrompe o cotidiano da nossa vida, como o diagnóstico de uma doença, a notícia de 

uma perda, um nascimento ou acidente. A autora traz subjacente a essa elaboração 

alguns questionamentos, como: “Por que isto e não aquilo?”, o que, de certa forma, 

corresponde às primeiras interrogações das narrativas da experiência do adoecer: “Por 

que isto? Por que comigo?”. Assim, como lembra Oliveira (2008), de algum modo se 

inicia um diálogo com o sintoma, com o vivido, com a doença, com questionamentos e 

reflexões. 

A segunda etapa seria o confronto com o desconhecido que leva a pessoa a 

analisar o que está se passando. Na experiência do adoecer esse aspecto é muito forte 

quando, ao se deparar com o diagnóstico o paciente inicia o processo de busca de 

entendimento da doença, o seu diagnóstico e o tratamento, além de sentir dor e 

sofrimento. São buscas de explicações da etiologia da doença. 

A terceira etapa seria a saída de si para ir ao encontro dos outros. Este 

aspecto remonta à narrativa de um romeiro acometido por uma leucemia, quando, ao 

adentrar o processo de interação da experiência da doença, ou seja, no início do 

tratamento, colocou, durante a sua história, entre silêncios pausados e lágrimas, que o 

seu mundo, antes da doença, era muito diferente. Não tinha noção de que existia outra 

realidade de pessoas como crianças, idosos e jovens com a doença. 

 

“Eu tenho mudado muito. E isso me deixa assim... Quando parei de trabalhar... Nossa!...Eu 
vivia no mundo diferente sabe!...No mundo diferente sem saber o que. Era isso.. .daí........depois 
que peguei...eu vi quantas e quanta gente, principalmente no hospital que fui tratar: desde 
criança....desde idosos. Pessoas da minha idade, jovens... Eu não sabia o que era isso... Mudou 
muito minha vida” (Francisco, Curitiba, 2009)2. 

 

 

                                                 
2 As falas dos romeiros serão apresentadas sempre em itálico. 
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Essa etapa seria, então, uma tentativa de nomear, interpretar social ou 

culturalmente a experiência para os outros e para si mediado pela linguagem do que 

aprendeu. O sujeito se depara com outras experiências da doença, com profissionais de 

saúde e com grupos e instituições sociais e de saúde e buscas alternativas de cura, além 

do modelo biomédico. A quarta etapa é o repensar sobre a experiência, o refletir. No 

campo da experiência do adoecer representa todo o aprendizado em torno do limite de 

vida e morte onde o sujeito aprende a experiência para, então, ressignificar outro modo 

ou estilo de vida que envolve grupos sociais, explicações e sentido.  

Observa-se que a experiência do adoecer na leitura e perspectiva formativa 

em Josso revela elementos singulares com a leitura antropológica de Roselló (2009), 

quando coloca que a doença representa uma experiência biográfica, ou seja, a doença 

representa um elemento de transição, de vivência profunda da experiência pessoal, 

afetiva e transcendente. A visão da realidade é diferente antes e depois da doença. Trata-

se de um episódio biográfico que pode transformar o rumo do projeto pessoal de cada 

indivíduo.  

Campos (2009) afirma que a experiência do adoecer não se restringe a uma 

patologia orgânica como é visto no modelo biomédico: 

 

 

A experiência da doença não é um simples reflexo de uma patologia 
orgânica, no sentido biomédico do termo, mas um processo que 
conjuga crenças, normas, valores e que envolve grupos sociais, 
instituições, padrões de relacionamento e um corpo específico de 
conhecimento, no sentido de proporcionar um modelo de explicação 
que torna a realidade da doença subjetivamente dotada de sentido 
dentro de um dado contexto sociocultural (CAMPOS, 2009: 68). 

 

 

Martim (2009) afirma que a experiência da doença remete o indivíduo às 

várias dimensões do diagnóstico e da cura atrelada à cultura expressa de uma sociedade 

ou de grupos sociais. Desta forma, a compreensão da doença deixa de ser percebida 

como um conjunto de sintomas físicos imutáveis observados no mundo empírico e 

passa a ser entendida como um processo subjetivo construído através de contextos 

socioculturais vivenciados pelos sujeitos, inserindo o entendimento da doença como 

experiência.  



14 
 

Alguns estudiosos, como Vasconcelos (2006) salientam que essa 

experiência reorganiza valores e prioridades de suas vidas, desapegando-os daquilo que 

passam a perceber como secundário, mas que estava antes ocupando um espaço central 

em suas vidas. O sofrimento trazido pela doença gera crises que se manifestam no 

cotidiano, no modo de viver individual e coletivo que, com o enfrentamento e o 

confronto, constroem novas formas de manejo, mesmo com o acesso ou não do paciente 

aos recursos dos serviços de saúde. Por isso, a experiência da doença pode transformar o 

sujeito, levando-o a ressignificar hábitos, comportamentos, crenças, visão de mundo e 

estilo de vida. 

Para compreender o processo de construção da experiência e sua perspectiva 

formadora neste estudo, reportei-me às narrativas dos romeiros, pois a experiência do 

adoecer encontra-se atrelada à busca de cura dos romeiros, quando se revela a 

construção de saberes, práticas e itinerários referenciados pela religiosidade popular. 

Partes das narrativas colhidas referenciam buscas de cura de doenças, de agravos ou um 

problema para aliviar o sofrimento, sendo mediado pela fé.  

Essas reflexões permearam toda a trajetória da construção desta pesquisa, na 

tentativa de dialogar com todas as minhas inquietações. Para me aproximar do universo 

de crenças, ritos e curas dos romeiros em Juazeiro do Norte, no Ceará, procurei, ainda, 

contextualizar o cenário das romarias em Juazeiro do Norte-CE, analisar o significado 

de cura e o processo saúde-doença dos romeiros; conhecer as diferenças entre os rituais 

de busca e o alcance de cura dos romeiros e os rituais de cura do modelo biomédico e, a 

partir disso, promover uma breve reflexão em torno da formação médica. 

Ao longo dessa construção encontram-se entrelaçados crenças, ritos e 

símbolos com explicações sobre cura, adoecer e viver. Alguns conceitos orientaram o 

meu olhar sobre o fenômeno em questão como: experiência, educação popular, 

medicina popular, espiritualidade, religiosidade e narrativas dos romeiros. Narrativas 

que foram registradas durante o percurso dos romeiros em romarias acendendo velas e 

fazendo oferendas de ex-votos. Historicamente, os ex-votos têm origem nos rituais 

pagãos com conteúdos mágicos. Foram difundidos nos templos de Delfos, na Grécia, e 

em Roma, quando os doentes curados depositavam esculturas do corpo feitas de barro. 

Para Teixeira (2010), o vocábulo ex-voto origina-se no latim, cujo significado pode ser 

o pagamento de uma promessa ou o agradecimento por uma graça alcançada. É a 

criação artesanal feita em madeira, tecido, cera, barro, gesso ou papelão das partes 
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chagadas do corpo humano, curadas a partir de um relacionamento do devoto com o 

sagrado.  

Com o avanço do protestantismo, Neves (2009) lembra que a Igreja, para 

doutrinar os fiéis, transformava antigas práticas pagãs sintonizadas com a nova 

sensibilidade religiosa. Assim, em lugar dos antigos ex-votos de madeira, tranças de 

cabelo e outros, a Igreja incentivava o pagamento de promessas por meio de pinturas 

abstratas. No Brasil, foi uma maneira de discernir práticas de amuletos e votos dos 

povos afrodescendentes e indígenas. Contudo, as partes “anatômicas” se difundiram 

especialmente em promessas em torno da busca de cura. 

Sempre considerei que os ex-votos tinham um significado para além do 

aspecto simbólico, em torno do alcance de uma graça, especialmente quando 

representavam algo anatômico que lembrava o corpo.  

Assim, iniciei a escuta das histórias ou narrativas em torno dos ex-votos sem 

a profundidade das histórias autobiográficas ou dos relatos orais para registro de 

categorias históricas, mas permeadas de interpretação e de busca de compreensão. Josso 

(2004) destaca que as narrativas de vida, quando relatadas, já vêm com alguma 

significação de imediato, por mais sumária e simples que sejam. 

Os romeiros contaram histórias de dores, sofrimento, fé e cura. Algumas 

tradições de conhecimentos ancestrais já mencionavam e atuavam com isso. No 

xamanismo, ou seja, nas culturas indígenas, muitos xamãs ou pajés que medicam são 

talentosos contadores de histórias. Arrien (1997) escreve que um xamã que possui essa 

capacidade é considerado um catalisador de cura e agente de mudanças porque é capaz 

de mudar a história e o contorno físico de uma pessoa, especialmente quando propicia 

ao enfermo contar sobre a sua vida, sua doença, seja através de relatos, gestos, 

desenhos, ou confeccionando armas ou tambores. 

Mas por que adentrar no universo de crenças e cura dos romeiros de 

Juazeiro do Norte? Respondo seguindo apenas um insight inicial: por causa da fé como 

referência para a (trans) formação humana diante das dificuldades e dos mecanismos de 

expropriação da vida. Ao me aproximar dos ritos e demonstrações de fé dos romeiros, 

transportava-me para as histórias de magias, religião e cura que fizeram parte de minha 

vida e da minha família como um mecanismo de construção de sentido e significado em 

torno da escassez, das questões de terra, da pobreza e das dificuldades de sobrevivência 

da minha família numerosa durante o Regime Militar. 
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Recentemente, ao narrar minha trajetória profissional enquanto educadora 

em um Círculo Reflexivo Biográfico (CRB)3, foi possível perceber como minha 

trajetória e percurso de vida encontrava várias dimensões de cura na minha formação 

profissional e pessoal. Refletir sobre este aspecto e percebê-lo foi avançar na busca de 

sentido do presente trabalho, especialmente ao narrar buscas de autoconhecimento e de 

espiritualidade, facilitando a compreensão das minhas vivências em cada ciclo de vida e 

ritos de passagens.  

Josso (2007) afirma que as experiências de vida são formadoras na medida 

em que, ao resgatar o processo de formação que caracteriza o percurso de vida, traz à 

luz a consciência de si, sendo as aquisições experienciais redimensionadoras do lugar e 

da importância dos percursos educativos na formação ao valorizarem um conjunto de 

atividades, de situações, de relações e de acontecimentos enquanto contextos 

formadores. Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, contar 

a si mesmo a própria história. Assim, abro um espaço nos ritos acadêmicos para 

sistematizar uma visão, um recorte histórico da minha própria vida na elaboração de 

leituras, no restabelecimento de posições para dialogar com este estudo. Assim, resgato 

a minha autobiografia como um elemento para colocar as minhas motivações, 

justificando, assim, a construção deste estudo e do seu percurso metodológico.  

 

1.2 Percorrendo um Labirinto Interno 

 

Inicio, então, a minha trajetória permitida sentindo em torno das minhas 

crenças e buscas de cura como um mergulho que se materializou nesta narrativa: o 

encontro com a imagem do ser humano corporificado no ser educador. Este aspecto 

representa um instante, um movimento que parece uma eternidade de significados 

internalizados, ancorados no lugar da cura, o coração que representa o curador interno: 

 

                                                 
3 Dispositivo de pesquisa e formação utilizado pela professora Ercilia Braga no semestre de 2010.1 com 
grupos de alunos do Mestrado e Doutorado em Educação Brasileira na Universidade Federal do Ceará 
(UFC). 
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O arquétipo do curador é uma estrutura mítica universal, que 
todos os seres humanos têm dentro de si. A cura significa tudo 
aquilo que possa vir a ajudar o indivíduo a sentir-se mais 
integrado e harmonizado com a natureza e com todas as formas 
de vida (SAMS, 2003, p. 18). 

 

 

O curador atravessa o tempo e o espaço de si mesmo para seguir e buscar 

suas memórias e isto pode ser viabilizado de várias maneiras; uma delas é contar 

histórias. Assim, busquei os meus ancestrais para atribuir sentido e significado à minha 

narrativa, que ora se inicia, reinicia e se materializa. Retomo alguns aspectos da minha 

vida como imagem, cena, sonhos vividos, desejados e internalizados. Ao reaver essas 

experiências tenho a sensação de ressignificá-las, atribuindo-lhes sentido, como se 

fossem uma nova experiência. Yus (2002) enfatiza que a nova experiência não é 

somente resultado e acréscimo à experiência que se teve, mas algo que transforma a 

maneira como se percebe o passado.  

Escuto, ainda hoje, atentamente, as histórias de cura através do saber 

popular que envolveu a minha trajetória de vida. Meu pai, aos 80 anos de idade, narra 

“causos4” de meu avô que morava na Amazônia junto aos índios, na época da 

exploração do seringal. São relatos de coragem e aventura, de busca e de sobrevivência: 

 

“Um dia, [diz ele lentamente, como que buscasse os fatos para descrevê-los com sentido] meu 
pai ficou muito doente, com o corpo todo duro, sem poder se mexer. Dizia que uns índios 
tinham envenenado ele. Foi encontrado veneno nas pontas das flechas que enfiaram em seu 
corpo. Mas, na floresta, tinha um curador, um índio velho, pajé, que mascou fumo e depois 
chupou o veneno do corpo. Depois tentou tirar todas as flechas, mas uma ficou no joelho. 
Meu pai ficou bom, mas mancando de uma perna até morrer”.  

 

Naquele contexto e época, o meu pai era apenas um menino, mas aprendera 

o valor das plantas medicinais e a sabedoria dos índios que, anos depois, na qualidade 

de monitor do Movimento de Educação de Base (MEB) em uma comunidade rural em 

Limoeiro do Norte-CE, repassava esse conhecimento realizando ações de medicina 

popular. Participava da alfabetização dos trabalhadores rurais utilizando o método de 

Paulo Freire, pelo rádio, e dizia que isto era a maior cura. Os estudos, a instrução, além 

do cultivo da terra, tiram os trabalhadores da escuridão. Junto à comunidade, 

                                                 
4 Depoimentos e casos registrados em 2004 informalmente. Todos os depoimentos/narrativas/falas/ dos 
sujeitos envolvidos nesta pesquisa aparecerão em itálico, após uma pausa. 
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construiu coletivamente um grupo escolar, igrejas, chafariz, transformando-se em 

grande liderança comunitária, apesar de não militar em nenhuma ideologia política e 

partidária. Além do imaginário simbólico de curas nos rituais indígenas presentes na 

vida do meu pai, a cura encontrava mais tarde um mecanismo de transformação da 

própria realidade através da educação com sua inserção enquanto monitor do MEB. 

Naquele contexto de formação, alfabetizar era curar. 

Além das narrativas do meu pai nas tardes e noites intermináveis na calçada 

da nossa casa em Limoeiro do Norte, havia também o meu avô materno falecido, o 

Senhor Chico Inácio. Morava na chapada do Apodi e era conhecido como profeta do 

sertão, pois fazia experiências junto à natureza para previsão de chuvas. Sempre falava 

nas rádios e jornais sobre as experiências em torno da perspectiva de inverno. 

Trabalhava curtindo couros. Era também um contador de estórias de famílias, 

assombrações, plantas, curas, intrigas e questões de terra que envolviam valores morais, 

posições políticas, questionamentos, tradições, costumes, crenças e lendas dos bichos 

que assustavam a comunidade local. Estórias que eram ritualizadas em rodas de 

crianças, velhos e adultos durante as longas e mágicas noites de debulha de grãos, 

como feijão e milho; e das cantigas do coro infantil que fazia parte dos ritos de colheita 

e purificação do algodão em pleno sol para retirada de insetos e sujeiras que pudessem 

comprometer a sua qualidade para a venda. 

Percorro, nesse espaço de memória, sem tempo e dimensão, para ainda 

sentir o cheiro do puro algodão na palma e nas linhas da minha mão. Hoje, sinto 

profundamente que, ao permitir recuperar todo esse universo mágico-religioso de 

crenças, causos, profecias do tempo da minha infância, bem como a sabedoria da 

medicina popular, me encontro recordando trajetórias, experiências que ancoraram no 

universo de significados e símbolos que permeiam meu mundo e meu imaginário na 

qualidade de educadora e profissional de saúde. Josso (2004) expressa a ideia segundo 

a qual os contos e as histórias da nossa infância são os primeiros elementos de uma 

aprendizagem que sinaliza que “ser humano é também criar as histórias que 

simbolizam a nossa compreensão das coisas da vida”. 

Além desse imaginário permeado de fantasias, verdades e crenças, havia 

também os ritos femininos da minha avó, da minha mãe e das minhas tias, que faziam 

simpatias junto às fogueiras em noites de lua e de São João, assim como fabricavam 

remédios, faziam rezas e assistiam partos caseiros. Também acompanhava os ritos das 

longas orações e da feitura do colar de um bentinho: uma espécie de cordão feito de 
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contas que tinha no centro um saquinho de pano costurado contendo um responso, ou 

seja, uma oração para usar no pescoço como amuleto de proteção ou de cura de 

doenças ou para alcançar uma graça.  

Ainda criança, estranhamente, fazia sinais por meio de desenhos e pinturas 

em torno do meu mundo dos sonhos e desejos retratados nas paredes caiadas e no chão 

molhado. O cheiro de terra molhada, além de representar um elixir para a alma, exalava 

um desejo de retratar o meu mundo. Era um mecanismo de voltar-me para meu 

labirinto interno, de me recolher, internalizar as crenças, descobertas e medos. Tornou-

se um hábito, ou seja, um mecanismo que, anos mais tarde, compreenderia como um 

momento de entrega e acolhimento da minha criança interna. Segundo Freire (2003), 

voltar de vez em quando à infância remota representa um exercício reflexivo. Ao fazer 

isso, se toma distância dela, objetiva-se, procurando a razão de ser dos fatos que se 

envolveram com a realidade social da qual participamos:  

 

 

Talvez venha daquela fase, da infância mais remota, o hábito que me 
acompanha até hoje, o de entregar-me, de vez em quando, a um 
profundo recolhimento em mim mesmo, quase como se estivesse 
isolado do resto das pessoas e das coisas que me cercam. Recolhido 
em mim mesmo, gosto de pensar, de me encontrar no jogo aparente de 
perder-me. (FREIRE, 2003, p. 44). 
 

 

Em Limoeiro, tempos depois, o campo, ou melhor, a chapada deixara 

aparentemente de ser um lugar de oportunidade e possibilidade de alimentar e educar 

toda a família. Já não era tão interessante para o meu pai, além da liderança comunitária, 

exercer cuidados com a comunidade e trabalhadores rurais, alfabetizando-os. A luz 

transformou-se em trevas durante o Regime Militar. Com o tempo, uma parte da terra 

foi vendida ou doada e as calçadas da cidade passaram a fazer parte do nosso cenário de 

aprendizagem de viver, adoecer e morrer.  

Meu pai silenciou as sílabas que também nos alfabetizaram, recolhendo-se 

em sua própria história, que não podia ser revelada, sendo constantemente velada por 

inquéritos e perseguições políticas. Apesar de tudo, mais tarde, fundaria junto com  

outras pessoas a primeira Ordem Maçônica em Limoeiro. Ao falar sobre isso, se 

emociona e diz que ajudar a fundar a Maçonaria tirou o seu espírito da prisão. Anos 

mais tarde sairia da Maçonaria, por motivos políticos, quando não encontrou apoio 
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sobre um mandado de prisão da minha irmã socióloga, durante uma manifestação 

estudantil numa eleição para prefeito durante a década de 80. 

Nesse contexto, no início da minha adolescência, envolvi-me com 

movimentos estudantis e, além dos desenhos rabiscados na terra molhada, voltei-me 

para as panfletagens e as poesias projetadas nas angústias e descobertas da idade, do 

corpo em forma de menina que acolhia a mulher. Ao sair de Limoeiro, as poesias e os 

desenhos encontraram formas no universo da academia em Fortaleza. Aos poucos, 

iniciava um diálogo com o mundo em torno das análises marxistas e ortodoxas de 

mudar o mundo no curso de Serviço Social. 

 Mas, e o meu cotidiano? Como superar tantas questões internas, as relações 

construídas? Mais uma vez, a universidade não dava respostas prontas, embora estivesse 

recheada de visões de mundo políticas e ideológicas. O sujeito de transformação, tão 

preconizado no curso de Serviço Social, e o conhecimento repassado não refletiam por 

inteiro o sujeito interno, a subjetividade, o cotidiano, as vivências que se transformaram 

em experiências de aprendizagem para o meu mundo.  

Para Yus (2002), a educação supõe um envolvimento no mundo, sustentado 

pelo interesse, pela curiosidade e pelo esforço pessoal de compreender e encontrar 

sentido. Tudo isso não se adquire apenas por intermédio de livros didáticos e provas, 

mas por meio da própria vida e experiência. A educação não pode ser vista como uma 

preparação para a vida, pois ela é a vida.  Algo transcendia os muros da universidade. 

Encontrava-me no labirinto. Para Noble (1994), no interior do labirinto é preciso render-

se à sensação interior de estar indo a algum lugar, de ser conduzido ou mesmo chamado, 

e de que não se trata de uma jornada sem sentido. 

Ao concluir o curso de Serviço Social, retornei ao interior para trabalhar na 

saúde e na comunidade junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) numa cidade 

chamada Tabuleiro do Norte-CE, em 1993. Vi e senti a dor de crianças morrerem em 

meus braços e nas redes pequeninas dos vãos soltos de casas de taipa. Corpos 

pequeninos próximos ou encaixados embaixo de um fogão à lenha e enterrados nas 

porteiras como pagãos, por não serem batizadas.  

Aquilo me assustou. Algo sinalizava que a cura não se encontrava somente 

nas doenças infantis. A cura estava relacionada com outros cuidados contra a fome e a 

miséria do trabalho do campo, tão presentes na minha infância. A cura também se 

encontrava no apoio social para a busca de uma construção coletiva de ações e 

indicadores de saúde que representassem uma melhor realidade no cotidiano das 
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crianças e suas famílias. A cura, naquele momento, era buscar prolongar a infância que 

era epidemiologicamente representada pela morte de crianças abaixo de um ano, 

registradas estatisticamente a cada mês na zona rural de Tabuleiro. 

Assim, iniciei junto aos ACS um trabalho de educação e promoção em 

saúde com movimentos sociais locais, associações de moradores, sindicato dos 

trabalhadores rurais e a pastoral da criança. Foi uma proposta educativa mediante rodas 

de conversa em torno das questões oriundas e angustiantes das pessoas e seus 

problemas de saúde. Um trabalho que, aos poucos, emergia com uma força em parceria 

com a secretária de saúde, que era médica, e os agentes de saúde e voluntários da 

pastoral.  

Buscávamos ativamente, nos domicílios na zona rural, elementos que 

pudessem referenciar as nossas práticas de cuidados em saúde, bem como a tomada de 

decisões e consciência das dificuldades, limites e resistências das famílias e poderes 

locais. Contudo, fui “convidada”, juntamente com a secretária, a sair do município com 

uma “carta aberta” à população referida por um vereador do Partido Socialista 

Brasileiro (PSB) após dois anos e meio de trabalho. Afinal, os ACS, aos poucos, 

começaram a questionar e lutar com reivindicações populares como mecanismo de 

conquista de saúde como a solução para o saneamento, o direito à saúde e pela 

implementação de serviços de saúde adequados para a população. Em 2005, ingressei 

numa Especialização em Saúde Coletiva na Universidade de Brasília (UNB), onde 

também atuei como pesquisadora na Pós-Graduação em Sociologia Rural em pesquisa 

de campo com um assentamento de terra no entorno de Goiás. 

Ao final de 1996, voltei a Fortaleza para fazer seleção também como 

pesquisadora na Escola de Saúde Pública do Ceará (ESPCE), no projeto de pesquisa 

intitulado “Experiência e subjetividade: a construção da narrativa de doenças em 

famílias urbanas de Fortaleza e Salvador”, com o médico e antropólogo italiano Andréa 

Caprara. Adentramos o mundo da umbanda e do candomblé para conhecer saberes, 

práticas e busca de cura nesses espaços.  

Lembro-me dos cantos, das indumentárias ricas de signos e significados, do 

imaginário presente nas crenças e performances do curador, da busca das pessoas pelas 

respostas e pela legitimação das suas trajetórias de vida, tão negadas em hospitais e 

postos de saúde. Este momento reverberou fortemente na minha formação enquanto 

pesquisadora, assim como nesta proposta atual de estudo. Voltava-me, novamente, ao 

mundo da cura numa dimensão simbólica e espiritual. A cura simbólica refere-se a 
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símbolos manejados em rituais de acordo com uma cultura específica, relacionada ao 

sagrado. Este conceito é trabalhado no terceiro capítulo deste estudo. 

No ano seguinte, além da pesquisa estava fazendo parte do quadro de 

profissionais de saúde e bolsistas da ESPCE no projeto “Saúde da Família”. Nesta 

proposta fui convidada a participar, em razão da minha experiência anterior com ACS, 

da elaboração do currículo do curso de Agentes Comunitários de Saúde, com base na 

metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). O PBL é a aprendizagem 

que resulta do processo de análise e resolução de um problema. Fundamenta-se uma 

boa parte em Jonh Dewey e apresenta as seguintes características:  

 

 

Resgate do conhecimento prévio durante o processo de ensino-
aprendizagem. A contextualização do aprendizado com a realidade da 
saúde a ser encarada com a construção de cenários e problemas, 
propiciando a aplicação do conhecimento na prática profissional e o 
estímulo ao estudante a construir e elaborar o próprio conhecimento; 
promove o aprendizado do trabalho em equipe e a motivação 
intrínseca. Tem como elementos centrais, um grupo composto de 10 a 
12 alunos, um facilitador ou tutor, um problema, estudo individual e 
resolução de problema novamente no grupo (CAVALCANTE, 1998, 
p. 57). 

 

Essa perspectiva de ensino-aprendizagem é muito utilizada por profissionais 

de saúde, pois um dos problemas enfrentados, após a formação básica ou especialidade, 

é a dificuldade de aplicação dos conhecimentos adquiridos diante de casos reais do 

cotidiano dos serviços de saúde, como na atuação com equipe multidisciplinar de forma 

humanizada. 

A afetividade, a proximidade com os alunos, a troca de saberes e 

experiências e os grupos tutoriais favoreceram o estabelecimento do ensino-

aprendizagem centrado no aluno em minha atuação como docente e tutora/facilitadora 

de grupos nas especializações de Saúde da Família para Médicos e Enfermeiras, e em 

Gestão de Sistemas Locais de Saúde (SILOS), direcionados para gestores em saúde. 

Além do aprendizado da condução do grupo, a ESPCE favoreceu oportunidades, como: 

cursos de inglês, informática e qualificações de condução de grupos, formulação de 

currículos de cursos voltados para necessidades e experiências da comunidade, políticas 

de saúde, pesquisa e, acima de tudo, o profundo trabalho multidisciplinar retratado nas 

trocas de saberes, na tolerância, na diversidade, nas relações de confiança e na 

compaixão para comigo e para com o outro. Este aspecto foi tão forte e intrínseco no 
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nosso cotidiano profissional e institucional que superou vários obstáculos relativos ao 

não-atendimento dos nossos direitos trabalhistas: a falta de pagamento em dia do nosso 

13º salário e a falta de estabilidade. Lembro-me, agora, de como foi difícil o desapego 

da instituição e dos alunos e amigos após sete anos de trabalho.  

Concluí, em 2003, o mestrado em Saúde Coletiva na Universidade de 

Fortaleza (UNIFOR), com a dissertação “Representações Sociais da Família pelos 

Profissionais do Programa Saúde da Família”. Na oportunidade, aproveitei duas 

disciplinas que cursara junto a outros profissionais da ESPCE na Escuela Nacional de 

Sanidad, em Madri (ESP), em Promoção e Educação em Saúde. Tivemos de voltar 

antes de finalizar a última disciplina devido ao atentado de 11 de setembro de 2001, nos 

Estados Unidos. A nossa bolsa não previa seguro de vida. Assim, o órgão financiador 

resolveu adiantar o retorno, pois não se sabia de imediato o que o fato representaria 

para o mundo.  

O mestrado contribuiu em definitivo para o estudo da Antropologia na 

saúde, bem como para a compreensão de como a educação em saúde influencia no 

processo de viver, adoecer e morrer, não só no sentido político, comportamental e 

cultural, mas também na qualidade de vida das pessoas. Entretanto, com a gestão do 

Governo Estadual de Lúcio Alcântara, em 2003, a identidade e o projeto político-

pedagógico da ESP/CE foram apagados e uma boa parte do corpo docente excluído. 

Foi um rompimento brusco, acompanhado de intensa “morte” e aprendizagem de vida e 

de sonhos. Com a saída da ESP/CE, recebi um convite para ensinar na Faculdade de 

Medicina de Juazeiro do Norte (FMJ) e novamente retornei ao Interior do Estado, em 

2004. Concomitantemente a isso, relato brevemente o meu percurso na formação da 

Dinâmica Energética do Psiquismo (DEP), para, posteriormente, voltar à minha 

experiência em Juazeiro do Norte. 

 

 

1.3 A Difícil Arte da Busca do Curador Interno 

 

Procuro um caminho: não de respostas, mas da construção do meu Ser. Não 

para ser diferente, mas para agir diferentemente naquilo que realmente posso 

sustentar. Ou até onde posso sustentar.  

Esta frase foi expressa como um dos objetivos ao entrar na formação da 

Dinâmica Energética do Psiquismo (DEP), iniciado em Fortaleza no ano de 2004: 
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encontrar um caminho. Aos poucos, descobri que o caminho estava próximo ou sempre 

esteve no seu tempo e lugar, mas a consciência do percurso desse caminho tinha de 

aprender com significado e coração. 

 Com uma abordagem integral e multireferencial de tradições filosóficas e 

sagradas como o budismo, o hinduísmo e o cristianismo, e de ensinamentos da ciência 

ocidental, como a psicanálise, a gestalterapia e o psicodrama, a DEP é uma escola que 

atua na formação de profissionais para a área terapêutica, educativa e de recursos 

humanos em empresa. Tem como foco central a corporificação da consciência e suas 

manifestações no mundo físico e não-físico, especialmente na integração da 

multidimensionalidade da experiência humana, ou seja, na experiência existencial de 

cada um de nós.  

Para a DEP consciência é tudo aquilo que é o Ser na sua totalidade; e nós, 

assim como todas as coisas que existem no mundo físico e não-físico, somos as 

manifestações individualizadas com as quais temos uma relação holográfica, ou seja, 

inserida na relação de uma parte com o todo.  

 

 

Nós, seres humanos somos consciência corporificada, o que significa 
que somos consciência, porém no limite de nossa expressão nesta 
experiência de vida, neste momento. Nossa essência está 
inconscientemente em nós mesmos. Nossas possibilidades de Ser não 
se manifestam em sua plenitude devido às limitações de expressão do 
mundo físico. As possibilidades estão em nós e são nossas, porém 
apenas conseguimos manifestá-las parcialmente. (PUSTILNIK, 2000, 
p. 68). 

 

 

A escola da DEP encontra-se voltada para o desenvolvimento pessoal, 

facilitando o despertar do Ser pessoal para o Ser essencial, fornecendo ao participante 

toda uma reflexão que tem como sentido o despertar do Curador Interno para, então, 

atuar como terapeuta centrado no ser. O Curador Interno representa um encontro, um 

despertar do Ser essencial em sua totalidade. 

 

Este encontro com o curador interno torna o participante capaz de 

desenvolver sua cura pessoal. E ao estar aberto ao seu próprio Ser, ele pode ao final do 

percurso, reconhecer o mesmo processo em outra pessoa. E assim, acompanhar aqueles 

que estão como ele, buscando o despertar de seu próprio Ser. 
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A escola trabalha com a consciência corporal e com a experiência de vida 

pessoal. Tomar consciência do próprio corpo e do que acontece com ele é a porta de 

entrada para o curador interno ou para o terapeuta do Ser, pois o mesmo representa a 

sede de todas as nossas experiências profundas e superficiais do passado, do presente e 

do futuro. O corpo é onde se encontram as impregnações e as marcas desde a 

fecundação. Para a DEP, as impregnações, sejam elas emocionais, sociais ou espirituais, 

nos modelam e podem se transformar em dons e felicidade, ou em bloqueios e 

impedimento ao livre fluxo da energia viva e consciente. 

 O trabalho desenvolvido durante os módulos através da atenção, intenção e 

a respiração trazem a consciência, liberando o fluxo das marcas e impregnações e 

memórias, permitindo novos caminhos para a energia. As impregnações trabalhadas ao 

longo da formação tornam-se conscientes, experimentadas, questionadas, desvendadas e 

integradas, gerando uma mudança transformadora na consciência da pessoa e, 

consequentemente, na sua própria existência. Desta forma, é essencial o registro das 

vivências durante os encontros ou classes, bem como o aprofundamento das mesmas. 

Para isso, a escola utiliza a cartografia como recurso. 

A cartografia é um instrumento metodológico da DEP que permite o registro 

simbólico daquilo que é experimentado, das recordações e da consciência como um 

diagnóstico que mostra o essencial. Conforme Basso (2007), é possível reconhecer 

muitos aspectos da pessoa através da cartografia. É possível diagnosticar e mesmo 

reconhecer doenças e dificuldades. Durante as classes a cartografia é um recurso para o 

aprofundamento das vivências, do sentir e da desmistificação do que não é essencial. 

Através do aprofundamento em torno da cartografia a pessoa registra as sensações e se 

reconecta com seu corpo através de sensações, sentimentos e percepções de si mesmo e 

de suas profundezas.  

A cartografia representa o corpo como um território simbólico, com seus 

sonhos e memórias. Na DEP constitui uma folha impressa com uma figura humana do 

homem vitruviano, de Leonardo da Vinci (ver Figura I). Ao exercitar o 

aprofundamento, a respiração e o processo do fluxo de energia registrávamos, através de 

pincéis coloridos, os pontos em que eram recorrentes as sensações, os incômodos e os 

impedimentos ao fluxo, bem como os caminhos da energia na figura. A qualquer 

momento, ainda na classe, éramos convidados a partilhar a experiência com um 
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acompanhante, em grupo ou sozinhos, para vivenciar o aprofundamento tornado uma 

nova experiência. Era a vivência refletida. 

 

 

 
Figura I 
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A DEP representou um campo e um espaço de acesso ao meu Curador 

Interno e sustentação para olhar o outro e perceber os romeiros e seus níveis de busca e 

alcance de cura como um lugar de aprendizado de transformação referenciado pela fé, 

pelos rituais e pelos sofrimentos. As romarias, historicamente, representam um lugar de 

busca e, neste aspecto, senti que a fé pura e transformadora dos romeiros ora me 

alimentava ora me assustava, como um reflexo das minhas crenças cartesianas. Afinal, 

encontrava-me em um campo reverberado também por minha busca de cura e de fé. 

Retomo, então, a discussão do meu encontro com os romeiros e a Medicina como um 

instrumento de retorno a toda essa discussão em torno da busca e do alcance de cura. 

 
 
1.4 Percurso Metodológico: por uma Etnografia da Alma 

 

Inicio a discussão da minha trajetória etnográfica retomando o artigo de 

Roberto Cardoso de Oliveira, O trabalho do antropólogo, uma reflexão do autor que 

descreve as ferramentas de apreensão e estudo dos fenômenos sociais em três etapas: 

olhar, ouvir e escrever. O autor defende que, embora pareçam triviais, esses aspectos 

merecem maior reflexão no exercício da pesquisa e na produção de conhecimentos. 

Acrescentaria, com muita ousadia, uma quarta etapa: o sentir, perpassando todas as 

etapas, pois estas não se configuram como estáticas e isoladas entre si nem paralisadas, 

inertes, sem o movimento do fluxo do sentir. (OLIVEIRA, 1988). 

 

Leloup (2007), ao descrever antropologicamente algumas habilidades de 

escuta, olhar e interpretação (escrever) dos antigos terapeutas de Alexandria, resgata 

aspectos que, sucintamente, destaco: escutar, escutar com o sopro, respirar o estado em 

que o outro se encontra. Escutar a palavra, o que é dito e o que não é dito. Escutar com 

o coração, ajudar o outro a encontrar a sua palavra, a sua linguagem, escutar não só com 

os ouvidos, mas com todo o corpo. Olhar, o olhar que vê, observa, analisa, interroga e 

acolhe o sentido. O olhar da interpretação, que é criadora e dialógica. Após o exercício 

citado no encontro com o outro, o autor acrescenta que nos tornamos capazes de 

interpretar e perceber ou, pelo menos, nos aproximar do sentido que a pessoa está 

vivendo. Lembro que o aspecto do sentir não fica atrelado somente à busca de 

interpretar o outro, mas de permanecer inteiro e presente no tempo de descobertas e 

revelações do outro que, de alguma forma, reverbera em nós. 
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O texto de Leloup (2007), que escapa uma boa parte da síntese acima, 

representa um momento de aproximação da minha leitura em torno da construção deste 

estudo. Tentei, dentro das minhas limitações acadêmicas, acolher o que olhei, escutei e 

descrevi para criar e dialogar em um texto materializando as crenças religiosas, a 

sabedoria popular e secular na busca de cura e saúde dos romeiros em Juazeiro. Assim, 

ao tecer e rever anotações de campo, retorno ao lugar onde vivenciei tantas coisas com 

todos os olhares e escutas possíveis, mas, acima de tudo, com um sentir, na tentativa de 

compreender toda a minha trajetória junto aos romeiros. 

Desta forma, o trabalho de campo, em romaria, representou um exercício 

sobre o meu percurso interno, interferindo em diferentes dimensões do meu Ser, 

refletindo em minha fé, no luto por perdas recentes na minha vida, nas angústias diante 

de narrativas e rituais de tanto sofrimento. O campo reverberava aos poucos todas as 

minhas inquietações e trabalhos de sustentação do fluxo de energia no corpo durante a 

formação da DEP, já descrito de forma sucinta anteriormente.  

Posso considerar que a minha inserção no campo, no primeiro momento 

como coordenadora do projeto de extensão “Saúde e Fé”, foi como um desbravamento, 

não somente da complexidade do universo da religiosidade popular, mas também do “si 

mesmo” diante de ideias pré-concebidas e juízos de valor construídos na trajetória 

acadêmica em torno dos movimentos religiosos do Cariri. Foi um ato de “desarmar-me” 

e romper com algumas posições, preconceitos e crenças. 

A entrada em campo durante toda a trajetória de construção deste estudo foi 

um momento rico de significados sutis que precisou de manuscritos, em constantes 

descrições de relatos em um diário de campo. Para Macedo (2006), o diário é, em geral, 

um aprofundamento reflexivo das experiências no campo da pesquisa e da própria 

elaboração intelectual, visando a apreender, de forma profunda e pertinente, o contexto 

de trabalho da investigação científica. É um instrumento reflexivo e uma forma de 

conhecer o vivido dos sujeitos pesquisados. Esses relatos, no primeiro momento 

representaram um exercício de análise sobre o que realmente queria naquele universo. 

Também contribuíram para discernir a cada instante de “escuta e olhar” o ressignificar 

dos objetivos de estudo. E isso só foi possível quando dialogava com os romeiros. A 

partir desses encontros e relatos abria um mundo de possibilidades de leituras em 

documentos, livros, teses e artigos sobre a realidade local, bem como do tema proposto 

em estudo, construindo um referencial teórico. 
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Escutar, olhar, observar e relatar representou um trabalho minucioso, 

silencioso e extremamente solitário que necessitava de tolerância, paciência e reflexão 

em torno de dificuldades, expectativas e retornos. Em alguns instantes tinha a sensação 

de que estava “perdendo tempo” e de que não iria dar conta. Lembrava-me da frase de 

um amigo xamã que dizia: “Quando alguém entra no caminho da espiritualidade, seja 

como acadêmico, seja como pessoa, não tem retorno, ou segue ou paralisa. Mas mesmo 

paralisados, em algum momento das nossas vidas, algo acontece para nos 

reencontrarmos e percorrermos novamente o caminho, mesmo inconscientemente.”  

O diário de campo foi um instrumento de desabafos e reflexões que 

pertenciam às minhas inquietações e projeções, registro de descobertas e revelações 

íntimas. Era como uma adolescente que escreve segredos que ninguém pode ler. 

Tornou-se um companheiro pequenino, presente e cansativo. Lembro que, às vezes, 

ficava sentada na porta da Basílica de Nossa Senhora das Dores ou nas escadas no 

Horto e começava a escrever. Em janeiro de 2010, durante 22 dias, pegava um ônibus 

até a Praça Padre Cícero, bem cedinho,  caminhava até o ponto do ônibus que saía para 

o Horto, quando sentava e começava a escrever, ou melhor, a descrever. Aos poucos, 

motoristas, romeiros, pessoas da comunidade, da igreja, da pastoral da saúde, 

trabalhadores informais que vendiam santinhos, terços e imagens no Horto se 

acostumaram com a minha presença e o meu caderno. Um dia encontrava-me tão 

cansada, com os pés machucados, que esqueci o caderno no ônibus. No outro dia uma 

senhora que vendia ouro dentro do ônibus me devolveu:  

 

“Achei que era seu. Pois todos nós temos um meio de trabalho, penso que esse é o seu. 
Não li não. Pois não sei ler. Mas achei que era seu, pois reparei que você só andava 
com ele e escrevia o tempo todo”. 
 
 

Fiquei profundamente grata pelo gesto e pelo respeito ao meu trabalho. Isto 

denota que quando estamos no campo também somos observados e, aos poucos, 

passamos a fazer parte da realidade em estudo. Todos os relatos escritos em diário só 

foram possíveis devido à minha presença como observadora. A observação representou 

a busca pela pertinência de detalhes, ou seja, de encontro com as celebrações e rituais 

que permitiram desvendar elementos ou aspectos referentes à descrição dos rituais de 

cura, sacrifícios, penitências e oferendas dos romeiros. A observação é uma técnica de 

coleta de dados para conseguir informações e utilizar os sentidos na obtenção de 
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determinados aspectos da realidade. Para observar ritos, indumentárias, objetos, corpos 

e expressões dos romeiros, utilizei a fotografia, ou seja, a imagem como recurso de 

coleta de dados. 

 

Lembro que, inicialmente, me encontrava apenas como observadora 

comum, deslumbrada e envolvida pela magia das expressões, das cores das 

indumentárias, dos rituais de oferendas e dos sacrifícios em torno do alcance da cura e 

dos remédios milagrosos. Observava atentamente o corpo e o sofrimento dos romeiros 

manifestados nos gestos e no olhar sob cheiros e luzes de velas nos espaços e itinerários 

sagrados de Juazeiro. Ficava uma grande parte do tempo contemplando os sorrisos 

aparentemente inocentes, um brilho diferente no olhar, às vezes distante de si mesmo; 

em outras, apenas um olhar de reverência às imagens de Padre Cícero e de Nossa 

Senhora das Dores. 

Assim, fotografava, ouvia histórias sem, necessariamente, documentar, na 

tentativa de me aproximar e sentir uma realidade que não era minha naquele instante. 

Quantas emoções e sentimentos vinham à tona com toda escuta que exercitava! Uma 

vibração que expandia naquele campo que conectava e tocava a quem, de fato, estava ali 

para olhar. Esse instante reporta-me à leitura de Nakamura (2009), que indica que o 

pesquisador, em um trabalho etnográfico, desloca-se do seu próprio mundo para se 

aproximar do outro, tornando-o familiar. A etnografia respondeu minhas interrogações, 

de alguma forma, desde o primeiro momento de contato com os romeiros, mesmo sem a 

formalidade de autorização enquanto pesquisadora da academia para assumir a minha 

construção de estudo. Para Caprara (2009), a etnografia é uma atividade durante a qual 

vai sendo construído o saber teórico conjuntamente à coleta dos dados. 

 

Mais que um encontro etnográfico, a experiência junto aos romeiros lembra 

o que Maronni (2007) define por “etnografia da alma”: o encontro, o momento e o 

diálogo em torno de experiências humanas, pois representa uma relação de 

subjetividade entre sujeitos. A etnografia trabalha com um encontro social de realidades 

pautadas pela linguagem, pelo ato comunicativo e de significados. Capta representações 

e sentidos constituídos pelos sujeitos. Representa um longo trabalho de descrição e 

interpretação. 
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 Assim, não é somente um método de pesquisa, mas também um 
processo conduzido com uma sensibilidade reflexiva, tomando em 
conta a própria experiência no campo junto às pessoas com as quais o 
antropólogo trabalha (GERRTZ, 1989, p. 76). 
 
 

Nessa perspectiva, utilizei a narrativa para dialogar com os romeiros. Para 

Silva (2002), as narrativas sempre foram consideradas como a principal expressão usada 

pelas pessoas para contarem suas sagas coletivas ou individuais (conquistas, derrotas, 

dramas pessoais, alegrias e aflições). Na antropologia, especificamente na etnografia, a 

narrativa é uma forma universal encontrada em todas as culturas através das quais as 

pessoas expressam suas percepções do cosmos, sua visão de mundo, as maneiras de 

interpretar os acontecimentos e também os conflitos que vivem.  

Através das narrativas foi acessada a experiência do outro, sendo possível 

apreender, ao mesmo tempo em que os romeiros narravam as suas histórias, o acender 

de velas, o choro, os gestos, as oferendas, os sacrifícios, representando um momento 

único, permeado por símbolos, sentido e significado. Foi como um exercício de “contar 

história”, de uma forma tão espontânea que parecia já conhecê-los de outros caminhos e 

espaços sem limite de tempo. Bauer (2000), no texto “Entrevista narrativa”, comenta 

que parece existir em todas as formas da vida humana uma necessidade de contar 

histórias. Através da narrativa as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a 

experiência em uma sequência, numa cadeia de acontecimentos que constroem a vida 

individual e social. Aqui, também experimentei contar a minha história. 

Contar histórias ou narrá-las implica estados intencionais que aliviam ou, ao 

menos, tornam familiares acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida 

cotidiana normal. Este aspecto é interessante, pois ao narrarem a experiência de busca 

da cura, permeada de crenças em torno de uma devoção religiosa, os romeiros 

expressam confrontos não só do cotidiano de dificuldades das condições de vida, como 

também do adoecer em suas formas de busca de cura não legitimada pelos serviços de 

saúde nem reconhecidas pela Igreja Católica. Por isso busquei, em alguns momentos, 

referenciar alguns conceitos de curas, rituais, espiritualidade, saúde, doença e 

experiência neste estudo. Silva (2002) relata que, com a vivência da doença as pessoas 

passam a ter outra história para contar. Essas histórias não são histórias separadas do 

processo de viver, mas são atreladas à maneira de ver e de vivenciar o mundo. Por este 

motivo, dentre outros, alguns antropólogos classificam a experiência do adoecer como 

um momento biográfico. 
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Para viabilizar as narrativas colhidas e acolhidas foram aplicadas entrevistas 

e também utilizados diário de campo, fotografias e observações participantes nas 

romarias de 2004 (Nossa Senhora das Dores), 2005 (Candeias e Finados), 2006 

(Candeias e Finados), 2007 (Finados), 2009 (Nossa Senhora das Dores), e 2010 

(Candeias), sendo as três primeiras ainda sob a orientação do projeto de extensão Saúde 

e Fé. Para compreender melhor a inserção dos alunos em romarias é necessário 

contextualizar Juazeiro do Norte no cenário de devoção a Padre Cícero. Para isso, 

remeto o leitor ao próximo capítulo deste estudo. 

 

 

1.5 Contexto e Sujeitos do Estudo 

 

Segundo o banco de dados da Basílica de Nossa Senhora das Dores no ano 

de 2006, o romeiro que vem para a cidade é geralmente pobre, com uma família 

numerosa, de origem rural. A quantidade de romeiros que visitam Juazeiro do Norte se 

aproxima de 500 mil pessoas a cada romaria, crescendo em épocas de eleições. Em 

geral, são do Interior de cidades do Nordeste, principalmente do Interior do Estado do 

Ceará e de Alagoas, além de Pernambuco e Bahia. Barreto (1999) descreveu o perfil do 

romeiro como crianças, jovens, casais, famílias, trabalhadores da roça, das cidades, 

pessoas simples que confiam na ação de Deus todo poderoso.  

 

 

A fé romeira é tátil. Quer ver, pegando, sentir, gestuando. Ama o chão 
do sagrado, como espaço santificado. O caminho, como passarela do 
silêncio entrecortada pela salmodia de repetidas invocações a Deus. 
...A romaria é uma oração nas estradas. São 500 a 600 km percorridos, 
rumo a Juazeiro, de todo o Nordeste, carregando suas esperanças, 
destilando suas dores, mas numa aleluia que encanta. (BARRETO, 
1999, p. 34). 
 
 
 

Inicialmente, encontrava-me com os romeiros nas ruas, bem como na Casa 

de Milagres no centro de Juazeiro. Depois de algumas leituras em torno da história do 

local, direcionei as entrevistas e observações ao Horto e ao Santo Sepulcro5. Considerei, 

para as entrevistas, os romeiros que faziam oferendas de ex-votos anatômicos e 

                                                 
5 Horto é o lugar onde fica a casa e a estátua de Padre Cícero, além do museu. Lá, também, se localiza o 
Santo Sepulcro, um lugar de peregrinação dos romeiros, localizado um pouco mais abaixo. 
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sacrifícios, especialmente em janeiro de 2010, durante a romaria de Nossa Senhora das 

Candeias. Foram entrevistados 28 sujeitos que entregavam ex-votos na sala de 

oferendas situada na antiga casa do Padre Cícero, no Horto, que tem uma capela onde se 

celebram missas de hora em hora, além de salas de visitação e oferendas. A sala fica na 

saída do museu e representa o último lugar no itinerário de devoção dos romeiros no 

Horto. Acompanhei o percurso dos romeiros, que se iniciava às sete horas, na Basílica, 

no centro de Juazeiro, seguindo para o Horto a pé ou de ônibus. Chegando ao Horto, 

caminhávamos em estado de oração (cantando, rezando ou em silêncio) até o santo 

sepulcro, finalizando no rito em torno das pedras (ver Foto 1 em anexo). E, por último, 

voltava até a estátua, seguindo a visita à casa de descanso do Padre Cícero onde fica a 

sala de oferendas e entrega de ex-votos. No processo de análise foram consideradas as 

entrevistas colhidas nos anos anteriores de romaria, totalizando 45 entrevistas seguidas 

de observações e anotações em diário de campo. 

 

 

1.6 Análise dos Dados 

 

Para analisar os dados (45 entrevistas, observações e anotações de diário de 

campo) foi utilizada a análise de conteúdo. Franco (2007) afirma que o ponto de partida 

da análise de conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, 

silenciosa, figurativa ou documental. Para sistematizar a análise alguns momentos 

foram construídos neste estudo, como a preparação do material e a pré-análise. Os 

dados colhidos ou o corpus recolhido das observações e do diário de campo foram 

organizados e analisados e as entrevistas transcritas. Foi realizada leitura flutuante dos 

relatos de campo e observação, bem como das narrativas colhidas. As entrevistas foram 

codificadas e exploradas com leitura profunda em busca exaustiva das similaridades 

entre os conteúdos.  

Esse momento permitiu, inicialmente, a organização do corpus em função 

de dois temas norteadores segundo a pertinência das discussões emergidas dos 

elementos comuns associados aos objetivos da pesquisa e das narrativas dos romeiros. 

Posteriormente, culminou nas concepções e aprendizagens da experiência da doença e 

da busca de cura, sendo esta categoria gradativamente depurada em seus significados 

nas unidades de contexto como saúde, doença, fé e cura. A segunda categoria, os rituais 

na experiência da busca de cura, foi referenciada por subcategorias, como: a relação 
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profissional e o serviço de saúde-paciente, a performance de cura, o corpo como lugar 

de cura, o cenário de cura procedimentos utilizados na busca de cura e indumentárias. 

Por fim, a construção de esquemas conceituais e interpretação mediada pela comparação 

com o modelo biomédico de cura e a experiência de busca de cura dos romeiros. Esse 

momento representa a explicitação de significados subsidiando a elaboração do relatório 

final, mediante a discussão e relação das categorias entre si, bem como com as 

referências centrais ao estudo como espiritualidade, religião, religiosidade popular, cura 

e rituais, educação popular e educação médica sistematizados nos seguintes capítulos: 

 

� Capítulo 1: um rosário de ladainhas: narrando experiências de buscas e curas 

 

O capítulo 1 correspondeu à introdução, o momento inicial da trajetória 

deste estudo, incluindo motivações, construções e opções metodológicas, como a 

etnografia, além de reflexões em torno dos objetivos, coleta e análise dos dados. Esse 

momento também se configurou por meio de uma narrativa da minha de vida. Foi um 

exercício de contar a minha história permeada pelo universo mágico religioso e de cura, 

desde a infância até hoje, como um rito de passagem. Uma do coração às minhas 

crenças, dúvidas, inquietações e busca de cura.  Segundo Arrein (2007), a capacidade de 

entender a própria história de vida é dar atenção ao que tem coração e significado, 

estabelecendo ligações e encontros com outros bálsamos de cura. 

 

� Capítulo 2: Há mais coisas entre fósseis, velas, rezas e estetoscópios em 

Juazeiro 

Representou a descrição da minha aproximação com o universo das romarias com um 

breve regaste histórico de Juazeiro do Norte-CE. 

 

� Capítulo 3: Tecendo um rosário na experiência do adoecer e da busca de 

cura 

 

Este capítulo aprofunda a discussão conceitual em torno da experiência do 

adoecer, permeado pela reflexão em torno da categoria experiência em Josso, 

procurando elementos e relações com o conceito de experiência da doença em 

antropologia da saúde. A relação da experiência do adoecer com espiritualidade e 

religiosidade é a perspectiva central deste estudo, que foi baseado na religiosidade 
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popular. Para isso, resgato alguns autores, como Leonardo Boff, Gisneide Nunes 

Everdosa, Leloup e Libaneo. Também inicio a discussão em torno de alguns conceitos, 

como cura biomédica e cura simbólica, comparando-os com o universo e referencial de 

cura dos romeiros, sendo materializado no final do texto o círculo de cura dos romeiros 

e seu mundo mítico. 

 

� Capítulo 4: Os rituais como expressão da experiência do adoecer e da busca 

de cura 

 

Em seguida, apresento uma descrição densa do universo dos rituais 

observados e das narrativas colhidas, representadas nos Quadros 1 . Busco dialogar com 

o conceito de ritual, em Cecil Helmam, Geertz e outros autores, e a sua função 

pedagógica e social. É discutido, ainda, o corpo como um lugar sagrado e sua relação 

com os ex-votos anatômicos. Para referenciar e sistematizar esse capítulo foram 

utilizados e analisados alguns rituais e oferendas junto às narrativas dos romeiros. 

 

� Considerações finais: abençoando e jogando chapéus 

 

Abençoar e jogar chapéu significa um rito de passagem para os romeiros, 

quando se despedem do lugar, da romaria e seguem seu caminho prometendo retorno. 

Aqui se incluem algumas reflexões finais do estudo em torno da formação médica e do 

universo simbólico da experiência do adoecer e da busca de cura. Acrescento algumas 

posições, bem como leituras em torno da experiência do adoecer mediado pela 

religiosidade/espiritualidade e a educação popular em saúde. 
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Capitulo 2 
 
HÁ MAIS COISAS ENTRE VELAS, REZAS E ESTETOSCÓPIOS EM 
JUAZEIRO 
 

 

2.1 Contextualizando o Cenário 

 

Escrever sobre Juazeiro é um exercício quase redundante, pois há inúmeras 

publicações e artigos em todo o Brasil sobre sua história e suas personagens religiosas, 

como o Padre Cícero e a beata Maria de Araújo. Embora não aprofunde este aspecto, 

tento contextualizar brevemente as minhas narrativas colhidas, acolhidas e sentidas. 

Tentei um olhar aproximado ao referencial de leituras e vivências em torno do 

município de Juazeiro do Norte. Lembro-me de fatos e cenas que ficaram gravados em 

minha memória durante o tempo em que trabalhava em Juazeiro. Dentre elas, as longas 

trilhas em sítios e santuários arqueológicos e sagrados nos finais de semana. As 

pequenas janelas das casas no centro da cidade decoradas com um pano branco e uma 

vela acesa na romaria de nossa Senhora das Candeias e os altares adornados com rosas, 

imagens de santos e Padre Cícero nos domicílios que visitava junto com os alunos. Lira 

Neto (2009) afirma, em seu livro Padre Cícero: Poder, Fé e Guerra no Sertão, que é 

difícil encontrar uma casa no sertão nordestino na qual não exista a imagem do Padre 

Cícero.  

Este aspecto merece destaque, já que alguns autores como Pereira (2005) 

afirma que o “Santo Padim” representa uma devoção marginal, pois não é reconhecido 

oficialmente como santo pela Igreja Católica nem os fiéis o chamam de santo. Porém 

aqueles que o procuram não duvidam de sua santidade. Além disso, o “Santo” é do 

lugar, pertence ao Cariri. Não é um santo “importado” da Europa ou legitimado pela 

Igreja Católica. 

Barros (2001) assevera que Juazeiro tem esta singularidade em face aos 

demais centros de visitação religiosa do Brasil onde os peregrinos os procuram por eles 

estarem associados aos símbolos criados pela hierarquia da Igreja. Padre Cícero é um 

“santo” produzido ali mesmo, forjado no fogo das crenças das populações mais pobres 

do Nordeste. Por isso descrever Juazeiro é reportar-se ao Padre Cícero, confundindo a 

trajetória de ambos por apresentarem singularidades pertinentes ao tempo e ao espaço 
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na historia do Ceará e do Cariri. Vejamos alguns aspectos importantes sobre o lócus da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto I. Altares. Acervo da pesquisadora. 2005 

 

O município do Juazeiro do Norte está localizado no extremo sul do Estado 

do Ceará, no vale do Cariri. Limita-se ao norte com Caririaçu; ao sul com Barbalha, a 

leste com Missão Velha e a oeste com Crato. Tem 250 mil habitantes, sendo que a 

maior parte se concentra na zona urbana. O nome Juazeiro deve-se a uma conhecida 

árvore, muito comum no Nordeste, resistente à seca, que permanece sempre verde. 

Kariri ou Kiriri refere-se ao nome dos primeiros habitantes ou etnia de índios da 

Chapada do Araripe. Originário da língua tupi, kariri significa tristinho, calado, 

silencioso. Ainda citando Lira Neto (2009), antes dos índios que deram o nome, outros 

povos mais antigos seguiram o curso dos rios, chegaram e deixaram como testemunho 

de sua passagem inscrições e desenhos pré-históricos gravados em pedras. Ainda hoje 
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podemos encontrar centenas de fósseis em sítios arqueológicos e formações geológicas 

que preservam a memória do mar que um dia virou sertão. 

 

 

 

 

Mapa do Juazeiro (acervo: googlemaps 2010) 
 

 

O vale do Cariri teve seu povoamento nos primórdios das primeiras décadas 

do século XVIII, principalmente por baianos, pernambucanos e sergipanos, sendo a 

pecuária o principal motivo para a posse das terras tomadas por foro ou adquiridas por 

meio de sesmarias. Como observa Della Cava (1976), Juazeiro foi povoado, no início 

do século XVIII, por criadores de gado provenientes da Bahia e de Pernambuco, 

atraídos pelas terras férteis e pelas fontes perenes de água. 

O município tem como marco a construção de uma capela em homenagem a 

Nossa Senhora das Dores no antigo sítio Tabuleiro Grande, pelo padre Pedro Ribeiro 

da Silva, proprietário do sítio, hoje município de Crato. Em frente à capela havia um 

grande juazeiro que servia de abrigo aos viajantes, daí a origem do nome da cidade, 

alterado para Juazeiro do Norte em 14 de junho de 1946.  

O Padre Cícero Romão Batista iniciou a sua trajetória no povoado no dia 11 

de abril de 1872, para administrar e celebrar os sacramentos para os fiéis. Paz (2005), 

em sua tese, escreveu que o Padre Cícero encontrou a população vivendo uma rotina 

marcada por rodas de samba, consumo de álcool e prostituição. Assim, com sua nova 

função sacerdotal, assumiu um discurso moralizante e passou a proibir certos 
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comportamentos considerados pecaminosos, como danças, consumo de bebidas, além 

da imposição às prostitutas a arrependimentos e sacrifícios pela remissão dos pecados. 

Contudo, ele não acreditava que ficaria no lugarejo por toda a vida, pois estava ali 

como convidado de amigos, pretendendo regressar logo para Fortaleza. Para Dela Cava 

(1976), a intenção de Padre Cícero era deixar o povoado sob o pretexto de visitar sua 

mãe, que residia no Crato, e viajar diretamente para Fortaleza antes que sua saída 

definitiva da região viesse a ser descoberta. Conta a tradição, porém, que um sonho 

com Cristo como se fosse a cena da Última Ceia, pintura de Leonardo da Vinci, mudou 

a vida do padre fazendo com que ele ficasse em Juazeiro. 

 

 

Ao anoitecer de um dia exaustivo, após ter passado horas a fio a 
confessar os homens do arraial [...] caiu no sono. De acordo com o 
relato desse sonho, Cristo apareceu na escola tal como no retrato 
litúrgico popular do século XIX, e que se encontrava em quase todos 
os lares piedosos da época (DELA CAVA; 1976, p. 26).  
 

 

No sonho, Cristo ordena ao Padre Cícero que ele tome conta dos miseráveis 

que habitavam o local. O padre tem na leitura do sonho um recado de Deus, como um 

chamado ou uma determinação superior. Ele resolveu cumprir a ordem divina e veio 

para Juazeiro com sua mãe e duas irmãs, estabelecendo-se ali e dando início à sua 

missão sacerdotal junto aos desvalidos que lhes foram confiados por Cristo.  

Lira Neto (2009) afirma que o padre agregou à sua missão evangelizadora 

grupos de beatas para auxiliá-lo na propagação da palavra de Deus à população local, 

sob inspiração do legendário Padre Ibiapina6. Este último cruzava os sertões nordestinos 

a pé, fundando ordens religiosas e casas de caridade que representavam instituições 

sociais dedicadas a educar e doutrinar meninas órfãs, ensinando-as a ler, a adorar a Deus 

e a desenvolver ofícios manuais.  

Os beatos e beatas usavam indumentárias escuras e compridas até o chão, 

pediam esmolas, faziam serviços como celebração de novenas e terços, mas não eram 

reconhecidos pela Igreja Católica. Algumas dessas pessoas eram oriundas das casas de 

caridade, outras eram senhoras solteironas ou viúvas que recebiam das mãos do Padre 

Cícero o manto negro da irmandade como legitimação do serviço de beatas e beatos. 

                                                 
6  Mais detalhes sobre o Padre Ibiapina ver Maria Graça de Loiola Madeira, no estudo “A pedagogia 
feminina das casas de caridade do Padre Ibiapina.” Editora UFC, Fortaleza. 2008. 
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Nesse contexto de tantas histórias e movimentos sociais e religiosos 

ocorridos no Cariri e, em especial, em Juazeiro, um fato já vinha angustiando Padre 

Cícero desde 1886, quando relatou ao bispo Dom Joaquim José Vieira que a beata 

Maria Preta, a Maria de Araújo, durante a missa do mês das almas teria materializado 

em seu peito uma cruz de sangue fresco. Mas o bispo abrandou ou abafou o ocorrido 

relatado pelo padre. Em 1889, dentre outras manifestações corporais, quando a beata 

participava de uma missa realizada pelo Padre Cícero, ao comungar entrou em êxtase e 

a hóstia se transformou em sangue na sua boca. Dela Cava (1976) relata que esse fato se 

repetiu  todas as quartas-feiras e sextas-feiras da Quaresma, sendo que do Domingo de 

Ramos até o dia da festa da Ascensão do Senhor ocorreu diariamente. 

 

 

A população começou a acreditar que se tratava do sangue de Jesus, 
sendo, portanto, um milagre. As toalhas com as quais limpavam a 
boca da beata ficavam sujas de sangue e rapidamente passaram a ser 
objeto da curiosidade do povo. As hóstias não consumidas e os panos 
com o que seria o sangue de Cristo foram depositados numa urna de 
vidro, exposta no altar da capela de Nossa Senhora das Dores. A urna 
se tornou objeto de veneração dos romeiros, exercendo maior atração 
que as práticas litúrgicas oficiais. (DELA CAVA, 1976, p. 45).  
 

 

Assim, o povoado passou a ser referência para visitas populares e 

movimentos religiosos. Juazeiro transformou-se em local de romaria. Inicialmente, uma 

comissão de inquérito nomeada pelo bispo, composta por dois padres, investigou o 

milagre e confirmou a sobrenaturalidade dos fatos, mas logo em seguida uma nova 

comissão foi nomeada e concluiu não haver milagre. Em seis de agosto de 1892, Padre 

Cícero foi proibido de pregar, confessar, dar conselhos aos fiéis e celebrar missa, sendo, 

dois anos depois, acusado de desobediência e estímulo à crença no pretenso milagre. Foi 

punido pelo Vaticano com a suspensão de suas ordens e convidado a sair do Juazeiro 

para evitar aglomerações em romarias. 

Mello (2004) disserta que a beata Maria de Araújo pagou um alto preço, 

pois passou a viver em silêncio e reclusão, recebendo desprezo de todos em vida. Após 

a sua morte a sua memória sofreu uma tentativa de ser apagada quando, em 1930, o seu 

túmulo foi destruído e os restos mortais desapareceram.  

Em reportagem no jornal Diário do Nordeste em 2010 no caderno regional, 

Nobre, mestre em História, em seu estudo intitulado O Teatro de Deus: a construção do 
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espaço sagrado de Juazeiro a partir de narrativas femininas (Ceará, 1889-1898), relata 

a influência das beatas no meio social e religioso no enfoque do milagre. A autora 

percebeu o envolvimento de outras beatas que até então não se conhecia. Em seus 

depoimentos as mulheres descreveram viagens ao purgatório, ao céu e ao inferno,  

aparecimento de hóstias ensanguentadas, estigmas de crucificação em seus corpos,  

sangramento de crucifixos de metal maciço, visões, profecias, êxtases e comunhões 

espirituais. Também relataram o silêncio imposto pela Diocese do Crato ao darem 

testemunho de suas vivências místicas. 

 

 

 

 

Foto II. Beatos. Arquivo: Jornal diário do nordeste. 2010 

 

O fato terminou numa polêmica questão religiosa ainda hoje não resolvida. 

O chamado “milagre de Juazeiro” foi tratado como ilusão ou embuste e permeado por 

superstições. Conforme Paz (2005), neste contexto de conflitos entre maneiras 

diferentes de vivenciar a religiosidade, Padre Cícero orientou sua atuação pela 
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proximidade cada vez mais intensa com aqueles devotos despossuídos, marcados pela 

fome e pela pobreza. De padre ele passou a ser protetor e patrono dos abandonados pelo 

poder político. A autora observa, ainda, que mesmo suspenso de suas ordens restaram 

ao Padre Cícero as funções dos antigos conselheiros dos sertões. Isto aumentou o 

crescimento da devoção em Juazeiro. 

 

 

Em frente a sua casa, todos os dias aglomeravam-se centenas de 
romeiros para pedir conselhos, bênçãos e ajuda... Durante mais de 
setenta anos, as romarias foram marcadas pelo contínuo, cada vez 
mais como uma cidade santa, foco de atração para os sertanejos que 
buscavam alento, melhores condições de vida e renovação espiritual. 
(PAZ, 2005, p. 69). 
 

 

Mello (2004) informa, porém, que o milagre não foi um caso isolado de 

possibilidade de experiência religiosa em Juazeiro. O confronto direto entre o Padre 

Cícero e as determinações de Roma já estava presente em razão da identificação do 

padre com as práticas consideradas heterodoxas pela Igreja. Práticas que, 

historicamente, faziam parte do universo mágico-religioso do Juazeiro. Eram realizados 

pelos penitentes, feiticeiros, benzedeiros, rezadeiras e astrólogos, e circulavam à 

margem da cultura oficializada. Acrescenta, ainda, que as práticas de feitiçaria, bem 

como as manifestações dos penitentes e beatos, se tornaram casos de polícia, com o 

pretexto de desfazer a impressão de que Juazeiro era lugar de fanáticos. 

 

 

Em 1949, o jornal Correio do Juazeiro noticiou uma série de incursões 
policiais contra a prática do curandeirismo na cidade, especialmente 
contra alguns sujeitos que comercializavam garrafadas com poções 
consideradas mágicas e que prometiam a cura das doenças. (MELLO, 
2004,p.36). 
 

 

A autora complementa, ainda, que atualmente os beatos, curandeiros, 

feiticeiros e penitentes não representam mais nenhuma ameaça à Igreja local, apenas 

despertam o interesse de turistas e intelectuais pelo exotismo de suas presenças. Assim, 

historicamente, a cidade vive em torno de uma grande manifestação de religiosidade 

popular e expressões de fé em torno do Padre Cícero e de Nossa Senhora das Dores, 
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durante todo o ano, através das romarias. As romarias referem-se às antigas práticas de 

peregrinações realizadas no período medieval na Europa com o deslocamento de 

peregrinos ou fiéis de suas moradias para lugares distantes considerados sagrados. 

Embora, historicamente sejam chamados peregrinos, no Brasil passaram a ser chamados 

romeiros devido à influência da Igreja Católica de Roma. Para Rosendahl (1996), em 

alguns lugares no Brasil as romarias são, na realidade, uma forma de reivindicar, com 

maior liberdade, suas crenças religiosas como expressão de resistência. Chauí (1986) 

acrescenta que os movimentos religiosos como os do Juazeiro não são resultado do 

isolamento sociopolítico, redundando em fanatismo, mas respostas concretas, de caráter 

religioso, articuladas às transformações políticas da sociedade brasileira e percebidas 

como adversas para os fracos e desprotegidos. 

 

 

2.2 Juazeiro: Santuário dos Romeiros 

 

A descrição abaixo se refere à primeira procissão que acompanhei em 

romaria, em 2004: 

 
Uma procissão diferente. Com carros de pau-de-arara, carretas, motos, 

carroças com andores pequenos e grandes, enfeitados com adornos e fitas, rosas de 
papel ou de plásticos, imagens de nossa Senhora das Dores e de Padre Cícero, 
indumentárias de anjos em crianças, mulheres de São Francisco. Romeiros fazendo 
oferendas de bombons e recebendo água. Murmúrios, falas, choros, lamentos: muitos 
sons em preces, cantigas, ladainhas, acenos e reverências de chapéus percorrendo todo 
o itinerário de expressão de fé no centro de Juazeiro do Norte. A cada cena e gesto de 
um peregrino inquietava-me e surgiam interrogações: o que significa tudo isso? O que 
estas pessoas vêm fazer em Juazeiro? Entre todas as minhas leituras, mitos e 
resistências em torno do Padre Cícero, nunca, antes, imaginei ou senti aquele cenário 
de pessoas, de busca, emoção e alegria. 

Juazeiro do Norte, tarde de 13 de setembro de 20041 
 

 

Alguns aspectos fazem parte de uma romaria que, em resumo, são: a 

existência de um lugar sagrado ou santuário, um percurso até o santuário e, por último, 

a presença de rituais ou ritos que abrangem cânticos, indumentárias, orações, silêncio, 

lamentos, memórias de dores e sofrimentos, ações de graça, enfim, um exercício de fé. 

Na breve descrição acima de meu diário de campo podem-se observar os aspectos 
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colocados em romaria. O lugar, o santuário, é Juazeiro; o percurso é feito, em grande 

parte, em paus-de-arara, caminhões, bicicletas, motos e a pé, em busca dos lugares 

sagrados com ritos de sacrifício e oferendas e celebrações na igreja local. Apesar de 

Juazeiro receber, durante o ano todo, a visita de romeiros, podem-se destacar três 

grandes romarias que são realizadas em três momentos: romaria de Nossa Senhora das 

Candeias; romaria de Nossa Senhora das Dores; e romaria dos Finados ou da Esperança. 

 

 

2.2.1 A Romaria de Nossa Senhora das Candeias 

 

A romaria das Candeias representa a romaria das luzes, que já foi retratada 

em filmes como o Milagre em Juazeiro, e acontece em fevereiro com a procissão de 

velas, no dia 2. Paz (2005) descreve Candeias como a romaria mais antiga da devoção a 

Nossa Senhora em Juazeiro, presente desde a formação do povoado, estimulada pelo 

Padre Cícero como reafirmação das tradições e resistência da religiosidade popular. A 

romaria e seus ritos sofreram algumas mudanças, como o antigo bendito popular de 

autor desconhecido da romaria que revelava o sincretismo religioso, mesclando 

elementos entre Candeias e Iemanjá, o sagrado e o profano e até as palavras proibidas 

na época, como os paninhos brancos da beata e o Padre Cícero. 

 

 

Bendita louvada seja/A luz que mais alumeia/Valei-me meu padim 
Ciço/ E a Mãe de Deus das Candeias/Oh, que caminho tão longo/tão 
cheio de pedra e areia/Valei-me meu padim Ciço/ E a Mãe de Deus 
das Candeias/Oh, que Juazeiro tão longe/Mas nunca ninguém se 
perdeu/Por causa da luminura/Da mãe de Deus das Candeias/Aqueles 
paninhos bentos/de sangue ainda tão cheios/No Céu canta os anjos/ No 
mar canta a sereia/Valei-me meu padim Ciço/E a mãe de Deus das 
Candeias (PAZ, 2005, p. 171). 

 

 

2.2.2 A Romaria da Nossa Senhora das Dores  

 

A romaria de Nossa Senhora das Dores é realizada em setembro e agrega 

elementos culturais muito fortes. Mereceria um estudo particular, sobretudo no que se 

refere às procissões, como a Procissão dos viajantes e romeiros, que perpassa a 

confecção e a consagração coletiva de andores ou charolas com altares retratados de 



45 
 

imagens de Nossa Senhora das Dores e Padre Cícero. Essas imagens adornam 

caminhões, ônibus e paus-de-arara no penúltimo dia da romaria; a procissão das 

carroças, de moradores locais, também usa enfeites como adornos, fitas, flores e 

imagens dos santos e Padre Cícero. A procissão de Nossa Senhora das Dores, no 

último dia de romaria, reúne várias manifestações culturais locais como reisado, banda 

de pífanos e danças. 

 

 

2.2.3 A Romaria dos Finados 

 

Representa a maior romaria de Juazeiro, quando os romeiros têm como 

itinerário a visita ao túmulo do Padre Cícero, que fica na Igreja do Socorro. Lá os 

romeiros oferecem coroas de flores, velas, ex-votos, assistem à missa e fazem 

confissões. Essa romaria apresenta um sincretismo religioso muito forte, tendo, todos os 

anos, a visita de etnias de índios pernambucanos, como os Pancuaruru, que têm rostos e 

corpos cobertos de palhas e outros acessórios. Eles fazem ritual de dança e reverência 

ao padre Cícero pedindo água e abundância para o seu povo. Há, também, a 

participação de ciganos da Paraíba e muitos rezadores de todo o Nordeste.7 Como 

itinerário há a antiga casa do Padre Cícero, que abriga a Sala de Milagres com objetos 

pessoais do padre, onde os romeiros fazem oferendas de ex-votos. Para Martins (2008), 

os santuários, as salas de promessas ou casas de milagres constituem uma espécie de 

teatro de fé, um lugar para ser visto, um espaço de testemunho através dos objetos, de 

ex-votos. 

 

 

2.3 O Horto e o Santo Sepulcro: Itinerário de Resistência e Penitências 

 

O Horto é o lugar onde fica a maior imagem do “Padim” e representa, para 

os romeiros, um espaço sagrado. Rosendahl (1996) descreve que o espaço sagrado 

exerce a função de mediação entre o homem e a divindade, através de símbolos, 

imagens, mitos e ritos. Os lugares sagrados como o Horto e o Santo Sepulcro foram 

construídos pelos romeiros, que durante um século ocuparam espaços criando e 

                                                 
7 Os rituais indígenas não são permitidos gravar nem fotografar. 
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ressignificando liturgias de orações, cantos e rituais de penitência em Juazeiro. 

Descrevo sucintamente o Horto e o Santo Sepulcro pela história e representação 

simbólica dos romeiros. 

Um lugar de oração e meditação junto à natureza: assim o Padre Cícero 

tinha o Horto. Barros (2000), ao discorrer sobre os santuários no Juazeiro, indica que 

esses gestos do Padre Cícero referenciaram o lugar como um espaço sagrado. Assim, os 

romeiros mais fervorosos, como os penitentes, elegeram aquele espaço para ritualizar 

celebrações, como parar na sombra de uma árvore chamada Tambor, onde Padre Cícero 

dormia em rede para curar doenças com o chá de suas folhas. Desta forma, 

inicialmente, podemos perceber a crença na relação natureza, ritual, fé e busca de cura 

na medicina popular. Além da árvore, havia pedras formando um conjunto de sete que, 

conforme acreditavam os beatos, penitentes e romeiros, além de representar um lugar 

de milagres e ritos de autoflagelação, cantos, benditos, rezas fortes e fonte de água 

milagrosa, cada pedra seria um lugar de uma Igreja. A esse lugar, ainda segundo o 

autor, só se chegava de joelhos, em contrita oração, pois nas crenças populares era 

considerado o santo sepulcro transportado de Jerusalém. 

 

 

Para muitos um lugar encantado, o Santo sepulcro está plantado na 
parte mais agreste da Serra do Horto e se constitui no último sítio 
histórico de Juazeiro, o único espaço do mundo dos beatos. Só os 
iniciados conhecem o caminho tão longo, tão cheio de pedras e areia 
que no túnel do tempo, nos mergulha no Juazeiro de Maria de Araújo, 
no mundo de penitências, no universo do catolicismo popular tão 
perseguido pela modernidade e romanização da Igreja... Nenhum 
lugar do Juazeiro é tão crença, encantamento-sertão. Nenhum outro 
espaço sabe ser tão plasticamente fé, esperança e caridade. 
(BARROS, 2001, p. 153). 
 

 

Sobre este aspecto, Paz (2009) destaca que alguns espaços foram 

institucionalizados pela Igreja local, como a estátua do Padre Cícero no Horto, que foi 

construída no lugar da árvore chamada tambor. Mas, embora com as grandes árvores 

derrubadas, as sete pedras pichadas e o Santo Sepulcro desolado, o romeiro continuou 

sua forma de viver e expressar sua religiosidade, possuindo uma tradição quase secular 

de resistência e apego às suas práticas e representações religiosas, reconstruindo o 

itinerário. Na leitura de Rosendahl (1986), a religiosidade popular reconstrói os 

símbolos para que eles possam ser de novo amados e acreditados através do saber oral, 
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num repertório de crenças e ritos reproduzidos na memória coletiva popular. Por isso, 

ao longo deste trabalho, reporto o leitor ao Horto e ao Santo Sepulcro como cenários de 

acolhidas e coletas de narrativas dos romeiros para dialogar, escutar e descrever suas 

experiências e crenças religiosas na busca de cura. 

 

 
 
 

 
 
 

Foto III. Santo sepulcro. Arquivo da pesquisadora. 2010 
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2.4. O Encontro com a Cura Acadêmica e a Cura Popular em Juazeiro  
 

Em 2004, ao adentrar no curso de Medicina e na coordenação de Extensão 

da FMJ, encontrei-me no universo da cura propriamente dita e legitimada pela ciência, 

com a formação de médicos. Até então, só tinha experiência de ensino-aprendizagem 

com adultos em Pós-Graduação na ESPCE. Inicialmente, houve a falta de motivação 

para atuar e uma sensação de incompetência, pois como ministrar uma disciplina que, 

aparentemente, não tinha qualquer relação com a clínica tão desejada pelos alunos? 

Assim, fui entrando nesse novo mundo. Cheio de ritos, símbolos e signos 

em torno da bata branca, do estetoscópio, do diagnóstico e da ilusão de alguns alunos 

que entravam no curso com a perspectiva de serem deuses e saírem com essa certeza, 

enfim, o mito de ser médico. Aos poucos, fui aprendendo com eles, especialmente com 

a inserção de alunos do PROUNI8, enfim a carência e a realidade refletidas em um 

mundo cheio de significados e sonhos de ser “doutor”. Por último, a capacidade 

cognitiva e intelectual de elaborar e estudar profundamente conceitos antropológicos e 

trazer para o futuro de sua atuação. Conceitos trabalhados na disciplina “Saúde da 

Família I”, que tem como objetivo de aprendizagem a discussão em torno da 

Antropologia da Saúde. A disciplina representa uma proposta que responde à nova 

perspectiva do currículo de Medicina que, aos poucos, adentra o universo da 

humanização, da subjetividade, das crenças, da cultura, da espiritualidade e da educação 

em saúde com o objetivo de formar médicos mais humanos e generalistas.  

A Faculdade de Medicina de Juazeiro (FMJ) foi aprovada com a proposta 

do projeto político-pedagógico correspondente às novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para os cursos de graduação de Medicina, pelo Ministério da 

Educação, em novembro de 2001. Entre as alterações mais significativas no novo curso 

de Medicina figura a inserção precoce dos alunos na rede básica de saúde; a disciplina 

Saúde da Família (I, II, II, IV, V e VI) como eixo estruturante e transversal de todas as 

outras disciplinas. Oportunizamos o resgate do saber popular ou da medicina popular, 

em Juazeiro do Norte, bem como no Cariri, para referenciar práticas e discussões das 

opções de enfoque no processo de cura e cuidados em saúde. A disciplina favoreceu, 

                                                 
8 O Programa Universidade para Todos foi criado pela MP nº 213/2004. Tem como finalidade a 
concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior, oferecendo, em 
contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas que aderirem ao Programa. 
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também, a leitura dos alunos sobre as manifestações religiosas locais, da cultura e sua 

influência no processo saúde-doença. 

 Este aspecto representou um mergulho no mundo Cariri: os fósseis e a 

arqueologia, a riqueza da arte, a cultura e o folclore local, a religiosidade popular, 

assim como a violência, o jogo político-partidário e os interesses comerciais 

envolvidos, especialmente em romarias. As manifestações de fé e cura foram um 

grande espaço de aprendizagem da antropologia em saúde, pois ao discutir crenças e 

cultura os alunos buscavam, em visitas domiciliares nas comunidades e em romarias, a 

presença da fé e da cura nos altares, assim como a tomada de decisões no adoecer e no 

viver. Assim, em 2004, a FMJ, por meio do Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa 

Extensão (NUPPE) e da Liga de Medicina de Família do Cariri (LIMFA), propôs a 

elaboração de um projeto de extensão denominado “Saúde e Fé” para o 

desenvolvimento de educação e de ações em saúde durante as romarias em Juazeiro do 

Norte. A LIMFA é uma entidade formada por estudantes, professores e preceptores 

com interesse em desenvolver práticas e estudos em torno da estratégia saúde da 

família. O projeto “Saúde e Fé” tinha o propósito de atuar em três cenários de 

aprendizagem, pesquisa e extensão:  a) o universo hospitalar no serviço de oncologia; 

b) o universo de rezadeiras, curadores e benzedores de Juazeiro; e, finalmente, c) o 

universo de romarias. 

O primeiro cenário ficou suspenso devido à falta de serviços oncológicos 

referenciados pelo Hospital-Escola da FMJ, sendo que precisaria de uma negociação 

para a parceria com o hospital no município vizinho, no caso, Barbalha. Com relação 

ao segundo, cheguei, junto com os alunos e a ACS local, a catalogar em torno de 102 

rezadeiras, 18 curadores e 32 benzedores, além de pessoas que atuavam com profecias 

e adivinhações através de experiências em torno do inverno e dos acontecimentos 

locais envolvendo espiritualidade. Mas como esse processo era concomitante às 

romarias, descobrimos que o universo pesquisado se encontrava permeado pelas 

práticas de curas tradicionais, como rezadores e benzedores. Assim, centralizamos o 

nosso foco (dado que havia poucos bolsistas no projeto) para atuar junto aos romeiros 

como um primeiro momento do projeto. A proposta foi pensada, inicialmente, como 

uma atividade esporádica de assistência e serviço de saúde por meio de exames de 

glicemia, medida de pressão arterial e informação sobre algumas epidemias, como 

dengue, hanseníase e doenças sexualmente transmissíveis. 
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No início de julho de 2004 algumas dificuldades surgiram, pois não havia 

um lugar definido para essas atividades, além do difícil acesso ao exame glicêmico em 

razão da grande demanda de romeiros. Ademais, aos poucos fomos percebendo que 

diante daquele universo de rituais de cura a nossa perspectiva de atuação não estava 

encontrando respostas, pois o saber tão fragmentado da Medicina, centrado na doença, 

não dava conta de tantas representações e metáforas em torno da saúde que os romeiros 

manifestavam. As falas, as cantigas, as orações, os rituais de sacrifício, o mundo das 

promessas, enfim, da busca da cura e de troca de conhecimentos, da medicina popular, 

de remédios e receitas caseiras em torno do Padre Cícero representavam revelações que 

refletiam a nossa limitada compreensão diante daquela realidade.  

Considerei, então, que a proposta de educação em saúde numa perspectiva 

tradicional, centrada em informações e serviços de saúde escassos, pouco acrescentava 

àquela população, bem como aos participantes do projeto. Assim, iniciamos um 

exercício de superar a visão centrada no modelo biomédico aliado ao enfoque 

pedagógico voltado apenas para a transmissão de conhecimentos, não considerando as 

necessidades reais da vida dos indivíduos, para a perspectiva da educação popular em 

saúde. 

 

 

2.5 Educação Popular em Saúde: um Breve Resgate Histórico 

 

A Educação Popular em Saúde (EPS) iniciou seu percurso pedagógico 

atrelada aos movimentos no campo religioso, seja pela origem cristã, seja pela estreita 

ligação de suas práticas com as pastorais, principalmente após o Golpe Militar de 1964 

no Brasil. Nas duas últimas décadas as políticas de saúde estimularam a participação e, 

derivada desta, a participação popular em saúde. Vasconcelos (2006: 36) afirma que a 

origem do emprego da educação popular em saúde remonta ao início da década de 

1970, quando as experiências alternativas de saúde começam a se reestruturar, em 

paralelo às Comunidades Eclesiais de Base (CEBS), com o ressurgimento dos 

movimentos sociais de luta contra a ditadura. O autor diz, ainda, que a participação de 

profissionais de saúde nas experiências de educação popular, a partir dos anos 1970, 

trouxe para o setor saúde uma cultura de aproximação com as classes populares. 

Ainda hoje EPS é amplamente discutida, em termos conceituais e como 

estratégia de orientação para o novo modelo de atenção à saúde. Albuquerque (2004: 



51 
 

102) indica que a educação popular em saúde pode ser um instrumento auxiliar na 

incorporação de novas práticas por profissionais de saúde. Sua concepção teórica, 

valorizando o saber do outro, entendendo que o conhecimento é um processo de 

construção coletiva, pode ser utilizada pelos serviços, visando a um novo entendimento 

das ações de saúde como ações educativas, pois historicamente a educação em saúde 

tradicional representou instrumento de dominação, de afirmação da responsabilidade 

somente dos sujeitos pelos riscos à sua saúde. Contribuiu, assim, para a passividade dos 

processos pedagógicos tradicionais em saúde, não considerando a ampliação dos 

espaços de interação cultural e negociação entre os diversos atores envolvidos nas 

tomadas de decisão em torno de um problema de saúde e da organização política 

necessária à sua superação. 

Vasconcelos (2006) define educação popular em saúde, no início dos anos 

1980, como um modo de participação para a organização de um trabalho político que 

abre caminho para a conquista da liberdade de direitos. Significa trabalhar 

pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no processo de participação 

popular, fomentando formas coletivas de aprendizado e investigação, promovendo o 

crescimento da capacidade de análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das 

estratégias de luta e enfrentamento do seu cotidiano. 

Hoje, além da dimensão político-pedagógica e ideológica, sob a influência 

marxista, Vasconcelos (2006) acrescenta que educação popular é também a elaboração 

conjunta dos sentimentos e motivações presentes nos grupos e nas comunidades. Nesta 

perspectiva, a educação popular representa um instrumento para ressignificar as 

práticas de educação em saúde, em torno da subjetividade, da espiritualidade e do 

sentido da mobilização, além de movimentos com foco na justiça social e na 

cidadania. 

As experiências de EPS, hoje, buscam diminuir a distância cultural entre os 

serviços de saúde, o saber médico e as representações dos movimentos sociais; o saber 

popular em relação à sua percepção de doença e maneira de curar. É nesse repensar do 

espaço de saberes e práticas que procuramos buscar a expressão nos gestos, nas falas, 

nos ritos, nos itinerários de cura dos romeiros, como um momento de construção de 

diálogo na superação da dicotomia, do fosso cultural, da distância entre profissional de 

saúde e paciente. Para compreender e aproximar-me do universo dos romeiros busquei 

na antropologia em saúde alguns aspectos, como a etnografia e a compreensão da 

experiência da doença, para referenciar minhas buscas e estudos. 
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2.5.1 Educação Popular e Antropologia da Saúde 

 

A influência da Antropologia na educação popular em saúde no Brasil tem 

como base os anos 1980, quando, no final do Regime Militar, os pesquisadores em 

saúde iniciam suas buscas no saber popular para melhor compreensão do enfrentamento 

do viver, adoecer e morrer da população. Esta perspectiva abre espaço para a pesquisa 

qualitativa, onde o método etnográfico facilita esse processo. Vasconcelos (2008) 

informa que, no final da década de 1980, a Antropologia torna-se presente entre os 

pesquisadores das questões populares, buscando explicitar a trama de significados 

culturais e educativos dos atos que compõem a vida humana. Um dos instrumentos da 

Antropologia mais referenciados é a etnografia, que se consolida também nos Estados 

Unidos e na França. Este momento representa, inclusive, uma perspectiva de re-

orientação da Medicina, que aos poucos avança em outras leituras, além da pesquisa e 

dos estudos centrados no aspecto epidemiológico, quantitativo e curativo que orienta e 

direciona o modelo biomédico.  
Historicamente, a Medicina ou o modelo biomédico centraram suas 

abordagens de intervenção numa perspectiva clínica pautada pela separação do corpo, 

da mente e do espírito, centrando o olhar sobre o paciente em órgãos isolados entre si 

― representando, portanto, uma abordagem cartesiana do corpo, em que o mesmo é 

fragmentado em partes, numa visão anatômica e fisiológica que separa corpo e alma. O 

corpo torna-se objeto de conhecimento da Ciência, do saber biomédico e é retirado do 

olhar da religião, tornando-se máquina, desapropriando o Ser. 

Campos (2009) enfatiza que o modelo biomédico esquece que o homem é 

um ser relacional e simbólico, de modo que o doente não se resume apenas a um 

conjunto de órgãos e sistemas que deve ser reparado. Para este modelo as 

interpretações em torno do adoecer dos pacientes e familiares não passam de uma 

realidade única, imutável apreendida objetivamente pela medicina científica. Além de 

fragmentar e impor um saber técnico e acadêmico em torno da realidade do usuário e 

do serviço de saúde desconsidera o sujeito, o seu contexto, o saber popular, a cultura, 

os seus modelos explicativos da doença e as estratégias de sobrevivência no 

enfrentamento de cotidiano referenciado pelos estudos antropológicos em saúde. Para 

Gualda (2009), a Antropologia configura-se junto à Medicina em expansão, 

especialmente com os americanos e ingleses, como Antropologia Médica, que tem 

como finalidade a compreensão dos sistemas específicos de saúde, as relações médico-
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paciente, os universos simbólicos que cercam os fenômenos da vida, da morte e do 

adoecer, articulado à clínica e ao planejamento em saúde.  

No Brasil, a influência da antropologia norte-americana inicialmente é forte, 

mas a realidade e o contexto dos movimentos de EPS favoreceram o espaço para os 

questionamentos dos estudiosos franceses em torno do reducionismo da Antropologia 

médica voltada para a Medicina e sua atuação limitada aos espaços clínicos e aos 

profissionais de saúde, sendo que a doença, assim como a saúde, não pode ser vista 

apenas como uma crença puramente cultural da Medicina. Assim, adota-se a 

antropologia da saúde por apresentar uma abordagem ampla, buscando uma teia de 

significados do processo saúde-doença junto à população e os profissionais de saúde, 

pois o corpo e a saúde são realidades construídas social e simbolicamente. 

Na verdade, sublimamos o aspecto mais visível da romaria, a manifestação 

da fé, a expressão da dor e do sofrimento. Nosso projeto não refletia o processo de 

adoecer e viver e a fé da população local presente nas romarias. O encontro com os 

romeiros possibilitou um olhar, um manifesto de revelações do saber popular em torno 

da cura para muito além da explicação biomédica do processo de adoecer e morrer das 

pessoas. Encontrava-se mediado pela religiosidade popular. Mesmo não sendo 

categorias centrais deste estudo, também busquei inserir alguns conceitos como 

espiritualidade, religião, religiosidade e a relação com o processo saúde-doença e de 

cura para melhor compreensão em torno da experiência do adoecer e da busca de cura 

dos romeiros em Juazeiro do Norte. 

 

 

2.5.2 Espiritualidade, Religião e Religiosidade Popular: Algumas Considerações. 

 

Atualmente, verifica-se uma grande busca de estudos sobre religiosidade e 

espiritualidade relacionados ao processo de cura, construção de crenças e culturas locais 

em saúde. São inúmeras as publicações e estudos sob enfoque da Teologia, da 

Psicologia, da Filosofia e da Antropologia, sendo impossível citar todos. Assim, 

direcionei um pouco para discussões na área da saúde e para algumas publicações em 

torno dessa discussão, como a do médico Jeff Levin (2001), que, em seu livro Deus, Fé 

e Saúde, mostra a conexão entre a espiritualidade e a cura, que denomina de 

“epidemiologia da religião”, focalizando a relação entre as práticas religiosas e a saúde, 

iniciando um novo campo científico. 
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No Brasil, além de estudos antropológicos de Canesqui ((2007), Minayo 

(1998), encontra-se, ainda, Vasconcelos (2008), que enfoca a espiritualidade no trabalho 

em saúde e o grupo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), que discute espiritualidade e qualidade de vida, além de outros estudos. 

Guimarães (2007), em busca de referências de leituras em torno da saúde 

espiritualidade/religiosidade, encontrou, no banco de dados da Medline, mais de 4.434 

artigos entre os anos de 1982 e 2007. Recentemente, foram publicados no Brasil os 

estudos de Vaillant (2010), da Universidade de Harvard, onde o mesmo pesquisou a 

espiritualidade e as emoções positivas. Alguns aspectos deste estudo referenciam uma 

boa parte do capítulo 4 desta pesquisa. 

No âmbito do Ceará, Na Universidade Federal do Ceará (UFC), existem 

iniciativas pioneiras no curso de graduação e na pós-graduação em Educação Brasileira. 

Tomemos os exemplos no âmbito da graduação das disciplinas Medicina e 

Espiritualidade, no curso de Medicina; Psicologia e Espiritualidade, no curso de 

Psicologia; e Educação e Espiritualidade, no curso de Pedagogia. Em nível de pós-

graduação há a disciplina Educação e Espiritualidade, ministrada por docentes que 

compõem o eixo temático de pesquisa “Educação ambiental, juventude, arte e 

espiritualidade”.  

Várias dissertações e teses sobre espiritualidade estão em andamento e 

outras finalizadas, como o estudo “A construção da experiência espiritual e sua 

problematização como lugar de superação dos limites do paradigma biomédico”, de 

Eliane Silva de Oliveira, da UFC. Destacamos, também, os estudos da psicóloga e 

docente Gisneide Ervedosa, da Universidade de Fortaleza (Unifor), que realizou estudo 

junto aos peregrinos de Santiago-Espanha, em 2004, sob o título “Personalidade, 

espiritualidade e bem-estar: a influência das metas e motivações últimas na prevenção 

da saúde”. 

Esses estudos e discussões promovem um novo direcionamento não só nas 

práticas de educação em saúde como também na reflexão sobre a organização de 

serviços de saúde nos diversos níveis de atenção ― como na legitimação do processo 

interno e pedagógico da dimensão dos sujeitos envolvidos na construção de rituais, 

itinerários de cura e busca de cuidados com o corpo e com a alma. Para Seidl (2005), o 

grande desafio do século é o entendimento das crenças, experiências e comportamentos 

religiosos, com o propósito de ampliar tal conhecimento em prol do bem-estar do ser 

humano.  
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No âmbito da promoção da saúde e da prevenção de doenças as crenças 

religiosas podem favorecer a adoção de comportamentos saudáveis como adesão às 

práticas preventivas. Seidl afirma que muitas pessoas atribuem a Deus o aparecimento 

ou a resolução de problemas, recorrendo, freqüentemente, a ele como recurso cognitivo, 

emocional ou comportamental para enfrentá-los. Essas atribuições e referências se 

manifestam através da espiritualidade, no sentido da busca da explicação e de sentido ao 

processo saúde-doença, materializando-se em estados de oração, penitências e rituais de 

acordo com as crenças religiosas adotadas.  

Para Koenig (2005), as necessidades espirituais tornam-se particularmente 

fortes em tempos em que as doenças ameaçam a vida ou o modo de vida. Negligenciar a 

dimensão espiritual é como ignorar o ambiente social do paciente ou o seu estado 

psicológico. Esse recorte pressupõe a dimensão do sujeito apenas no modelo biomédico, 

ou seja, na visão da saúde onde o sujeito é reconhecido somente pela doença. Ainda 

para o autor, as crenças religiosas influenciam as decisões médicas, especialmente 

quando o paciente se encontra gravemente enfermo, bem como na dieta, na aceitação de 

tratamentos como doação de sangue, vacinação e alteração do estilo de vida, podendo 

em alguns momentos apresentar um aspecto negativo na adoção e continuidade do 

tratamento, bem como na prevenção das doenças. 

 Martim (2009) enfatiza que a religião, em suas várias expressões, fornece a 

possibilidade de interpretar e lidar com o sofrimento. O sofrimento representa um 

elemento de diálogo com os sintomas da doença ou agravo e reflexões em torno da 

finitude da nossa existência. Minayo (2004) confirma que o ser humano, através da 

religião, é levado a aceitar o sofrimento e até a morte, na medida em que isso possa ter 

um significado convincente para os momentos cruciais de sua vida. Essa atribuição ao 

sentido do sofrimento e da morte encontra-se em Leloup (2001), quando o autor 

apresenta duas etimologias em torno do conceito de religião: religare, que significa 

ligar-se, entrar em contato com o absoluto ou um essencial materializado em ritos e 

práticas; e religere, que significa reler para buscar o significado. 

 

 

Reler um acontecimento com o objetivo de extrair, descobrir uma 
significação. Nessa ordem de idéias, uma religião representa um 
esforço empreendido por homens e mulheres para conferirem sentido 
ao sofrimento, à sua morte e à sua existência (LELOUP, 2001, p. 23). 
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Além da busca de sentido ao sofrimento, ao longo de diversas leituras em 

torno do significado de religião em várias tradições religiosas, Crawford (2005) tenta 

definir religião como uma crença em Deus, que é o fundamento incondicional de todas 

as coisas, e em seres espirituais, resultando em experiência pessoal de salvação ou 

iluminação, comunidade, escrituras, rituais e estilo de vida. Libânio (2002) remonta a 

religião a uma realização socioindividual (em doutrina, costume, frequentemente ritos) 

de uma relação do homem com algo que o transcende e ao seu mundo ou que abrange 

todo o mundo que se desdobra dentro de uma tradição e comunidade. A discussão de 

Libâneo (2002) referencia o que Abdala (2010) adota quando coloca que a religião 

implica um sistema de crenças a que um indivíduo adere.  

Marilena Chauí descreve religião como um vinculo, sendo que as partes 

vinculadas representam um mundo profano e o mundo sagrado, isto é, a natureza (água, 

fogo, ar, animais, plantas, astros, pedras, metais, terra, humano) e as divindades que 

habitam a natureza ou um lugar separado da natureza. Para a autora o sagrado é a 

experiência da presença de uma potência ou de uma força sobrenatural na natureza ou 

nas coisas. O sagrado opera com o encantamento do mundo, habitado por forças 

maravilhosas e poderes admiráveis que agem magicamente. Todas as culturas possuem 

vocábulos para exprimir o sagrado. A autora coloca que a religião pressupõe, ainda, que 

o sagrado possui qualidades boas ou más, suscita devoção e amor, repulsa e ódio, 

diferença entre o natural e o sobrenatural, separação entre os humanos e o que é 

sagrado.  

Wilber 9 (1998) afirma que a religião tem vários significados, definições e 

funções. O termo tem sido aplicado a tudo que vai desde crenças dogmáticas, 

experiências místicas e mitológicas a fundamentalismo de ideias mantidas com firmeza 

a fé apaixonada. Ainda para o autor, os estudiosos tendem a separar o conteúdo da 

religião da sua função.  

 Levin (2001) destaca que o conceito de religião é amplo e sofreu 

modificações nos últimos anos devido a algumas obras populares de escritores do 

movimento da Nova Era e da mídia, que negam a religião institucionalizada, passando a 

adotar uma postura hostil com instituições religiosas, estabelecendo um estigma da 

palavra religião, redirecionando os aspectos favoráveis para o conceito de 

                                                 
9 Para aprofundamento da discussão sobre religião e espiritualidade de Ken Wilber, ver 
Espiritualidade integral (2006), da editora ALEPH, e União das almas e dos sentidos, da 
Editora Cutrix, 1998. 
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espiritualidade. Mas essa discussão se refere também ao conceito de religiosidade 

quando se limita a adesão a uma religião específica.  

Libânio (2001) levanta algumas reflexões em torno de religião e 

religiosidade, relacionando religiosidade a uma pergunta e religião a uma resposta. Para 

o autor, a relação entre religião e religiosidade é permitida e, em alguns momentos, 

complementar. Mas isso se dá em determinados momentos culturais, modificando-se de 

acordo com a conjuntura e o contexto histórico, não sendo, portanto, a religiosidade 

necessariamente atrelada a uma religião específica. Complementa, ainda, o autor, que a 

religiosidade aproxima-se de um vago sentimento religioso. Corresponde a uma 

necessidade afetiva pessoal de estar ligado a algo distinto de si mesmo. Traduz um 

desejo de comunicar-se com as forças sensíveis presentes e atuantes no universo.  

Leloup (2001), no que concerne à espiritualidade, considera que a mesma 

independe de uma experiência religiosa. Faz parte de todos os homens, constituindo a 

sua própria essência. A espiritualidade pode ou não necessita dos ritos religiosos para 

ser desenvolvida, bem como da vida comunitária.  

BOFF (2005) descreve que a espiritualidade é individual, pouco visível e 

mensurável, extremamente subjetiva, menos formal, menos ortodoxa, menos 

sistemática, orientada pela emoção, dirigida interiormente, não autoritária, não orientada 

por doutrinas. A espiritualidade é uma dimensão de cada ser humano. Essa dimensão 

espiritual que cada um de nós tem revela-se pela capacidade de diálogo consigo mesmo 

e com o próprio coração, traduz-se pelo amor, pela sensibilidade, pela compaixão, pela 

escuta do outro, pela responsabilidade e pelo cuidado como atitude fundamental. É 

alimentar o sentido profundo de valores pelos quais é válido sacrificar tempo, energia e, 

no limite, a própria vida.  

Esses aspectos da espiritualidade o médico e tanatólogo D’Assumpção 

(2010) denomina de espiritualidade intrínseca, citando um artigo publicado no jornal 

oficial da Adec-Association for Death Educational na Counseling-março-abril de 2000, 

que demonstra que entre 85 pessoas pesquisadas que estavam em luto verificaram que a 

espiritualidade intrínseca atenuava sensivelmente o sofrimento da perda.  Contudo, 

pessoas que se limitavam a frequentar alguma igreja não obtinham nenhum beneficio. 

D’Assumpção denomina de espiritualidade intrínseca um mergulho infindável no 

transcendental, pois ele é infinito e a vida inteira é insuficiente para atingi-lo em toda a 

sua profundidade. 
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É um entregar-se amorosamente nas mãos de um ser superior, 
independentemente do nome que lhe seja dado, sem, contudo, perder a 
consciência de suas próprias responsabilidades. Para isso exige-se 
humildade, coragem e decisão. Humildade para admitir a própria 
fragilidade e a existência de um ser superior. Coragem para assumir 
esta crença, especialmente num mundo materialista. E decisão para 
aprofundar-se na busca do transcendental, seja por ações, seja por 
estudos, ambos indispensáveis à verdadeira espiritualidade. 
(D’ASSSUMPÇÃO, 2010, p. 53). 

 
 

O autor salienta que uma pessoa que tem essa espiritualidade intrínseca 

quase sempre necessita e busca uma instituição religiosa onde possa vivenciá-la ou 

expressá-la. Assim terá a religião como conseqüência da espiritualidade. 

Vasconcelos (2006) destaca que a ênfase de alguns estudiosos no conceito 

de espiritualidade contribui para ajudar a desbloquear resistências intelectuais e 

profissionais de saúde com relação à religiosidade, uma vez que se trata historicamente 

de um campo marcado pela dominação de uma hierarquia religiosa autoritária e 

dogmática e também por estes desenvolverem algumas práticas em saúde que não são, 

necessariamente, ligadas ou associadas a alguma religião propriamente dita. Para Boff 

(2005), o importante não é discutir a religião, a religiosidade ou espiritualidade de um 

sujeito, mas referenciar aquilo que o faz feliz a si e ao próximo ao representar a sua 

manifestação de crença, religião ou fé com relação ao processo saúde-doença e 

qualidade de vida. 

Para Boff (2005), a revalorização do religioso na sociedade contemporânea 

não significa um retorno às formas antigas de organização da vida religiosa. Ela tem 

acontecido, principalmente, por meio da experimentação pessoal de transcendência por 

caminhos bastante variados. Vasconcelos (2005) lembra que a transcendência se refere a 

uma dimensão, não imediatamente percebida, da realidade concreta, material e cotidiana 

da existência, abertura e atração dos seres humanos pelo infinito. O autor acrescenta que 

transcendência se refere a um elã vital, uma vitalidade surpreendentemente dinâmica 

presente em todo ser humano. A espiritualidade vai materializar-se em religiosidade 

quando o encantamento com a transcendência repercute na pessoa de tal forma que a 

avaliação que se faz é não ser possível se tratar de uma realidade contida apenas em si. 

Ainda para o autor, a espiritualidade que assume a transcendência como divina por 

revelar a presença de outro na alma humana pode ser chamada de religiosidade.  
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Faço uma apropriação da leitura em Vasconcelos (2005) para sustentar a 

minha posição de que a religiosidade representa uma necessidade de expressão da 

espiritualidade, especialmente quando encontra, em algum momento, contexto e cultura, 

uma identificação com uma religião específica ou com várias religiões. Complemento, 

embora de forma redundante, que a espiritualidade tem um amplo sentido e que a 

mesma pode ser materializada em uma religiosidade em qualquer momento ou ciclo de 

vida dos sujeitos de acordo com sua cultura e visão de mundo, bem como de abertura, 

necessidade e permissão interna para manifestá-la. Na minha trajetória em busca da 

espiritualidade procuro, através do autoconhecimento, como já mencionei no início 

deste estudo, um mecanismo em que tudo que vivencio tenha sentido e significado.  

Boff (2005) enfatiza que temos a ver com espiritualidade quando 

mergulhamos na profundidade de nós mesmos e experimentamos a realidade como um 

todo. Espírito é aquele momento de nossa consciência que nos abre à percepção de que 

somos parte de um todo e de pertencermos ao todo.  

 Mas por que adentrar nessa discussão do conceito de religião, religiosidade 

e espiritualidade? De qualquer modo esses conceitos separados ou hierarquicamente 

colocados na literatura e em estudos não representam, no primeiro momento, um 

aspecto diferenciado na dimensão e relação com a saúde, a doença e a busca de cura das 

pessoas. Alguns estudiosos como Faria, Pargament (2005) alertam que os termos 

religiosidade e espiritualidade não são incompatíveis, afirmando que a tendência a 

polarizá-los não é frutífera para a pesquisa científica.  

Vaillant (2010) afirma que a idéia inicial de distinguir espiritualidade, 

religião e religiosidade pode parecer impossível. Mas, argumenta o autor, a nossa 

espiritualidade não costuma ser expressa por meio de linguagens, metáforas e rituais da 

religião? Praticamente todas as religiões não surgiram da espiritualidade inata do ser 

humano? O anseio místico pela conexão subjetiva que está no cerne de toda 

espiritualidade não constitui a essência das religiões? Essas reflexões remetem a leituras 

profundas, merecendo estudos e teses em torno dessa discussão, sendo importante 

compreender esses aspectos. Entretanto, esta proposta coloca a religiosidade e, 

especificamente, a religiosidade popular como um referencial, dado o contexto local, no 

caso, Juazeiro do Norte, para compreender o universo de significados em torno dos 

saberes, práticas e experiências dos romeiros e sua expressão de fé na busca de cura. 

Comenta Vasconcelos (2006) que religiosidade, especialmente de caráter popular, pode 

ser descrita não somente como uma reinterpretação das propostas da religião oficial, 
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mas também como uma forma particular de expressão das necessidades, angústias, 

esperanças, resistências e dos anseios que não encontram resposta adequada na religião 

oficial, nas expressões religiosas das elites e até no sistema de saúde. 

 

 

A religiosidade popular é um saber e uma linguagem de elaboração e 
expressão da dinâmica subjetiva, parte da cultura popular. Em que a 
população se baseia para buscar o sentido de sua vida. [...] é um 
instrumento de resistência. [...] uma estratégia de sobrevivência, em 
que a busca do sobrenatural tem a ver com a solução de problemas 
imediatos e cruciais. [...] é povoada de contradições e ambigüidades, 
de conformismo e resistência (VASCONCELOS, 2006, p. 330). 

 

 

Vasconcelos (2006) ressalta que a religiosidade popular é um saber e uma 

linguagem de elaboração e expressão da dinâmica subjetiva em que a população se 

baseia para buscar o sentido de sua vida. Acrescento, ainda, que a religiosidade popular 

em Juazeiro representa a expressão de uma espiritualidade que historicamente foi 

construída como forma de resistência ou não, mas que é mantida e sustentada na 

verdade de cada romeiro quando narra sua história, fala, ora, caminha, se alegra, 

celebra, expressando por inteiro o que sempre representou a inteireza do ser que é. 



61 
 

 
 

Foto IV. Preces. Arquivo da pesquisadora. 2007 
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Capítulo 3 
 
 
A EXPERIÊNCIA DO ADOECER E DA BUSCA DE CURA EM ROMA RIA 

 

O lugar de onde escrevo sobre a experiência do adoecer e da busca de cura 

se encontra atrelado à religiosidade e à medicina popular dos romeiros em Juazeiro do 

Norte. Ressalto a idéia de que os romeiros na busca de cura, através dos ritos e da 

Medicina popular, constroem saberes e práticas de saúde em romarias a partir das suas 

experiências. Esta perspectiva é referenciada pela educação popular em saúde, que tem 

como um dos seus pressupostos básicos, o saber popular. Barbosa (2010) aponta que as 

classes populares produzem saberes ligados às suas experiências de vida e ao contexto 

social em que estão inseridas. A educação popular se caracteriza por valorizar e refletir 

sobre esses saberes sem subjugá-los ao saber acadêmico. Acrescenta ainda a autora que 

a educação popular vem ao longo do tempo resgatando conhecimentos populares e os 

articulando-os ao saber acadêmico. Para compreender os saberes e práticas na busca de 

cura dos romeiros, recortei que descrevem os processos de cura no contexto de saúde-

doença e fé. 

 Procurar um lugar para referenciar as concepções dos romeiros, 

especialmente em torno da cura foi um trabalho árduo, dado ao grande número de 

publicações teológicas, filosóficas, psicológicas e abordagens de tradições religiosas. 

Direcionei, então, para o diálogo com a antropologia da saúde considerando o objetivo 

deste estudo. Assim, procurei trabalhar em três sentidos: a cura na perspectiva da 

biomedicina ou cientifica, cura simbólica secular e sagrada (religiosa) e a cura 

representada pelos romeiros, considerando que a discussão em torno do adoecer e cura 

perpassa explicações, alternativas de promoção e tratamento, dependendo do contexto 

familiar, social, das crenças e da espiritualidade do sujeito ou paciente envolvido. 

Helmam (2006) destaca que curar não é idêntico a curar ou sanar um 

problema como um todo, especialmente em caso de psicose ou incapacidade física. 

Complementa o autor que os indivíduos e suas famílias podem sentir que foram curados 

ou tratados, embora não tenham ainda sido curados ou sanados nos termos 

convencionais da psiquiatria ou medicina.  

Dentre várias maneiras de classificar a cura, Sandners (1997) destaca a 

discussão da cura científica, que denomino de cura biomédica e cura simbólica. A cura 

científica ou biomédica refere-se aos princípios e valorização dos fatos concretos, 
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laboratoriais, farmacológicos e diagnósticos precisos com suportes tecnológicos. Nesta 

visão, o corpo é fragmentado em partes, centrando a cura no aspecto físico, anatômico. 

Refere-se a um tratamento ao qual o paciente se submete, para que o organismo retorne 

ao seu estado funcional normal.  

 

 

A cura científica pode ser chamada por de objetiva e racional. Utiliza 
fatos empíricos e estabelece sua base a partir de sólidos 
conhecimentos anatômicos, fisiológicos e farmacológicos. Concentra 
sua atenção em órgãos específicos, raramente no corpo como um todo, 
e baseia-se em procedimentos testados e aprovados. Contem em seus 
repertórios um amplo espectro de técnicas altamente especificas que 
vão de operações cirúrgicas e complexas comprovações bioquímicas 
de laboratórios, até medicamentos internos e externos de valor 
experimentalmente testado e aprovado (SANDERS, 1997, p. 25). 
 

 

A cura simbólica é permeada por crenças, atrelada a valores humanos e 

culturais, baseiada em rituais, mitos e símbolos de uma determinada cultura. O 

simbólico se refere a tudo aquilo que o homem cria para representar um sentido. Geertz 

(1998) enfatiza que o símbolo é usado para qualquer objeto, ato, acontecimento, 

qualidade ou relação que serve como vínculo a uma concepção. Por este aspecto, 

Helman (2006) lembra que a cura simbólica não se baseia em nenhum tratamento 

farmacológico, mas em linguagem, em ritual e na manipulação de símbolos culturais 

poderosos, embora a cura no modelo biomédico, também seja também permeada por 

símbolos. A cura simbólica, em alguns estudos antropológicos, é descrita de duas 

formas: seculares (terapias convencionais) e sagradas (religiosas). Lembro que este 

trabalho envolve apenas duas leituras de cura: a cura centrada no modelo biomédico ou 

científico, e a cura simbólica secular e sagrada. Sob esta ultima, busquei dialogar com a 

cura na perspectivas dos romeiros neste estudo. 

Ambas as concepções (cura simbólica e cientifica) envolvem um agente de 

cura (que pode ser um curador, terapeuta, xamã ou médico), que através do seu mundo 

mítico media a sua relação com o paciente ou uma comunidade. Por mundo mítico, 

Helmam (2006) destaca como um sistema de explicações, metáforas, linguagens e 

crenças sobre a origem do agravo, doença ou problema do agente de cura. 

Transportando este aspecto para as romarias em Juazeiro, compreendo que este agente 

de cura não se encontra materializado, sendo geralmente representado por uma 
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divindade ou santo. O mundo mítico estaria elencado como um ethos, aqui entendido 

como a própria visão de mundo dos romeiros. Em Boff (2005), ethos significa 

costumes, o conjunto de valores e de hábitos consagrados pela tradição cultural de um 

povo. Considero que o mundo mítico dos romeiros na perspectiva da cura simbólica se 

baseia na religiosidade popular historicamente construída em Juazeiro e na tradição da 

Medicina Popular. 

A cura simbólica e a cura científica também apresentam um cenário de cura, 

sendo que, nas tradições seculares se referem aos consultórios e ambulatório. Nas curas 

sagradas ou religiosas, o cenário envolve uma igreja, templos, túmulo ou um lugar 

sagrado de peregrinação. 

 

 

Seja a cura simbólica sagrada ou secular, o cenário em que ela ocorre 
e os símbolos rituais usados são partes cruciais do processo de cura, 
assumindo um papel essencial, embora não-verbal, na criação do 
mundo mítico, em cujos termos a curar vai ocorrer (HELMAM, 2006, 
p. 253). 
 

 

O cenário de cura, no caso, Juazeiro, envolve lugares sagrados, já 
comentados neste estudo. Destaco  a fala do seu Josias (Josias da Silva, 51 anos, Juruá, 
Alagoas) em que o lugar/cenário do Juazeiro e do Horto representam um lugar de cura. 

 

“... Fiquei doente por causa do trabalho, era pedreiro. A minha coluna doe muito..não posso 

ficar muito tempo em pé, a minha coluna não deixa, eu não me sustento muito e fico roendo as 

pernas e sinto muita dor. Eu ao durmo nada. Também não posso comer muita coisa.. Olha,  

mas é interessante que aqui, eu como tudo e não adoeço. Aqui em Juazeiro corro pra todo lado 

e não sinto nada. Ando pra todo canto..subo as escadas do Horto pra pegar no meu “Padim”e  

pra pedir saúde e benção e não sinto nada. Durmo de rede aqui e não sinto nada...” 

 

Além do cenário de cura, a compreensão da cura simbólica sagrada ou religiosa 

integra as várias perspectivas em torno do enfoque, dimensões e visões do ser humano. 

Em seu livro Corpo/Significado/Cura, Csordas (2008) descreve a cura simbólica secular 

e científica como tendo um enfoque dualista entre corpo e mente, enquanto na cura 

religiosa, apresenta um enfoque tríplice: corpo, mente e espírito, perpassando, portanto, 

a concepção do sujeito ou paciente. Ressalto, ainda, que Csordas (2008) nos estudos 



65 
 

com os carismáticos, afirma que o sistema de cura dos mesmos é holístico, no sentido 

de que busca a sua integração da corpo, mente e espírito.  

Levin (2001) considera que as ligações entre corpo, mente e espírito desafia 

as suposições a respeito do significado do ser  humano, especialmente de como ficamos 

doentes e de como recuperamos a saúde. E reconhece, nos seus achados e estudos, os 

fatores espirituais determinantes na saúde, o que denomina de medicina teossomática.  

 

 

Essa expressão significa, literalmente, uma visão dos fatores 
determinantes da saúde com base nas ligações aparentes entre 
Deus ou o espírito - ou a fé em Deus-e o bem estar do corpo 
(LEVIN, 2001, p. 206). 

 

 

A perspectiva de Levin (2001) é bastante avançada em relação ao modelo 

biomédico, especialmente quando reconhece a natureza trina dos seres humanos como 

princípio da medicina teossomática, sendo que a representação corpo, mente e espírito 

se encontra em muitas tradições religiosas e espirituais. Esta perspectiva, na formação 

médica é ampla quando, ainda a visão de corpo, mente e máquina exerce o controle na 

formação das especialidades médicas. Estes enfoques nos remetem às quatros visões de 

ser humano que Leloup (2001) descreve e que, sucintamente, coloco a seguir: 

 

� A primeira corresponde à visão unidimensional em que o homem é apenas um 

corpo, uma matéria que, de alguma forma, representa o enfoque científico de 

cura. 

� A bidimensional, onde o corpo é animado, ou seja, tem uma alma, psique, uma 

mente, que pode ser considerado no enfoque da cura simbólica sagrada secular. 

�  A visão tríplice composta por corpo, alma e espírito, que, de certa forma, 

corresponderia ao enfoque da cura simbólica sagrada. 

� O individuo é um corpo, uma alma, um espírito e o que materializa a integração 

destes é o sopro, o pneuma ou o Espírito Santo, que tudo move, anima e 

transcende. 

O autor reconhece que cada visão adotada e escolhida dimensiona a maneira 

de olhar o paciente, o sujeito, bem como o desenvolvimento do cuidado e da cura por 
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parte dos profissionais de saúde. Segundo a maneira de considerar o ser humano, o 

acompanhamento e de cuidado do paciente serão diferentes (LELOUP 2001, p. 45). 

Ainda na visão de corpo, alma e espírito, é interessante resgatar a visão da 

grande cadeia do ser (ver Figura 2 em anexo) que demonstra uma visão universal das 

tradições religiosas, na dimensão do ser em corpo, mente e alma. ken Wilber (1998) 

afirma que a maioria das tradições religiosas apontam três níveis básicos em geral, 

outras ainda acrescentam o espírito. O autor faz uma menção, na verdade, à grande 

cadeia do ser se assemelha ao grande ninho do ser, pois em cada uma das dimensões 

maiores abarca, envolve transcende e inclui a menores. 

 

 

O espírito transcende, mas inclui a alma, a qual transcende, mas inclui 
a mente, a qual transcende, mas inclui o corpo vital, o qual, por sua 
vez, transcende, mas inclui a matéria. (WILBWER, 1998, p. 14) 
 
 

A leitura e a compreensão da relação corpo, mente, alma e espírito é 

essencial para o entendimento das sobre as concepções dos romeiros em torno da cura, 

saúde, doença e da fé. Para compreender o seu mundo mítico do adoecer e da busca de 

cura, bem como os rituais em romarias, é preciso reconhecer o romeiro numa visão 

ampla do ser, considerando corpo, mente alma e espírito, superando a visão ainda 

fragmentada do modelo biomédico na perspectiva do sujeito. 

 

 

3.1 Saberes e Crenças: Cura, Fé, Saúde e Doença. 

 

 

3.1.1 Concepções de Cura 

 

Durante as narrativas, foram recortadas as falas que representam a cura dos 

romeiros, onde destaquei alguns elementos para dialogar com as concepções teóricas. 

Destaco, então, algumas concepções de cura que se repetiram durante as suas falas.  

 

� Cura como sinônimo de saúde 
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“Saúde é cura. E cura é uma coisa importante na vida da gente, sem saúde a gente não pode 
nada na vida. Primeiro Deus, depois a cura. A dor de cabeça que sentia, restou pouca coisa... 
tenho fé que não era o que eu pensava, eu pensava que era um câncer.” (Ivonice, 57 anos, 
escada, Pernambuco) 
 
“Saúde é cura. Primeiro Deus e Padre Cícero, porque eles é que dão a cura” .(Cícero, 57 
anos, Juazeiro da Bahia) 
 

Pereira (1991) afirma que não é possível falar em cura sem falar em saúde 

ou doença, pois a cura é de alguma forma, a libertação da doença ou algum mal. Fala-se 

em cura como libertação das amarras da doença para obtenção da saúde. A cura não se 

resume a uma libertação do mal, ou somente o retorno ao estado de saúde. Na 

perspectiva de Boff (2006), saúde e cura designam o processo de adaptação e integração 

das mais diversas situações, nas quais se dá a saúde, a doença, o sofrimento, a 

recuperação, o envelhecimento e o caminhar para a passagem da morte.  

 

� Cura atribuída a uma divindade 

 

Constitui uma crença mágico-religiosa que transfere ou atribui a alguém ou a 

uma divindade, santo ou curandeiro o poder de curar. O termo milagre também fica 

atrelado à cura e recuperação de algo ou da saúde. 

 
“Cura não precisa de remédio. É pedir a Deus, minha nossa Senhora me cure... Meu padim 
Cícero me cure... E a cura vem deles. Os médicos só passam remédios, mas a através deles é 
que a gente se cura. O que cura não é o remédio... É a fé...” (Terezinha Soares de Oliveira, 
Maceió, 75 anos) 
 
“Cura é Padre Cícero, porque é um homem que cura. A minha sogra que tem muito tempo aqui 
conhece bem. Eu to aqui pagando.”  (Alexandra, Campina grande, Paraíba) 
 
“Cura é pedir ao Padre Cícero, pedir com fé. Eu tive doente. Eu pedi com fé, “Meu padim, vós 
que tem poder-me cura, me liberta”. (Quitéria, 44 anos, Maceió-Alagoas) 
 
“Se a pessoa ta doente, pede com fé a Deus e ao meu padim Cícero, se ajoelha pede perdão faz 
uma oração por ele e fica boa. ”(Nerita, 63 anos, Conceição, Alagoas) 
 

� A cura como recompensa, milagre 

 

Representa uma visão de troca simbólica em que o romeiro que faz uma 

promessa ao Padre Cícero tem o retorno e paga com rituais de oferendas, como com ex-

votos.  
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“Meu nome é Gilda, tenho 35 anos. Tive um câncer de mama. Então me curei. To curada. Fiz 
um exame e o medico me falou que eu tava com um nódulo no pulmão. Chorei muito. Sofri 
muito. Mas novamente tive fé em deus e no meu Padim. Fiz uma promessa.  fiz outro exame e o 
médico disse que não sabe como porque fui curada. Só tenho que agradecer a Deus. Por isso 
hoje to aqui entregando estas vestes pretas” (Gilda,33 anos, Natal) 

 
“A cura é crer no milagre. Muitas pessoas que serem devotas, mas não crêem. Eu acredito ai 
que não recebe o milagre, não sabe dá a mão, só sabe receber, a cura ajuda a gente acreditar 
em Deus... Entrego estas fotos porque sei que me curei”. (Inácio, 42 anos, Cajazeiras-Paraíba) 

 
“Cura é milagre. Não foi médico que me curou, foi o padre Cícero que curou a cirurgia”. 
(Aglaide, 56 anos, Sítio Tamanduá, Pernambuco) 
 

 

� A cura social 

 

A cura social tem que ver com a experiência do adoecer, os cuidados 

familiares e comunidade. No caso em romaria, abrange os percursos coletivos dos 

romeiros aos lugares sagrado e os ritos de acolhimento, a reunião das três, bem como o 

atendimento no ambulatório da pastoral da saúde. Os vínculos, a partilha, o cuidado 

desenvolvido nos ranchos onde se hospedam e o percurso da viagem até Juazeiro são 

elementos que merecem destaque em suas narrativas, bem como nos rituais observados. 

São representações e construção do apoio social e da ajuda mútua desenvolvidos na 

experiência do adoecer e da busca de cura. Vala (2006) coloca que o aspecto central do 

apoio social na religiosidade é quando as pessoas sentem e contam com apoio de um 

grupo. Isto provoca um efeito que pode causar melhoria da saúde das pessoas 

envolvidas.10 Considero que c cura social, também se relaciona como uma ação 

pedagógica, de troca de cuidados e saberes no processo saúde-doença.  

 

“A cura... Ela entra espiritualmente dentro da gente sabe, daí chega um ponto que com ajuda 
dos médicos, a gente chega a um diagnostico positivo. Eu sei que esta minha doença aqui, por 
ela ser crônica, só um transplante pra ser curada definitivamente e eu fico me mantendo 
através de remédios, como um diabético, uma pessoa que tem AIDS que toma remédio pra 
tratamento. Mas o importante é ta vivo e saber que a vida ta ai... A cura é ta junto dos 
familiares... É fazer bem pro próximo... a gente começa a vê o outro,  a ser ajudado...a ajudar 
também. Aqui mesmo recebi muita força”. (Marcio, 35 anos, Curitiba-Paraná) 

 
“A cura é isto aqui. Esta reunião. Onde a gente chora, canta, faz preces e testemunhos . A gente 
se renova”. (Abigail, 39 anos, Caruaru, Pernambuco) 

 

                                                 
10 Esta discussão encontra-se mais aprofundada no próximo capítulo. 
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“A cura é aqui. A gente unida, todo mundo se ajuda nos carros, cantamos, oramos, todo mundo 
cuida de todo mundo na viagem e aqui nos ranchos. Era assim que o Padim queria”. (Cícero, 
47 anos, agricultor, Surubim- Pernambuco) 
 

As várias concepções de cura dos romeiros resgatam elementos como: o 

corpo saudável, a presença da dimensão espiritual e o social. Este aspecto lembra o que 

Boff (2006) descreve como cura integral do ser humano. Segundo o autor nas grandes 

tradições terapêuticas da humanidade sempre houve a percepção de que a cura é um 

processo global, envolvendo a totalidade do ser e não somente a parte enferma. 

 

 

3.1.2 Concepções de Fé 

 

Quanto à concepção de fé, apresenta-se como proteção, confiança, 

sustentação, alcance de graça. Foi percebido nas narrativas que a fé se encontra também 

associada à cura tanto no sofrimento quanto no alivio de algo do mau.  

 

“A fé a gente tem que crer em Deus e confiar que ele pode fazer tudo, a fé com agente pedindo 
a Deus, a gente consegue. É porque somos fracos e não podemos pedir diretamente a Deus, ai 
vai pedir a uma estátua. A estátua não tem poder, mas como sabemos que ele foi vivente como 
nós e virou santo e alcançamos muitas graças, tudo que pedi, alcancei e minha fé aumentou”. 
(Maria Hosana). 

 
“Fé é confiar em Deus, no meu Padre Cícero”. (Nerita, 63 anos, Conceição, Alagoas) 
 
“Fé é que você tem em Deus. Você pode ta doente na cama, se você tiver fé em Deus e em 
Padim, será curada”. (Irene, 27 anos, Surubim-Pernambuco). 
 
“A fé é pra me proteger, me defender de todo mal, tragédia, de traição, de tudo o que não 
presta. Curar meus ossos, minha vista, coração, pernas, todo mal que esteja em mim”. 
(Francinete, Juazeiro-Bahia) 
 

Vaillant (2010) observa que em hebreu e latim o conceito de fé não 

representa um estado, mas um verbo ativo. Nós construímos a fé. A fé envolve 

absorção, por isto é mais visceral, uma confiança emocional, e não somente a crença 

cognitiva. A fé se encontra centrada no corpo 

 

“A fé tem que ter dentro de você mesmo... O principio de tudo... É só você imaginar... O 
principio da vida da gente e se agarrar em Deus e ele lhe dá forças pra você passar aquelas 
dificuldades. Porque às vezes tem pessoas conforme a situação, eles se agravam mais a doença. 
Porque ele não tem a fé no coração. É pior... Então a fé, ela lhe da força. Pra superar as 
dificuldades e assim você sente assim... Revigora indo embora dentro da gente mesmo...”. 
(Marcio, 35 anos, Curitiba-Paraná) 
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“A Fé é o que vem de mim mesma, aqui”. (apontava para o coração) (Gilda, 35 anos, Natal-RN) 

 
“É o que vem do coração” (Francisco, 62 anos, palmeiras dos Índios, Alagoas). 
 

Em várias falas, quando os romeiros se referiram à fé, gesticulavam, 

indicando o coração como lugar central da fé. Fernandes (2005) descreve o coração 

como órgão central, vital, do indivíduo, correspondendo, de um modo geral, à noção de 

centro, onde tudo se renova e se recria. A fé materializada no corpo confirma o que foi 

colocado anteriormente neste texto, onde é referenciada como algo visceral, emocional. 

Na concepção da DEP, a região cardíaca também é o centro, o encontro do céu e a terra. 

A presença o ser humano inteiro. Sem o medo, sem os apegos, com a sensação de 

confiança e compreensão. É neste lugar que somos únicos, singulares, todos iguais.  

 

Em geral, as concepções colocadas em torno da fé demonstram confiança no 

transcendente como um aspecto para aliviar o sofrimento e obter a cura. D’Assumpção 

(2010) revela que para aquelas pessoas que acreditam na transcendência do homem, a fé 

em um Ser superior, constitui o mais autentico suporte para superação do sofrimento. 

Koening (2005) nos seus estudos que examinam a relação da religião com a saúde 

coloca que a fé religiosa proporciona mecanismos pelo qual as atitudes podem ser 

mudadas e as circunstancias da vida reestruturada. Também ressalta as emoções 

positivas que este elo proporciona como a alegria, o otimismo e esperança. O autor 

acrescenta que a fé, não somente em Deus, mas a fé que a pessoa tem no médico e 

tratamento pode contribuir para recuperação da doença. 

 Levin (2006) cita os estudos do Dr. Dale A. Matthews, que evidencia que 

as expressões de fé estão associadas não apenas com à cura de vícios e problemas 

físicos e emocionais, mas também com a qualidade de vida, associando as funções 

positivas da fé com o bem estar e a confiança em Deus, não importando a sua definição. 

Em Vaillant (2010), encontramos a fé sendo representada de três maneiras: 

1. A primeira seria construída por meio de símbolos culturalmente determinados, 

crenças, rituais e preces coletivas que sustentam uma tradição de fé específica.  

2. A segunda é que a fé pode ser expressa por meio de um comportamento compassivo 

e na formação do senso de comunidade O autor cita Jesus Cristo e Buda como 

exemplo.  
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3. A terceira seria a experiência por meio da emoção positiva como a confiança, 

alegria, esperança, perdão, amor, etc, também de uma percepção pessoal de 

iluminação interior, de reverencia e de anseio pelo sagrado.  

Inicialmente, reconheceria a primeira manifestação de fé no contexto dos 

romeiros em Juazeiro, onde as crenças no Padre Cícero são sustentadas pelos rituais de 

busca de cura e pela Medicina popular há quase um século. Mas acrescento as 

demonstrações das emoções positivas como confiança, alegria e esperança observadas 

nos rituais (capitulo V) e o senso de comunidade nas peregrinações, nos rituais de 

acolhimento, viagens e os ranchos O autor acrescenta ainda as três fontes da fé que são: 

1.  A nossa necessidade cognitiva, ou seja, da certeza diante de uma realidade 

ambígua e misteriosa. Esta certeza, o autor chama de crença, que, de certa 

forma, contribui para aliviar uma ansiedade 

2. Uma segunda é retratada pela necessidade de uma comunidade amorosa, de uma 

força social. 

3. . A terceira pela necessidade emocional de confiança. 

Esta discussão remonta ao circulo de cura pela fé dos romeiros onde o 

primeiro momento que representa o diálogo e pode ser associada à crença, a certeza 

em uma divindade. O segundo momento da expressão da fé pode ser incluído na 

necessidade de legitimar a crença na comunidade, na força social dos rituais 

(capítulo 4). O terceiro que representa a renovação da fé, seria o momento em que a 

mesma evolui da condição de crença para o aspecto emocional e da confiança. Por 

confiar, retorna e resignifica os votos em torno da divindade. 

O circulo de cura pela fé é a representação simbólica em torno da 

experiência do adoecer e da busca de cura dos romeiros, onde aprendem e repassam em 

sua trajetória características e estágios que referenciam a perspectiva da cura simbólica 

sagrada. Descrevo alguns relatos de narrativas, para compreender melhor essa 

discussão. 

 

 

Relato I 
 

Eu venho de Caruaru. Tenho 53 anos. Eu tive um problema sério de febre 
reumática e problema de coluna. Eu fiquei 2 anos sem andar e ai minha mãe fez uma promessa 
pra o Padim.  
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Pediu pra que eu voltasse a andar, e eu pedi força a ele pra que me ajudasse. E eu consegui e 
estou aqui. Eu vim pagar a minha promessa quando tava com vinte 29 anos. Ate hoje, venho 
para romaria das candeias vestida assim, de preto, como o Padim. Subo sempre pela via sacra1 
a pé. {...}  

Hoje senti muita emoção, com vontade de chegar, com alegria, porque fiquei sem 
andar e hoje dou graças a Deus e ao Padim, Porque depois de velha, eu trabalho.. Trabalho 
com bolo.  Tenho uma fábrica em casa, antes só era dona de casa. (Dona helena, 53 anos, 
Caruaru, Pernambuco)  
 
 

Relato II 
 
 

Venho sempre vestido assim. Tenho 32 viagens a Juazeiro assim. Eu vim de Santa 
de Mundau, Alagoas, 12 dias de viagem, 14 pessoas... Nós vimos a pé. agora vinha um carro 
acompanhando nós, com alimento, água e remédio. (...) 

Vou completar 70 anos. Eu fiz a promessa a nossa senhora das Dores e ao meu 
Padre Ciço há 32 anos... Hoje ainda to pagando a promessa... Eu era agricultor... Então 
quando eu fui pra roça. Cheguei lá, fiquei tonto, larguei a enxada e cai...fiquei sentado....e da 
barriga pra baixo, não tinha perna..morreu...ai então..logo de uma vez eu me lembrei..ai meu 
Jesus, ai minha mãe das Dores... 

Meu Padre Cícero! Se eu ficar bom e não ficar paralitico, então eu vou fazer esta 
viagem todo ano... E agora a vida é de pés... Então fui melhorando... fui pra o médico...ai o 
medico falou que eu ficar de cadeira de rodas...doutor, eu tem em fé em deus que não vou pra 
cadeira de rodas...eu tenho um protetor forte, graças a Deus...ta com 32 anos .  

Todo mundo me conhece na estrada... Aonde eu chego. ”oh seu Fernando”. Fiquei 
bom, e virei rezador. Todo mundo conhece. Rezo as orações que frei Damião me ensinou, pois 
foi ele que me iniciou. .Rezo aqui também. Todos os rezadores se encontram aqui. (Fernando, 
70 anos, Santa de Mundau, Alagoas)1 

 

Nos relatos abreviados, acima, em torno da experiência do adoecer e da 

busca de cura dos romeiros, percebem-se vários aspectos:  

� Tempo do sofrimento da doença. 

� Pedido de uma cura ou graça. 

� Ritual de sacrifício, pois a mesma a romeira subiu a pé o caminho da via-sacra 

para o Horto. E o percurso do romeiro que  peregrinou durante 12 dias de 

viagem a pé de Alagoas ate Juazeiro.  

� Ritual de oferenda de ex-voto, como a bata do “Padim” com que estava vestida11 

a romeira e o romeiro. (indumentárias, pois ambos se vestem com uma bata 

preta, lembrando o Padre Cícero). 

� Mudança de vida com o alcance de cura. 

� Êxtase e alegria que revelou durante a entrevista na renovação dos votos de 

agradecimentos ao “Padim”. 
                                                 
11 Foi neste momento que abordei a Dona Helena para entrevistá-la. 
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Nas trajetórias relatadas, a cura perpassa pelo simbólico, pois se insere em 

um contexto cultural de símbolos presentes nos rituais de sacrifício e oferendas de ex- 

votos e crenças em torno do processo saúde-doença. Também apresenta uma dimensão 

de tempo desde o momento da instalação da doença até a cura propriamente dita 

alcançada. Ressalto mais uma vez, que o mundo mítico dos romerios não apresenta um 

agente de cura materializado como um médico ou curandeiro preconizado pela cura 

simbólica secular e biomédica. O curador ou agente de cura encontra-se no aspecto 

divino, no caso o Padre Cícero, que por sua vez encontra-se atrelado à religiosidade e à 

Medicina popular. Portanto, o mundo mítico e o agente de cura no caso dos romeiros se 

encontram construído e centrado em suas próprias crenças, corpos, experiências e 

memórias.  

A busca da cura representa a própria construção da fé, que apresenta uma 

trajetória que envolve vários momentos e que se inicia com a experiência do adoecer, 

referenciado pelo sofrimento, pedido de graça; materializa-se e se expressa em rituais e 

símbolos como os ex-votos. E renovam a cada rito repetido sob aspectos emocionais, 

físicos, espirituais e ressignifcados em torno da suas vidas. Por isto são experiências 

formativas. Os momentos não se encontram estagnados, fixos, mas em constante 

movimento, sendo permeados e superados por outros ciclos e renovado ao longo de suas 

experiências de rituais, encontros com o outro e suas crenças. Sanders (1979) destaca 

que embora a cura simbólica em alguns casos, não seja cientifica, apresenta estágios que 

ora se complementam, ora se excluem, não sendo necessariamente cronológica como a 

cura cientifica.  

Descrevo o círculo de cura pela fé dos romeiros que foi construído de 

acordo com suas narrativas e ritos observados e anotados em diário de campo. Chamo 

de círculo porque a experiência do adoecer e da busca de cura dos mesmos apresenta 

um movimento que perpassa alguns momentos ou estágios significativos que se 

entrelaçam e se renovam, sem necessariamente ficar atrelado a um momento único, 

fixo. E fé, por que como já foi colocado anteriormente, não existe especificamente a 

dimensão do curador, ou agente de cura materializado, sendo que a fé representa todo o 

sentido da construção do círculo de cura. Os momentos que não configuram como 

estáticos, podendo ser alternados de acordo com o processo de cada romeiro. Os 

mesmos são alimentados por um mundo mítico de crenças, saberes, práticas e 

representações simbólicas e rituais. 
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� Diálogo com a fé:  

Este momento representa um diálogo interno referenciado geralmente pelo 

sofrimento, pelos sintomas em torno de um agravo ou uma doença. Através do 

sofrimento da doença se busca o diagnóstico, explicações em torno da doença, 

questionamentos, os motivos da manifestação da mesma e a busca de cura nos 

serviços de saúde. Também é no contexto do sofrimento da doença que a fé se 

manifesta como elemento potencializador de esperança em busca de uma graça. 

Assim, se inicia um diálogo com as crenças internas e a fé na negociação com a 

divindade representativa para o alcance de cura através de uma promessa, um 

pedido ou alcance de graça. Este momento pode ser associado à primeira fonte de fé 

descrita anteriormente neste trabalho, ou seja, o romeiro dialoga com a crença 

repassada, construída, com seus ritos.  

� Expressão da fé:  

Representa a materialização da fé expressa em performance de símbolos, ritos, 

oferendas, sacrifícios, oferendas de ex-votos como pagamento, agradecimento pela 

graça alcançada. Também os encontros coletivos nas peregrinações em santuários 

sagrados.12 Trajetos da viagem e hospedagens coletivas em ranchos.  

� Renovação da fé: 

 Corresponde aos momentos de renovação, fortalecimento da fé, superando a dúvida 

da crença inicial como coloca Vaillant.  A renovação da fé também se encontra na 

expressão dos rituais, publicizando - os através dos votos, de novas promessas e o 

retorno ao cenário sagrado e de cura para performance dos rituais. É interessante 

observar que no processo de renovação de votos, os romeiros somam além de suas 

promessas, outras acrescidas por pedidos e alcances de graça alcançada por alguém 

da família. Também nessa experiência se encontram sob novas aprendizagens e 

modificação no seu cotidiano. Kleinmam (2006) destaca que a cura atinge sua 

eficácia por meio da transformação da experiência, ou seja, quando os pacientes 

aprendem a reavaliar e reenquadrar suas experiências presentes e passadas. Lembro 

que todos estes aspectos também são observados no momento da expressão da fé, 

                                                 
12 Esta discussão se encontra no próximo capitulo 
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não existindo um momento único, separado com significado inteiro por si, pois 

todos se apresentam entrelaçados.  

 
 
 
 

 
CÍRCULO DE CURA DOS ROMEIROS 

 

 
Figura III. Círculo representativo da construção da fé 

 
 

 

3.1.3 Concepções de Saúde e Doença. 

 

Quanto se trata de explicar a origem da doença, as narrativas expressam 

várias  crenças em torno das etiologias ou as causas das doenças como referente ao 

mundo sobrenatural. 

 

� Referentes ao mundo sobrenatural, atribuídas a uma punição ou castigo por 

maus comportamentos, transgressões de normas e valores morais. 

 

 
 

Diálogo com a fé 

 
 

Expressão da fé 

 
 

Renovação da fé 

 
Mundo Mítico 
dos romeiros 



76 
 

“Eu acho que fiquei doente por desobediência a Deus, pelo pecado da gula, comia muita 
gordura, muita extravagância e acho que foi isso que causou.” (Josefa, 69 anos, Escada, 
Pernambuco) 

 
“Sou um pecador, cometi vários pecados, daí apareceram esses caroços em todo meu corpo. 
Mas, o Padim e Deus me perdoaram por merecimento, sou um merecedor”. (Agostinho, 53 
anos, Souza Paraíba) 

 
“Eu não sei o que fiz de errado, recebi este castigo, só Deus é quem sabe né, mas hoje minha 
mãe e meu padrinho Cícero me chamaram, deixei o esposo doente, deixei o trabalho, mas estou 
aqui junto aos meus irmãos.. Porque alcancei a cura das minhas pernas”. (Lucia Cabral,53 
anos, localidade de São Benedito, Maceió, Alagoas) 

 
“Adoeci por causa de um pecado que ninguém sabe. Mas ele colocou a mão sobre mim, porque 
fui merecedora, porque eu disse Senhor faça a tua vontade que eu fique boa se não, que eu 
permaneça... e através dele e deus..eu mereci, tive a gloria do senhor”.(   ) 
 

Observa-se que nas narrativas acima ora os romeiros se colocam como 

alguém que mereceu castigo, ora se posicionam como alguém merecedor da graça 

recebida do Padim. Martim (2009) afirma que as pessoas possuem um mercado de 

respostas à aflição e que, no tocante à doença, ao sofrimento, existe uma diversidade de 

respostas, que podem variar de acordo com o contexto local, o grupo social ou a 

comunidade. Helmam (2006) descreve esses tipos de explicações como referentes às 

teorias leigas que correspondem ao conjunto complexo de heranças e cultura populares 

que atribuem sentidos às causas das doenças. O autor comenta que as teorias leigas 

referem-se também ao indivíduo como sujeito da sua própria doença, 

responsabilizando-se por isto.  

 

� Encontram-se, também, explicações do adoecer referente às condições de 

trabalho, ao modo de vida e ao próprio conceito de saúde. 

 

“Eu trabalhava de pedreiro, mas estou  parado, por causa da coluna, não posso ficar muito 
tempo em pé, não posso cavar a terra, fazer cimento mais, nem pegar nos tijolos... A coluna não 
deixa, eu não me sustento muito, fico roendo as pernas e sinto muita dor. Vou ter que 
operar...”. (Josias da Silva, 51 anos, Juruá, Alagoas) 

 
“Sem a saúde a gente não consegue viver, a gente move montanhas. A gente continua a viver e 
trabalhar, a gente consegue tudo que a gente quer. A minha casa que não ta terminada, mas 
estou morando, o meu trabalho é com costura” (Maria Hosana, Condado, Pernambuco). 

 

As falas recortadas acima remetem à concepção de que a saúde é 

determinada pelas condições sociais da população, como o trabalho, o acesso ao 

emprego, à moradia, à educação, ao saneamento e à preocupação com o meio ambiente 
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A expressão saúde-doença aponta para situações resultantes das formas possíveis de os 

homens levarem a vida, isto é, para os modos como os homens estabelecem relações 

com o meio e entre si enquanto indivíduos ou enquanto grupos. 

O processo saúde-doença não se resume ao sofrimento da doença ou à 

alteração biológica e física, mas tem como motivo as experiências e elaborações 

culturais em torno do viver, adoecer e morrer em diversas formas manifestadas, como 

na organização dos serviços de saúde, no sistema de saúde, nas relações de poder, na 

relação profissional de saúde e paciente e, sobretudo, na percepção que o sujeito tem 

desse processo.  

 

� As narrativas dos romeiros também refletem o contexto em busca de solução de 

problemas de saúde que não encontram respostas nos serviços de saúde.  

 

“Meu nome é Alexandra e minha filha Karine tem 09 anos e eu 30 anos. Eu estou aqui para 
pagar uma promessa dela porque ela nasceu com um problema de garganta e anos atrás vim e 
fiz a promessa. No que ela curasse eu traria  para pagar vestidinha de preto. Tirar uma foto 
dela em frente à estátua e deixar aos pés dele. Eu preparei a minha filha para a cirurgia, o 
médico ia operar e tudo. Mas ficava sempre adiando, nunca  tinha vaga. E continuava a passar 
remédio caro. Dai fiz a promessa e ela foi curada em nome do meu padrinho Cícero”. 
 
“A cura é a fé que a gente tem, porque eu não tenho fé em doutor não, só tenho fé lá em Deus. 
Eu não sou muito chegada a médico não, porque quando a gente precisa, num tem não. Eu vou 
ao posto de saúde, lá de onde eu moro de mês em mês só para pegar remédio de pressão, 
porque eu sofro de pressão alta, mas tenho fé que vou vencer”. (Maria Francinete, 73 anos, 
Sertãozinho, Paraíba) 

  
“Quando fui ter o meu derradeiro menino, eu tive o mesmo problema da minha mãe. Fiquei 
com medo porque minha mãe morreu na operação que abriu. O medico não fez direito, nem 
costurou a operação e se abriu. Ele a operou lá em Araripina, ela veio para cá, mas quando o 
outro medico foi fechar, não teve condições, porque ela demorou pra vi pra cá. Ela morreu na 
mesa da operação. A minha operação também demorou a fechar, daí fiz a promessa pra o 
Padim.fiquei vários dias em casa, de resguardo rezando para meu padim.”(Alaíde, Araripina, 
Pernambuco) 

 

Para Chauí (1986), um primeiro aspecto da religiosidade popular é a relação 

intrínseca entre a crença e a graça, isto é, a fé que busca milagres. E quando isto se 

volta à saúde ou à cura, retrata a fragilidade do sistema de saúde, bem como a relação 

entre a população e os profissionais de saúde. Neste aspecto, a busca de cura representa 

uma resistência dos fiéis ou romeiros na medida em que constrói seus próprios sistemas 

de crenças, devoções e rituais que não encontra nos serviços de saúde.  
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Em muitos estudos, como o de Teixeira (2010), ressalta-se que a 

precariedade de recursos materiais e culturais exacerba a prática de promessas e a 

espera de milagres, especialmente nas comunidades que não têm acesso a políticas de 

saúde e de educação, contribuindo para uma hegemonia de atitudes sociais baseadas 

numa visão mágica.  

Além de mecanismos de resistência e ausência e falta de acesso aos serviços 

de saúde, é fundamental perceber e resgatar os saberes, a história e as práticas dos 

devotos, bem como dos romeiros construídos ao longo de suas vidas, de suas 

experiências e trajetórias pessoais em busca da cura no processo de adoecer. No caso de 

Juazeiro, há, historicamente, toda uma complexidade de construção de práticas e saberes 

da Medicina popular e ritos de busca de cura que ainda hoje, são acionados no processo 

de adoecer, viver e morrer.  

O que se percebe nas falas em geral é que saúde e doenças expressam o cotidiano, 

as crenças, o viver, o adoecer e o morrer das pessoas, a espiritualidade, as transgressões 

e as resistências.  Minayo (2006) afirma que mediante a experiência do viver, adoecer e 

morrer, as pessoas falam de si, do que as rodeia e de suas condições de vida, do que as 

oprime, ameaça e amedronta. A autora também que assegura que as falas expressam às 

opiniões acerca das instituições, das organizações sociais, das religiões e das estruturas 

políticas e culturais. As representações em torno da saúde e doença tem explicações 

tanto de curandeiros, rezadores, profissionais de saúde em geral quanto do senso-

comum, na experiência, vinculados ao temas existenciais, sendo inquestionáveis os seus 

significados atribuídos e construídos. 

 

 

3.1.4 A Via Sacra da Cura e Medicina Popular: Saberes e Práticas em Romaria 
 

Além de algumas concepções recortadas das narrativas, outro aspecto 

também foi observado em romaria, como a presença de rezadores de vários lugares, 

além de Juazeiro e à procura pelos romeiros de remédios, plantas e receitas para a cura 

tanto nos lugares sagrados quanto no ambulatório da Pastoral da Saúde. Aos poucos, 

aprendia os itinerários e motivos da procura que sempre remetiam ao Padre Cícero. E, 

de acordo com minhas leituras, esses comportamentos, atitudes e crenças são históricos, 

construídos pela relação de confiança entre os afilhados e o Padre Cícero. Braga (2008) 
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13 demonstra algumas cartas em que o Padre Cícero recebia e respondia prescrevendo 

receitas de alguns legumes e plantas medicinais como resposta aos seus afilhados para a 

cura de alguns males que os afligiam, como demonstra a carta I. Também se percebe o 

cuidado com o espiritual, ou seja, o padim atrelava a cura física à cura espiritual. 

 
Carta I 
 
Meu afilhado Manoel Vicente. 

 
Deus o guarde em saúde, paz com todos os seus. Tome chás de batata, cávola e velame muito 
tempo pela manhã e de noite. Reze seu oficio ás almas do purgatório todo dia. 
Do padrinho e amigo. 
 

Na carta II, um afilhado pede um remédio e a cura para um terrível mal que está 

sofrendo. É que confia no poder de mediador que o “Padim” tem junto a Deus para 

curá-lo.  

 

Carta II 
 

Meu Padrinho Cícero adeus, 
 

Primeiro que tudo rogo-lhe que lance sobre mim sua benção. Primeiro que tudo eu 
estimarei que estas mal redigidas linhas tenham a felicidade de encontrá-lo desfrutando 
de uma perfeita saúde.  
 
Meu padrinho, venho por meio desta pedir-lhe que por todos os merecimentos que vós 
tendes para deus, mande-me por amor do mesmo, um remédio para mim para me curar 
de um terrível mal que há dois anos e oito meses sofro dele na cabeça e só vós abaixo 
dos poderes de deus podem dar-me um jeito.... 
 
Carta III 
 
Meu padrinho Cícero, 

 
(...) Meu padrinho, participo-lhe que aqui está se acabando o povo, morrendo todos os dias de 
uma moléstia chamada bubônica. E diz os médicos que não há remédio para esta infeliz 
doença. Peço a meu padinho mandar pelo amor de deus um remédio para esta moléstia... Estão 
pegando o povo e vacinando a pulso e estão dizendo que é o sinal da besta-fera. Meu padrinho 
mande-me me contar sobre o resultado desta vacina e se a gente pode se vacinar. (...) 

 

A terceira carta, além da confiança no remédio que o padim, possivelmente, 

enviaria, chama atenção a opinião ou o pedido de permissão para se vacinar numa 

grande epidemia que foi a peste bubônica. Atribuindo o poder de cura não somente ao 

                                                 
13 Ver mais detalhes das cartas no livro: “Padre Cícero: sociologia de um padre, antropologia de um 
santo”, de Antonio Mendes da Costa Braga. 
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Padre Cícero, mas o poder sobre a tomada de decisão para se vacinar, pois tinha o mito 

da mesma ser a vacina da besta fera. Braga (2008) comenta que quanto à questão da 

epidemia de peste bubônica, o afilhado reconhece o poder de interseção entre o humano 

e o sobrenatural. Para o autor, isto é observado quando relata que o povo está sendo 

obrigado a se vacinar, mas que há resistência porque o sinal deixado pela vacina lembra 

o da besta fera, neste caso, seria o padrinho, conhecedor de uma verdade que era 

desconhecida tanto pelos médicos, quanto pelo povo, a ter uma resposta o que fato era 

aquela vacina. 

 A irmã Dora, Coordenadora da Pastoral da Saúde de Juazeiro, narra que, 

quando um romeiro chegava doente, ele vinha direto para a casa do Padre Cícero e 

contava toda a vida dele e o que estava sentindo. Como tinha experiência com plantas 

medicinais, ele ensinava, como uma recomendação médica. Assim a Pastoral da Saúde, 

através da irmã Dora, resgata troca e repassa o conhecimento popular junto aos 

romeiros, que, ao longo de um século, construíram esta relação de troca, favores, 

conhecimentos, devoção e confiança junto ao Padre Cícero. 

 

“Ele deixou muito inscrito falando sobre a sabedoria dele... Eu aprendi aqui que os romeiros 
me contavam e também vendo alguns inscritos de Padre Cícero e o que os meus pais também 
me falavam” (Irmã Dora, 2009). 
 

As atividades da Pastoral com a Medicina Popular é descrita por Vilma, que 

atua há dez anos com a irmã Dora. Vilma descreve os medicamentos, as plantas, 

sementes, raízes e ervas mais procuradas e a relação de confiança entre irmã Dora e os 

romeiros nas trocas de receitas e remédios. Também tem as rezas exercidas no espaço 

da Pastoral e a crenças em torno da cura, dos remédios que o Padre Cícero deixou como 

memória. A pastoral também elabora cartilhas das receitas, plantas para determinadas 

doenças e vende para os romeiros. 

 
 
Anotações II 
 
Setembro de 2007. Romaria de Nossa Senhora das Dores. 
 
 

“...Aqui tem muitos romeiros que procura, já tem aquele pessoal de bom tempo, 
uma longa caminhada podemos assim dizer. O que eles mais procuram é o óleo de piqui. Mas é 
como eles falam o que cura mais é a fé, por exemplo, eles compram o óleo de piqui e usam na 
ferida para cicatrizar, mas às vezes eles não sabem se cura ou não... 
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Eles falam que cura ferida, enxaqueca, dores reumática, câncer, vesícula. No ano 
passado chegou uma senhora com dores nas pernas inchadas e ela levou o óleo de pequi, aqui 
nós temos uma pessoa que reza, amanhã ela vem, tem muitas pessoas que nos procura.  

A irmã Dora passa algumas receitas... O pessoal começa chegar mesmo é amanhã, 
eles sempre procura ela no horário da manhã.  Então, nesta Pastoral da Saúde, têm o bálsamo 
maravilhoso que é o da vida, uns dizem que não pode tomar o maravilhoso, mas toma um 
pouquinho, com dois dedos de água, serve para dor de dente, dor de cabeça. E o balsamo da 
vida é do mesmo jeito, tem romeiro que compra e já toma logo, só que agente fica com medo, 
pois ele pode ter mais alguma coisa e a medicação ser contra.  

Porque é assim, tem pessoas que usa pra tudo, mas nem tudo é aconselhável.  
Pessoa que toma pra pressão, quem sofre de pressão tem que tomar seus remedinhos porque a 
medicina caseira não vai controlar.  Tem uns que fazem o chá e usam para escaldar o joelho, aí 
eles chegam ah! Porque eu estou com dor de cabeça... Tem a farinha de linhaça, não sei se 
ouviu falar? Tem o café das vinte e cinco sementes, eles compram bastante porque serve pra 
trombose, dor de cabeça, comida que faz mal.  

Tem romeiros que compram o remédio e vêm somente no próximo ano, eles falam 
que deu certo e sempre retornam que ficou bom, com a trombose perde os movimentos do corpo 
eles falam que já estava andando e que o Padre Cícero curou que a Mãe das dores curou e 
quando eles estão aqui eles estão curados, aqui no Juazeiro e com a medicina caseira também, 
porque foi deixado pelo Padre Cícero.  

Ele que ensinou muita coisa. Mas agora é assim,  tem algumas coisas nós 
confeccionamos, os sabonetes de aroeira e a pomada de confrei, já outras coisas compramos 
de pessoas de nossa confiança que trabalham dentro da pastoral.  

A Pastoral da Saúde precisa sempre está repondo para não deixar acabar o 
material da medicina caseira que o trabalho da Pastoral da Saúde. E que graças a Deus agente 
vem crescendo a cada ano que passa, porque como já tem o óleo de copaíba agora já tem a 
pomada que é para inchação, dores, porque têm uns que na hora da viagem incha as pernas e 
passa o óleo a pomada.  

Na verdade como eles dizem o que eles gostam é de serem atendidos, eles falam 
quando chegam aqui e falam para a irmã Dora: Eu gosto muito da senhora, gosto deste lugar 
porque nós somos muito bem recebidos, porque agente passa no corpo deles.  E é essa 
confiança”.  

 
Contudo, as práticas de medicina Popular também se encontram em todos os 

lugares sagrados do Juazeiro, especialmente durante o percurso até o Santo Sepulcro. 

Durante o longo trajeto, existem algumas paradas, ou casas pequeninas, cobertas com 

lonas para vender água, cafés, frutas, cocos. E muito saco de panos com plantas, ervas, 

raízes, pomadas e garrafadas ao longo da trilha, permeados por longas conversas entre 

os vendedores e os romeiros. Geralmente, estes vendedores são os próprios moradores 

da comunidade do Horto que historicamente exercem um trabalho com a cura popular 

em Juazeiro. São rezadores, curandeiros, garrafeiros e videntes.  

A medicina popular representa um sistema de crenças e praticas usada no 

seio da família ou de uma comunidade, transmitido oralmente e não requerem 
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curandeiros profissionais. Esta descrição acima corresponde a uma afirmação de Capra 

(2006). O autor complementa, ainda, que esta prática foi, ao longo dos tempos, uma 

prerrogativa das mulheres, uma vez que a arte de curar, na família, encontrava associada 

aos cuidados e tarefas maternos.  

Essas práticas no Brasil têm raízes em três tradições e saberes culturais 

distintos: indígena, africano e europeu, pois apresentam elementos de plantas e raízes 

locais, curas e expurgos, laxantes e garrafadas que têm origem das tradições européias, 

especialmente de Portugal. Pereira (2003) coloca que estas trajetórias de cura popular 

no Brasil vêm desde a época do Império, quando a medicina praticada no dia a dia da 

Colônia esteve sempre a cargo de curandeiros, feiticeiros, raizeiros, benzedores, padres, 

barbeiros, parteiros, sangradores, boticários e cirurgiões.  

O autor ressalta, ainda, que, naquela época, a medicina oficial assemelhava-

se à medicina popular, na medida em que expunha uma concepção da doença e 

apregoava um arsenal terapêutico fundados numa visão de mundo em que coexistiam o 

natural e o sobrenatural, a experiência e a crença. O saber em torno da ervas, plantas 

medicinais e curas mágicas tinham uma grande importância. Os sopros e sucções no 

corpo tiveram grande papel, pois procediam das experiências mágicas dos índios, como 

dos negros e portugueses que também cultivavam essas práticas de cura e gostos pela 

cultura dos vomitórios, purgantes, laxantes e outros remédios considerados energéticos.  

Assim, integravam-se à cultura dos grupos subalternos da sociedade 

colonial que mantinham as crenças e tradições de cura como formas de resistência ao 

colonialismo. No nordeste, especialmente no Ceará, segundo Campos (  ..) devido às 

longas estiagens e a falta de serviços de saúde, o homem do campo, produziu seus 

achados de cura das suas aflições junto à natureza. Em Juazeiro, a Medicina popular 

ganhou espaço com o Padre Cícero, beatos e penitentes, tornando-se um lugar de 

famosos curandeiros, rezadores e raizeiros. Melo (2004) destaca, porém, que Juazeiro, 

durante os anos 1920, foi marcado pela tentativa de desarticular qualquer manifestação 

de fé ou outras práticas consideradas desviantes do catolicismo romano. Dentre elas, 

destacam-se as praticas de cura dos rezadores, benzedeiras e feiticeiros, que realizavam 

trabalhos à luz do dia. 

A autora ressalta personagens da época que se destacavam por sua 

performance de cura e pela arte de elaborar poções milagrosas, mais conhecidas como 

garrafadas, que tinham o poder de curar todas as doenças. Destaca-se José Feiticeiro, 
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que atendia no centro de Juazeiro, onde preparava poções mágicas, milagrosas e 

orações. 

 

 

Além de José feiticeiro, outros curandeiros tornaram-se personagens 

importantes e desfrutavam de muito prestígio da população, inclusive de 

católicos fervorosos. Sinhá Aninha circulava com freqüência pelas ruas 

de Juazeiro trajando uma saia comprida, um casaco e um tecido preto 

enrolado na cabeça. No cordão da saia enrolava ramos de arruda, fitas e 

rosários (MELO, 2004, p. 34). 

 

 

Além deles, chamava a atenção o curador Manuel Santana, que atendia 

exclusivamente casos ligados a saúde. Além das práticas mágicas e das religiosidades 

afro-descendentes, a astrologia gozava de prestígio considerável entre os moradores de 

Juazeiro. Os penitentes e beatos também sofreram forte controle religioso promovido 

pela Igreja Católica. Aos poucos suas práticas foram se tornando casos de polícia, sob o 

discurso de desfazer a imagem de Juazeiro como lugar de fanáticos. 

Como já foi comentado no início deste estudo, nos anos de 1940, o jornal 

Correio de Juazeiro noticiou uma série de incursões policiais contra a prática do 

curandeirismo na cidade, especialmente contra alguns sujeitos que comercializavam 

garrafadas com porções consideradas mágicas e que prometiam a cura das doenças. A 

autora lembra, ainda, que, aos poucos, foram silenciadas outras formas de vivenciar a fé 

que tentaram legitimar-se ao longo da história da cidade e que foram, sutil ou 

violentamente, ceifadas. 

O saber da Medicina Popular não separa corpo, mente e espírito.  Por isso, 

resiste ao tempo, mesmo com os avanços tecnológicos da medicina. Aos poucos, a 

Pastoral da Saúde de Juazeiro, junto aos moradores locais, resgata a memória centenária 

dessas práticas, mesmo silenciadas, sendo acolhidas e revisitadas pelos romeiros. No 

trajeto ao Santo Sepulcro, durante a romaria das Dores, ouvia atentamente a romeira 

Lourdes, que conversava com Dona Vicentina, moradora do Horto, que vende plantas, 

sementes, raízes e garrafadas. 
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Foto V. Medicina popular. Arquivo da pesquisadora. 2010 

 

 

 

Anotações III  

Setembro de 2010. Romarias das Dores. Itinerário do Santo sepulcro no Horto 

― A Senhora tem alguma coisa pra caso de bebida. Perguntou dona Lourdes. 
― Sim, tenho. Respondeu Dona Vicentina. E mostrou um frasco de vidro pequenino com um pó 
preto.  
―É só botar na comida. Mas se o sujeito tiver alguma sombra, a coisa piora. 
― Vixe. Respondeu a romeira. Não sei não... 
 O que é sombra? Perguntei. 
― Num sabe não... Se a pessoa tiver um encosto, um espírito. Dai só piora com o remédio... 
Respondeu Dona Vicentina. 
―Nossa! Não sabia... Mas como aprendeu tudo isso?   
― Aprendi com meu marido. Ele fazia garrafadas lá embaixo no Horto. Moro lá embaixo. 
Depois que ele morreu continuei. Mas não sábia não. Que tem sabedoria é Deus.  
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O diálogo remete a concepção discutida anteriormente, onde a medicina 

popular integra corpo-mente e espírito, pois a doença é percebida como algo espiritual 

por parte de dona Vicentina, além do aspecto do caso de bebida. As práticas de 

Medicina Popular fazem parte do mundo mítico dos romeiros, do ethos de sua visão de 

mundo somado às suas crenças e concepções em torno da cura, fé, saúde e da doença. 

Estas, por sua vez, dialogam entre si, tornando-se complementares. Em alguns 

momentos, configuram-se como sinônimos, confundindo-se, mas apresentam uma 

superação, em relação à cura científica ou ao modelo biomédico, pois o significado da 

cura, doença, saúde não se encontra apenas no plano físico, embora, inicialmente, 

recorram à busca de cura na experiência do adoecimento. 

Os romeiros constroem o seu próprio mundo mítico centrado em suas 

crenças e rituais em torno do adoecer e cura atrelado ao saber construído na 

religiosidade popular, bem como de antigas práticas e saberes centenários da Medicina 

Popular em Juazeiro.  
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Foto VI. Dona Vicentina. Arquivo da pesquisadora. 2010 
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Capitulo 4 
 
OS RITUAIS COMO EXPRESSÃO DA EXPERIÊNCIA DO ADOECER  E DA 
BUSCA DE CURA 
 

 

4.1 Rituais: Breves Considerações 

 

A inserção da leitura dos rituais como um aspecto pedagógico nesta 

discussão é pautada pela teia de significados simbólicos presente nos comportamentos, 

crenças, reações e discursos da população, especialmente no processo saúde-doença. 

Vasconcelos (2006) coloca que, nesta perspectiva, os símbolos e os rituais são 

elementos de compreensão e interpretação para o educador, sendo também validados 

enquanto transmissão de determinado conhecimento, não ficando atrelados somente à 

dimensão lógica e racional das palavras. Para o autor, a abertura para o significado 

simbólico que as palavras e gestos podem assumir na comunicação dá ao diálogo outra 

dimensão que tem sido desconsiderada pelos educadores que tendem a interpretar as 

expressões em jogo apenas no sentido literal. 

Neste capítulo os rituais são descritos e compreendidos numa relação 

dialógica com a experiência do adoecer e da busca de cura, agregando elementos da 

antropologia da saúde e religiosidade popular. Para isto, selecionei alguns relatos 

somente para ilustração da expressão dos rituais, pois de alguma forma, as narrativas e 

rituais se repetiam, saturando as percepções e ritos apreendidos.  

Quando escrevemos ou falamos de ritos ou rituais surgem várias leituras, 

bem como ressalvas, havendo muita dificuldade em encontrar uma definição precisa. 

Terrin (2004) enfatiza que nos defrontamos com essa dificuldade dado o labirinto de 

compreensões e elementos que qualificam os ritos ou rituais nos níveis teológico, 

fenomenológico, sociológico, histórico-religioso, antropológico, psicológico e 

biológico. Em geral, os ritos ou rituais são referenciados somente pela conotação 

religiosa ou numa perspectiva mágica, o que limita o seu amplo campo de estudo na 

saúde, na empresa, nas ruas, na educação e em outros espaços.  Os ritos têm uma 

capacidade de acomodação às mudanças, deixando de ser apenas um instrumento de 

análise do primitivo ou exótico e passando a uma perspectiva contemporânea de análise 

de estudo. 

Hatzfeld (1993) coloca que os rituais são indubitavelmente a forma mais 
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arcaica de expressão humana. Existem desde os tempos mais remotos, remetendo-se à 

própria construção da linguagem. Para Maclaren (1991), as raízes do ritual em qualquer 

sociedade são os significados destilados, encarnados em ritmos e gestos. Eles variam 

de cultura para cultura e, no entanto, são imperecíveis. Mais velhos do que a história 

escrita, eles são o que resta, uma vez que as pedras e as colunas tenham se desintegrado 

e que as ruínas tenham sido limpas.  

Helman (2006) considera que os rituais são característicos de todas as 

sociedades humanas, sejam grandes ou pequenas, e constituem uma parte importante do 

modo como qualquer grupo social celebra, mantém e renova o mundo em que vive. Em 

Geertz (1989), num ritual o mundo vivido e o mundo imaginário se fundem, tornando-

se um mundo único. São, principalmente, os rituais mais elaborados e geralmente 

públicos que modelam a consciência espiritual de um povo manifestando o simbólico 

da visão de mundo, ou seja, o ethos de um povo. 

 

 

Representa uma forma cerimonial na qual as disposições e motivações 
induzidas pelos símbolos sagrados nos homens e as concepções de 
existência que eles formulam para os homens se encontram e se 
retorçam uma às outras, mediados pelo conjunto de formas simbólico 
(GEERTZ, 1989, p.135). 
 

 

Sendo o rito expressão cultural do ethos de um povo, é, portanto, expressão 

de sua vida. É atividade, trabalho, obra que opera, transforma, cria, significa. Ao voltar-

me para os romeiros percebo que os rituais se encontram presentes em todo o seu 

itinerário em busca de cura, onde simbolicamente apresentam mecanismos de 

criatividade representando o seu sofrimento e itinerário nos serviços de saúde, bem 

como o cotidiano do processo de viver, adoecer e morrer. Alguns aspectos do ritual são 

considerados neste estudo como a performance da romaria para compreender as 

transformações da experiência dos romeiros envolvidos.  A performance corresponde à 

encenação, onde o significado e os símbolos do ritual são manipulados, colocados em 

ação no espaço físico delimitado através de meios como orações, cantos, sacrifícios, 

oferendas, facilitando a construção de cenários da performance.  
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A utilização de determinados meios durante a performance facilita a 
construção de certos cenários, contribuindo para persuadir os 
indivíduos a reorientarem sua ação em função de novos contextos 
construídos (RABELO, 1994, p. 49). 
 

 

Na experiência do adoecer e na busca de cura os rituais promovem o 

redirecionamento da experiência, atribuindo-lhe um novo olhar e significado através das 

performances que utilizam o corpo como meio central para encenar ou materializar o 

rito, o que coloca o romeiro como sujeito atuante do processo ritual e como 

reorganizador dos significados da sua experiência. 

 

 

4.2 O Corpo como Dádiva 

 

A explicação em torno do adoecer e da busca de cura dos romeiros, como já 

foi descrita no capítulo anterior, apresenta um mundo mítico ou uma visão de mundo, o 

ethos que se encontra em teia formando uma rede de relações construídas nos percursos 

e itinerários de romaria. E são manifestados simbolicamente nos rituais de busca de cura 

com sacrifícios, preces e também oferendas de ex-votos comunicando a vida e o 

sofrimento dos romeiros. São especialmente os símbolos do corpo representados nos ex-

votos que permitem um olhar mais profundo da realidade: as doenças, os agravos e as 

moléstias representam o modo de dizer como está a vida dos romeiros, observando-se  

falta de emprego, saúde e moradia. 

 

 

Os ex-votos ofertados por devotos em situações de doença são, em sua 
maioria, representações simbólicas de figuras e expressões humanas 
marcadas por dor, doença e sofrimento, confeccionados a partir das 
características singulares e dos aspectos peculiares do milagre 
(TEIXERA, 2010, p.122). 
 

 

Representar anatomicamente o corpo em pedaço de papel, pano, madeira ou 

outro material é referenciar e revelar a dor, as crenças, o cotidiano nos serviços de saúde 

e a busca de outras formas e manejo da cura. Descrevo algumas anotações do diário de 

campo para compreender os rituais que expressam a busca de cura dos romeiros, bem 
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como a expressão do corpo como um lugar, um instrumento simbólico de busca de cura, 

além de representações como ex-votos e indumentárias. Todos os ritos observados e 

anotados em diário de campo seguiram as normas de pesquisa. Inicialmente, os 

romeiros faziam as suas preces e orações seguidas da manipulação do corpo ou ex-voto, 

voltando-se às orações, e só depois narravam. 

 

 

Anotações IV 
 
Rito de sacrifício 
 
Romaria do Padre Cícero, 31 de outubro de 2005, 9h, no Horto, em Juazeiro do Norte.  
 

Seu Anastácio, de 38 anos, de Petrolina, vem a Juazeiro há quase 10 anos. 
Ao chegar ao Horto repete o mesmo ritual. Sobe a escadaria que dá acesso à estátua do 
Padre Cícero de joelhos, indo e voltando. Ao voltar, tem os joelhos feridos, sangrando, 
machucados. Durante o trajeto, para, reza, chora, torce um terço nas mãos. Ao chegar 
ao topo da escada, ora alto, agradece ao “Padim” pela graça alcançada há um tempo. 
Reza pela cura de uma doença no pulmão, adquirida com o trabalho de escavação em 
poços profundos. Conta que a promessa foi feita pela sua mãe, falecida, no momento 
em que se encontrava num hospital no Recife. “É um sacrifício que tenho que fazer até 
não poder mais” (Anastácio, romeiro de 38 anos). (Diário de campo, 2005).  

 

Este relato descreve o rito de um sacrifício. O termo “sacrifício” vem do 

latim sacrificium, que é tornar santo, santificar, consagrar algo ou alguém. Para Pereira 

(2003), o termo sacrifício implica a idéia de um bem sensível oferecido ou destruído 

em honra de um ser superior a fim de atestar a sua soberania, para obter proteção, 

perdão ou graça. Geralmente, o bem oferecido é o próprio corpo da pessoa por meio de 

rituais que expressam uma linguagem cuja função é de comunicar algo ao santo. Ainda 

para o autor (2003), nos espaços sagrados as atitudes de sacrifício são praticadas para 

alcançar ou agradecer as graças.  

O ritual pode ser enquadrado em duas dimensões: oblação ou oferenda, 

como os ex-votos, e o sacrifício de comunhão e ação de graças, que envolvem 

diretamente o corpo: caminhar longas distâncias, subir escadas de joelhos, acender 

velas do tamanho do corpo como uma forma de colocá-lo nos limites da resistência 

humana tornando-o divino. O corpo aparece como um elemento simbólico de entrega e 

de cura. O sacrifício é torná-lo sagrado, ou seja, o corpo purificado, passando a ser um 

rito de purificação onde o corpo passa ao estágio do divino. 
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Foto VIII. Corpo e sacrifício. Arquivo da pesquisadora. 2005 

 

Em alguns casos, como o de Dona Conceição, comentado a seguir, embora 

estivesse muito centrada em suas orações, permitiu que a fotografasse e conversasse 

um pouco sobre suas oferendas. E durante a entrega das indumentárias pronunciou 

algumas frases que foram registradas. Tinha a respiração ofegante, cansada de tanto 

andar a pé pelos itinerários sagrados de Juazeiro. Embora a casa de milagres estivesse 

muito cheia, com vozes, cânticos e rezas, ouvi atentamente Dona Conceição. Depois da 

performance do rito, me deu um abraço com sua neta e foi embora. 

 
Anotações V 
 
Rito de oferenda e de purificação 
 

Encontrei Dona Conceição (64) e sua neta Juliana (9), de Serra Talhada- 
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PE, na Casa de Milagres junto à cama do “Padim”. Disse-me que vinha todos os 
anos fazer penitência devido a uma graça alcançada. Ficou toda paralisada: o rosto, 
as mãos e um lado do corpo. Fez uma promessa para o “Padim” e veio até ali, 
vestida em uma bata branca, para entregar como oferenda. Dona Conceição 
confeccionou a própria veste e andou durante toda romaria de finados com a mesma 
para então ofertá-la. Foi percebido que houve todo um cuidado por parte de Dona 
Conceição para tecer as vestes. As cores, segundo Dona Conceição, têm um sentido: 
“A veste branca é pra eu ter paz...”. Assim, retirou do corpo, fez algumas preces de 
agradecimento e colocou na cama como um ex-voto e disse: “É como se uma parte 
ruim da doença fosse embora agora, tô curada, graças ao meu Padim”. A sua neta 
Juliana repetiu os mesmos gestos, pois ficara com um problema na cabeça devido a 
uma surra que levou do pai. Sua avó fez a promessa para que ela ficasse boa do fofo 
que criou na cabeça. A sua bata era azul, da cor do céu, como ela falou, e foi feita 
também por sua avó.  
― Por que da cor do céu? ― perguntei. 
― Porque no céu tem anjos que protegem as crianças. Lá eles não deixam ninguém 
bater em mim. 
Fiquei respirando aquela resposta e pedi permissão para fotografá-las de novo.  
(Diário de campo, 1º de novembro de 2007). 

 

Este rito pode ser descrito como representação de oferenda e purificação, 

onde a indumentária que veste o corpo da romeira é apresentado como um ex-voto, 

onde se caracteriza como um elemento purificador do corpo.  Pois, no momento em 

que a romeira retira a bata é como se aliviasse o corpo de uma ameaça, uma doença ou 

um agravo. A indumentária então adquire o poder de retirar esta condição ou sensação. 

A descrição nos remete ao circulo de cura pela fé dos romeiros discutido no capitulo 3, 

revelando o romeiro como sujeito de seu processo de cura, pois ao fazer a promessa, 

dialogou e negociou com a divindade ou santo, construindo uma prática significativa 

de cura, materializando o primeiro momento de dialogo com a fé. A fé se configura 

também no segundo momento, quando o mesmo ao fazer o rito de oferenda, manifesta 

na presença de outros romeiros, a promessa e a graça alcançada 

 

 

Anotações VI 
 

Rito de oferenda14 
 

1º de novembro de 2007. Romaria dos Finados. 
 O calor assolava as ruas de Juazeiro. Queimando o juízo, como diz a 

minha mãe. Um cheiro de vela e de flores, o colorido de coroas de rosas de plástico 

                                                 
14 Nesta descrição o nome da romeira foi alterado e o seu local de origem também. 
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para os túmulos, especialmente para o Padre Cícero. Estava em frente à antiga casa 
do Padre onde atualmente funciona a Casa de Milagres. Muitos ambulantes dentro e 
fora da casa. Venda de CDs, DVDs sobre o Padre Cícero e muitos peregrinos.  

A casa se divide em vários espaços: a sala dos ex-votos, os objetos 
pessoais do Padre Cícero, entre os quais uma cama que fica instalada no meio de um 
quarto onde tem duas portas de entrada e saída. O fluxo de romeiros em torno da 
cama é grande: orações, cantos, bênçãos de objetos que são colocados na cama 
(chapéus, carteiras, relógios, lenços, imagens do “Padim” etc.), além de oferendas 
como indumentárias que lembram o padre Cícero e ex-votos.  

Naquele momento ao som abafado pelo calor, choros e preces, um silêncio 
invadiu a sala: surgiu uma senhora com uma criança nos braços em torno de 7 a 8 
anos. Aparentemente apresentava um problema neurológico. O corpo e suas 
extremidades (mãos e pés) tinham movimentos bruscos, sem controle, e os olhos e a 
cabeça sem um ponto fixo de equilíbrio. Pedi permissão para fotografar e a mãe 
permitiu. A mesma colocou a criança na cama. (Segundo os organizadores da casa, a 
cama pertencia ao Padre Cícero).  

Todos continuavam em silêncio, alguns orando, outros observando. A mãe 
reza, chora, implora pela cura em um tom muito baixinho, quase como um gemido. 
Após alguns segundos retira a criança e algumas pessoas começam a tocá-la como 
algo sagrado. Logo após, converso informalmente com Dona Conceição (a mãe da 
criança). Ela falou pouco, emocionada, dizendo apenas a seguintes palavras: “Vim 
de Caruaru”. (Os olhos estavam cheio de lágrimas e apresentava muito cansaço). 
Continua Dona Conceição: “Disseram-me que se eu entregasse a minha filha ao 
“Padim”, ele a curava, pois os médicos do Recife dizem sempre que ela não tem 
jeito. São sete anos de luta. Só hoje resolvi fazer isso”. Saiu e não falou mais nada. 

 

Jamais havia presenciado tanta entrega. O que movia aquela mãe a colocar 

naquela cama a sua filha como uma oferenda? Era como se a cama fosse um canal 

sagrado entre ela e o Padre Cícero. Dahlke (1992) afirma que a doença desencadeia 

posturas de entrega e impotência. Para o autor a postura humilde do corpo se adapta ao 

padrão: “Seja feita a sua vontade, e não seja feita a minha vontade”. A posição 

horizontal do corpo lembra que não é a vida que está aos nossos pés, mas somos nós 

que estamos prostrados diante dela. Representa um momento de entrega, quando o 

corpo é oferecido a uma divindade. Esse ritual pode ser descrito como uma oferenda, 

onde o próprio corpo é colocado (a) na antiga cama da “divindade” para a cura.  

Também pode ser identificado como rito de transmissão de força sagrada, 

já que a romeira, ao colocar a filha sobre o objeto (a cama), de alguma forma transferiu 

poder ao mesmo. A transmissão de força sagrada é um ritual que atribui poder ou força 

a um lugar ou a uma pessoa.  
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Foto IX: corpo como oferenda. Arquivo da pesquisadora, 2007. 

 

Terrin (2004) descreve como rito o que permite manter a força sagrada em 

certo lugar ou atribuí-la a certas pessoas. Apresenta várias modalidades, como os ritos 

de bênção e consagração e os ritos de imposição de mãos. 

 

 

Os ritos de bênção e consagração são por exemplo ritos que assumem 
essa função. Por sua vez, esses ritos acontecem por meio de certo tipo 
de contato com forças energéticas: água santa, o óleo, o sangue. (...) 
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outro tipo clássico de transmissão e comunicação de força sagrada é a 
imposição das mãos (TERRIN, 2004, p. 42). 
 

 

O que se observa nos relatos é a representação do corpo como dádiva, seja o 

próprio corpo ou uma indumentária representativa colocada a serviço da divindade. O 

corpo revestido de entrega, numa relação de confiança e fé. O romeiro entrega-o como a 

si mesmo nesse processo de busca e alcance de cura, sendo ali corporificadas suas 

crenças, emoções, resistências e esperanças, simbolicamente.  Na visão cartesiana e 

biomédica o corpo passou a ser um recorte, uma parte ou um pedaço representativo de 

uma doença, não sendo visto na sua totalidade. E perde a identidade de corpo quando o 

sopro deixa de ser exalado, tornando-se apenas um cadáver.  

Referência aos ritos de imposição de mãos de rezadores e benzedores se 

encontra no ambulatório da Pastoral da Saúde, como também entre os que vêm a 

Juazeiro para renovar votos e realizar ritos de cura em romaria. Descreverei, a seguir, o 

encontro com o rezador Severino. 

 

Anotações VI 
 
Ritos de imposição de mãos 
 

Encontramos o Sr. Severino (Caruaru, 68 anos, 30 anos de romaria), 
perdido, em frente à Igreja de São Francisco. Não sabia voltar para o seu rancho. O 
mesmo estava com uma camisa de fundo branco pintado com uma grande cruz e flores 
e com a identificação escrita: rezador. Resolvemos procurar o seu rancho. Durante o 
caminho falava sem parar. Contou sua história de vida e o motivo pelo qual se 
transformou em rezador (infelizmente não gravamos). Disse que suas orações eram 
poderosas. E a cada romaria aprendia mais coisas com os rezadores de Juazeiro e de 
outros estados. Era um grande encontro. Gesticulava muito. Falava alto. E no 
caminho foi reconhecido por alguém, o que facilitou o nosso percurso até seu rancho. 
“Seu Severino, reza em mim”, alguém gritou. “Pensei que não ia encontrá-lo”.  

Assim assistimos, no meio da rua, seu Severino rezando. Disse que estava 
tirando com suas mãos impostas no coração da romeira uma amargura que doía o 
coração. Ela confirma: “É, tô com muita dor no coração”. Continuamos até o rancho. 
Estávamos cansadas e com muita sede. Mas o mesmo providenciou água e nos 
apresentou ao grupo de romeiros que estava no rancho. Muito barulho, pois ficava ao 
lado da capela na Praça da Igreja do Socorro, onde fica o túmulo do Padre Cícero. 
No final, rezou em mim e em Adriana, socióloga que me acompanhava, com as mãos 
sempre postas na cabeça e em seguida nos abençoou com folhas molhadas passando 
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em todo o nosso corpo. (Novembro de 2007). 
 

Também encontramos rezadores no ambulatório da Pastoral da Saúde 

(como já foi mencionado no capítulo anterior). Vanir tem 14 anos na pastoral. Reza 

durante as romarias e faz remédios caseiros. Ao rezar coloca um copo com água na 

cabeça do romeiro, faz o sinal da cruz e outros gestos, como a imposição de mãos. 

Coloco alguns trechos da narrativa de Vanir, rezadora, onde explica alguns gestos e sua 

história. No âmbito dos rituais, os gestos não representam somente uma linguagem 

simbólica que confere visibilidade à oralidade. Para Vilhena (2005), a gestualidade tem 

sua própria expressividade, possibilitando a emersão daquilo que a palavra em si é 

impotente para transmitir. 

 

 

Anotações VII 
 
 

Primeiramente a minha missão começou através de doença. Eu passei um 
ano doente de hospital em hospital e quando foi um dia eu fiz uma prece a Nossa 
Senhora, que se eu ficasse boa... Ela me disse uma missão para eu cumprir... Depois de 
quatro meses eu alcancei a minha saúde e fiquei esperando a missão...  

Eu tive um sonho com Nossa Senhora, foi ela que me ensinou tudo. Eu não 
aprendi com ninguém, eu aprendi através dela... Ela me disse no sonho:”Minha filha, a 
tua cura quem tem é tu. Tu vai ficar curada e pedir pelos teus irmãos e nós vamos rogar 
por eles”. Eu já sei oito terços, sei de todas as orações... Não sei ler não. Eu entro em 
intercessão, Nossa Senhora coloca tudo na minha cabeça. Aí no outro dia minha filha 
anota.  

Então ela me deu de trabalhar em oração e hoje vivo feliz, sou 
coordenadora, professora, trabalho com meus romeiros... Faço medicamento que eu 
não vendo. O meu trabalho é feito de doação. O copo com a água é a cruz de Jesus. 
Jesus quando rezava nas pessoas fazia o sinal de cruz nele e depois na outra pessoa. 
(Setembro de 2007). 

 
A trajetória de rezadeira se iniciou com o acometimento e a experiência de 

uma doença. Esta passou a ressignificar a sua vida e colocá-la a serviço do exercício de 

cura do outro. Nos relatos em torno dos rezadores e benzedores se destaca o trabalho da 

Pastoral de Saúde resgatando a medicina popular que até há algum tempo ficava à 

margem não só dos cuidados desenvolvidos pela medicina acadêmica, mas também das 

grandes tradições religiosas. 
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As ações coletivas de busca de cura são encontradas também nos ritos 

de preces e orações em todo lugar sagrado em Juazeiro. São manifestos nas liturgias da 

igreja, na Casa de Milagres, na Estátua do Horto, no Santo Sepulcro e no Túmulo de 

Padre Cícero, além de praças e capelas menores. Mesmo em meio à multidão, nos 

percursos aos lugares sagrados e nos de paus-de-arara, os romeiros fazem preces, 

orações e ladainhas gesticulando, cantando, expressando isoladamente no seu corpo. 

Brandão (2009) afirma que quando uma pessoa ora, reza, diz ou cria com o corpo uma 

prece.  

 

Pode estar em família, em meio a um grupo de amigos ou mesmo em 
um time de futebol antes do jogo. Pode estar orando a sua oração 
pessoal no meio de uma multidão ou pode unir-se a mesma multidão 
em uma mesma reza. No entanto, em forma mais simples e, talvez, 
mais arcaica, a prece parece ser um gesto solitário. Algo que se passa 
entre o fiel e a divindade. Entre o ser humano e um santo, ou mesmo 
um objeto sagrado (BRANDÃO, 2009, p. 21). 
 

 

A palavra prece se origina do latim prex, precis, que significa pedidos, 

votos, súplicas e desejos. Nas escrituras sagradas, como a Bíblia, há várias passagens 

que descrevem a cura através das preces. Tosta (2004) cita vários estudos em que foi 

observado o efeito das preces sobre os seres humanos enfermos. Conclui o autor 

assim:  

 

 
É inacreditável que até hoje nos perguntamos se o método mais 
ancestralmente utilizado para a cura como a prece, de fato cura. 
Embora o assunto venha despertando um interesse crescente da 
comunidade científica, ainda existem dúvidas em relação a resposta. 
Dos 15 artigos que analisamos oito (53%) mostraram algum tipo de 
efeito da prece em um, nenhum efeito foi demonstrado (7%) 
(TOSTA, 2004, p. 112). 
 
 

Acrescenta, ainda, o autor que, independentemente de qualquer resultado 

que as pesquisas alcancem, a prece continuará sendo a voz silenciosa e sagrada que une 

a todos pela transcendência. Através da prece continuaremos a sentir tanto nossa 

pequenez quanto a nossa grandeza. A grandeza de nos depararmos com o todo e a 

grandeza de nos sentirmos parte desse todo. D’Assumpção (2010) afirma que quando 

acreditamos em Deus, na transcendência, a oração é eficaz para superar o sofrimento. 
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A oração pode não mudar as coisas ao nosso redor, mas com certeza muda 

interiormente, ajudando-nos a melhor lidar com o que acontece em torno. Em Juazeiro, 

as preces e orações têm uma trajetória histórica que é repassada oralmente de romeiro a 

romeiro, como as orações do Frei Damião, dos beatos e penitentes, e do Padre Cícero. 

Os rituais que foram observados no Santo Sepulcro envolvem características tanto dos 

ritos de sacrifício quanto de transmissão de força sagrada, ritos de oferendas e ritos 

de oração, preces e velas.  

 

Foto X. Ritos na natureza. Arquivo da pesquisadora. 2010 
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Anotações VIII 

 

Romaria da nossa Senhora das Dores. 2010 

 

Alguns romeiros, ao fazerem o percurso do centro de Juazeiro até o horto, 

seguindo direto ao santo Sepulcro a pé, vestidos de indumentárias pretas, lembrando o 

Padre Cícero ou os beatos. Chegando ao lugar, transcorrem as pedras que, segundo 

dizem, transmitem energia de cura. São sete pedras ao todo e algumas os romeiros 

passam por baixo em uma brecha estreita que pede o corpo ajoelhado e ao chão para 

fazê-lo. Os mesmos dizem que quem atravessa aquela pedra não morre naquele ano e 

se cura de alguma doença ou, ainda, alcança a graça que está pedindo naquele 

momento. A segunda e a terceira travessia correspondem a um caminho estreito e 

fundo entre pedras, sendo que ao final do ritual há uma espécie de abismo, 

necessitando de muita ajuda de outros romeiros para finalizar a travessia e não cair. 

Nas outras pedras tem uma escada que facilita o acesso, e algumas apresentam 

letreiros. No final do trajeto há umas pedras em que os romeiros se encostam, se 

deitam e descansam. Há, ainda, uma pedra pequenina onde, conforme asseguram, 

nossa Senhora deixou Cristo Menino dormir. 

 Durante todo o percurso também acendem velas e oram nas pequenas 

grutas e capelas construídas há quase um século no local próximo às pedras ou em 

cima delas. (Foto em anexo).  

O encontro com os romeiros em romaria, tanto no percurso até o Santo 

Sepulcro quanto nos ritos junto às pedras, é a revelação da alegria, da fé e da esperança 

que transcende qualquer descrição ou explicação acadêmica. A alegria é contagiante. 

Não se percebe sofrimento, mesmo durante o percurso a pé ou na passagem pelas 

pedras, que às vezes são de difícil acesso.  

 A alegria, na perspectiva espiritual, é descrita por Vailant (2010) como 

uma conexão com um poder maior que nós, representando uma emoção positiva. As 

emoções positivas aumentam a nossa capacidade de tolerância e nos tornam flexíveis, 

criativos, integrados e eficientes, sendo cruciais para a nossa sobrevivência. A 

esperança observada e sentida, segundo o autor, também é uma emoção positiva que 

atende o nosso lado emocional mamífero, ou seja, não é cognitiva nem piegas ou um 

mecanismo de defesa. O autor, destaca, ainda, que o psiquiatra infantil,  Erik Erikson, 
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percebeu a esperança como o alicerce de todo o desenvolvimento humano, sendo sua  

de sustentação  aquilo que ele chama de confiança básica e à qual se dá o nome de fé. 

Paulo Freire (1996) defende que a esperança faz parte da natureza, sendo um ímpeto 

natural possível e necessário. 

 Ervedosa (2008) cita algumas discussões de Fernandez Rios e Garcia 

Fernandes, que em seus estudos sobre religião e influência das peregrinações na saúde, 

focalizaram que a esperança é o fator que parece fluir nos efeitos positivos da 

peregrinação e estaria relacionada com a vontade de viver, com a profecia 

autorrealizadora e com as questões da fé.  

Levin (2001) aponta vários estudos de como a fé promove a esperança e 

conclui que as consequências da esperança para o bem-estar é significativo. Quanto 

maior a esperança da pessoa, menor a probabilidade de desenvolver, por exemplo, uma 

depressão. Qualquer recurso que possa proporcionar a esperança merece ser levado em 

consideração como um fator potencialmente protetor contra doenças físicas e 

emocionais, sendo um deles a fé religiosa.  

Também se encontram nos estudos e achados de Everdosa as considerações 

dos autores Fernandez Rios e Garcia Fernandes sobre o efeito dos placebos. Segundo 

afirmam, as peregrinações junto à natureza aumentam a esperança e as profecias 

autorrealizadoras. Para Helmam (2006) o efeito placebo tem relação com o efeito 

psicológico, fisiológico ou psicofisiológico de qualquer medicação ou procedimento, 

independente ou pouco relacionado com os efeitos farmacológicos. Refere-se à eficácia 

simbólica do placebo, ou seja, da crença. Complementa, ainda, que para ocorrer o 

efeito placebo é necessário um cenário, um contexto, um agente de cura e a 

participação de um grupo cultural e cognitivo comum que o legitime. É, portanto, a 

crença por parte de quem recebe (e/ou administra) uma substância ou procedimento 

que pode produzir efeitos psicológicos e fisiológicos. 

Em alguns estudos os placebos são chamados de recurso oculto da cura, 

conforme Levin (2001). O autor cita uma explicação da Dra. Taylor, professora de 

Psicologia da UCLA, onde o efeito placebo tem sido estudado como uma influência 

benéfica do otimismo para a saúde.  

 

 
Como ocorre o placebo? Segundo nossa visão estereotipada do efeito 
placebo, esse é um processo quase mágico pelo qual uma pessoa acha 
que vai se sentir melhor depois de ingerir um placebo, e isso de fato 
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acontece ou ela pensa que acontece. Na verdade, o efeito placebo não 
é puramente psicológico. As pessoas não sentem melhor simplesmente 
porque acham que isso acontecerá, mas porque ao achar que se 
sentirão melhor, são liberadas no corpo dela várias substâncias 
químicas que podem de fato promover a cura... Alguns placebos 
podem estimular o cérebro e liberar endorfinas, substâncias químicas 
produzidas naturalmente pelo corpo e que, tipicamente, reduzem a dor 
e melhoram o ânimo e o bem-estar físico e emocional. (TAYLOR 
apud LEVIN, 2001, p. 14). 
 

Balestieri (2009) destaca que apesar de vários estudos já realizados, 

perpetua-se a ideia de que o placebo é um aspecto negativo. O autor acrescenta que para 

a maioria dos médicos qualquer terapia que estabeleça a cura por meio do efeito placebo 

e que não tenha sido indicada por eles, é vista como algo pejorativo. O autor destaca, 

ainda, em seu artigo quando a cura vem do coração e da mente: a fé e o efeito placebo, 

que vários estudos da neurociência afirmam que a expectativa positiva gerada pela fé, 

pelo estado de meditação e pelos medicamentos inertes (placebo) ativam determinadas 

regiões do cérebro e produzem  hormônios e células do sistema imunológico, tornando 

possível a cura. Também foram identificados em romaria ritos de acolhimento e 

escuta, bem como orações, preces e cantos.  
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Foto VII: Oferenda de indumentária como ex-voto. Arquivo da pesquisadora. 2005 

Ritos de acolhimento e escuta 

 

Os ritos de acolhimento e cura foram referenciados pelas reuniões das três 

no Círculo Operário, durante as romarias, com a irmã Anette. O termo acolhimento foi 

colocado sob a leitura de Paz (2005) como um momento de resgate e valorização da 

religiosidade do romeiro fundada em suas próprias tradições. Para a autora este aspecto 

representa a acolhida e a compreensão de seu universo simbólico e a troca de 

experiências entre as irmãs e os romeiros, bem como de um espaço de abertura para a 

expressão dos romeiros dos elementos sagrados colocados e seus significados. 

As observações geradas nas reuniões das três se deram em várias romarias. 

Mas só gravei nas duas últimas, quando também fiz anotações em diário de campo. As 

mesmas não apresentaram uma qualidade boa devido ao barulho no local. Assim, 

retirei algumas anotações mais recentes. 

 

 

Anotações IX 

 

A reunião das três acontece durante a romaria no salão do Círculo São 

José, que fica próximo à Basílica de Nossa Senhora das Dores durante as romarias. A 

reunião é conduzida pelas irmãs Anette Tereza e representantes de romeiros e 

romeiros propriamente ditos. O salão do Círculo Operário é grande e tem duas 

escadas que dão acesso a duas salas na parte de cima e várias imagens de Jesus 

Cristo carregando a cruz e São José. Vários ventiladores de parede, cerca de cem 

cadeiras entre bancos, cadeiras de plásticos. Há pinturas de Nossa Senhora das Dores 

e do Padre Cícero ao lado do auditório, nas laterais.  No altar tem um crucifixo e um 

terço grande de bolas de isopor, uma mesa com toalhas brancas, chapéus de romeiros, 

som e um cartaz sobre Juazeiro. 

Já era o terceiro dia de encontro e aos poucos os romeiros iam entrando. 

Ao serem acolhidos cumprimentavam a irmã Anette e os demais participantes. Dentre 

tantas expressões manifestadas na reunião se destacaram os testemunhos de cura e o 

alcance de graça, onde os romeiros colocavam toda a sua trajetória de sofrimento da 

doença e sua busca de cura. Os cantos entoados em todas as reuniões têm como base 

os livros de cantos que são produzidos desde 1979. 
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Paz (2005) afirma que nesses livros boa parte dos cantos são benditos dos 

romeiros, sendo que antigamente os mesmos não podiam cantar, pois eram 

considerados como expressão de fanatismo e ignorância. Além de cantos e rezas, os 

serviços comunitários, o encontro tem muitos testemunhos. Destaco uma carta como 

relato de testemunho que foi lido por uma romeira em que ela demonstrou o estágio de 

liminaridade que um romeiro expressou através de uma experiência na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI).  

 
 
Testemunho da carta: Romeiro Pedro:15  
 
 

Em 2008, depois de chegar de Juazeiro, fiquei adoentado sentindo dor no 
coração. Fui levado ao hospital e ao ficar internado pensei logo no meu padrinho 
Cícero Romão. Pedi a Mãe das Dores que aliviasse o meu sofrimento com muita fé e 
oração, agora é chegada a hora! Valei-me meu Padre Cícero Romão! Não me deixe 
sozinho. Aqui tenho muito frio, estava escuro na UTI, e cantei no meu pensamento, 
valei-me meu Padre Cícero.   

Na UTI é um lugar frio. A cada dia sentia uma força me animar, minha 
família chegava pra me visitar e dizia no meu ouvido valei-me meu Padre Cícero!  
O Vigário veio também me visitar e me ver na UTI. Dizia: “Sua cura está iluminada 
pelo santo protetor da sua devoção, Padre Cícero, Mãe das Dores e Frei Damião. 
Deus está ouvindo a sua oração, ele está ouvindo tudo”. 
 E eu sempre cantando no pensamento: valei-me meu Padre Cícero! Ai como era fria a 
UTI!  

Após trinta dias, saí da UTI, recebendo alta, para ir para o quarto, passei 
mais quinze dias e então, recebi a boa notícia: “Você pode ir para casa, Pedro! 
Aguarde a sua recuperação”. Recebi a boa notícia, foi o sinal de boa recuperação, 
mas não parou aí não. Depois de um mês em casa fui socorrido para o hospital pra 
operar o coração, passei o Natal e o Ano-Novo sem a certeza de poder fazer a 
cirurgia, mas não perdi a fé, sempre cumprindo com o meu Padre Cícero Romão. 

No dia dois de janeiro deste ano recebi a grande notícia: “Seu Pedro 
Paulino, a equipe médica se reuniu e temos uma boa notícia: “Você vai operar o 
coração!” Ah! Tanta emoção! Na mesma hora agradeci a Deus e aos meus santos da 
devoção Padre Cícero e Mãe das Dores. Agora em julho fiz uma segunda cirurgia da 
próstata e estou em recuperação.  

Agradeço a todos os irmãos e romeiros de todo o Brasil que rezaram pela 
minha recuperação. Este ano vai ficar na saudade.  Vou há muitos anos, mas essa eu 

                                                 
15 A carta foi corrigida e diminuída para facilitar a leitura do texto. A mesma foi gravada, sendo que em 
alguns momentos  a compreensão e a transcrição foram difíceis devido ao barulho no local. 
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vou ficar em recuperação. Irmã Anete e todos os irmãos recebam um grande abraço 
do seu irmão que vos escreve.  

Pedro Paulino Gonçalves, devoto do Padre Cícero Romão espera no 
próximo ano, em 2010, poder estar entre os irmãos cantando e louvando a Mãe das 
Dores e meu Padim Cíço Romão. Um grande abraço! 
 

O romeiro reconhece o frio humano e das máquinas em seu estágio de 

liminaridade, que se caracteriza como um momento em que o sujeito, na condição de 

paciente, perde a sua identidade, se configurando apenas como o número de leito em 

UTI. Ao entrar na UTI, deixa lá fora, o seu cotidiano, a sua família, as roupas e 

pertences, mas não perde a crença e a esperança. Encontra através da fé, um conforto  

com a oração e o pensamento voltado ao Padim. Na carta, ainda agradece a 

solidariedade e o suporte que recebeu de orações de todos os romeiros. E envia uma 

carta como um instrumento de reconhecimento do seu lugar e do outro para que a 

romeira possa testemunhar o que se passou. 

O que se observou neste rito de acolhimento foi à abertura e o diálogo das 

irmãs com os romeiros e destes com os outros. Ao colocar seus testemunhos, se 

identificam e relatam a sua história, bem como se reconhecem. Um diálogo permeado 

de escuta ativa, apoio mútuo, suporte e abertura para o cuidado. Neste rito, a 

gestualidade se faz presente em todos os momentos, acompanhado de choros, cânticos, 

orações, emoções, desabafos e palavras de conforto e testemunhos, conferindo 

sentimento de pertencimento, solidariedade e reconhecimento de si e do outro, baseado 

na construção da confiança, entrega e fé. São relatos de sofrimento com a experiência 

do adoecer, do alcance de graça e cura. Também de agradecimentos, louvores e de 

mudanças de vida.  

Os rituais promovem a demonstração de sentimentos que às vezes não são 

expostos ou sentidos no cotidiano, segundo Anselm Grün (2010). É como se fosse uma 

renovação de força, energia, fé e esperança, bem como o compromisso de retorno ao 

lugar. Os rituais também exercem funções que se encontram subjacentes aos ritos 

expressos em romaria. No caso da carta e dos testemunhos, é uma maneira de expressar 

e aliviar as emoções, bem como do reconhecimento do cenário de cura que representa 

Juazeiro. Helmam (2006) destaca que esta função de válvula de escape dos rituais 

beneficia tanto o indivíduo quanto a sociedade. Também exerce uma função social na 

qual, em geral, as pessoas acometidas por uma doença, tendo alcançado uma graça, 

recordam a vulnerabilidade humana com relação à vida e à morte, e passam a recorrer 



105 
 

aos mais próximos para suporte e ajuda.  

Arhterberg (2002) recorda que nos curamos e somos curados pelos laços 

que formamos com o outro com amor, confiança, esperança, crença e todas as 

qualidades invisíveis que não existem no cuidado médico. Sustento, de acordo com a 

leitura e descrição dos rituais, que a cura em romaria no Juazeiro representa uma 

construção da cura social ou pedagógica, pois apreendem e trocam saberes, ajuda 

mútua, apoio social, expressão e significado de fé, cura e espiritualidade. 

 

4.3 Rituais: entre Gestos, Velas, Estetoscópios, Preces e Curas 

 

A busca de análise e interpretação em torno do ritual e a experiência do 

adoecer mediada pela religiosidade tem sido reconhecida na literatura antropológica em 

saúde. Para Rabelo (1994), ao invés de explicações reducionistas da Medicina, os 

sistemas religiosos de cura oferecem uma explicação para a doença que a insere no 

contexto sociocultural do sofredor. 

 

 

Enquanto o tratamento médico despersonaliza o doente, o tratamento 
religioso visa agir sobre o indivíduo como um todo, reinserindo-lhe 
como sujeito em um contexto de relacionamento... Assim vários 
estudos têm ressaltado que a passagem da doença à saúde pode vir a 
corresponder a uma reorientação mais ampla do comportamento do 
doente, na medida em que transforma a perspectiva pela qual este 
percebe o seu mundo e relaciona com o outro (RABELO, 1994, p. 47). 

 

 

Entretanto, o modelo biomédico manifesta também rituais na experiência do 

adoecer e na busca de cura, onde congrega elementos e particularidades na formação e 

atuação dos médicos. Na antiguidade, a Medicina exercia ritos mágicos de cura 

propriamente ditos. Como já foi mencionado neste estudo, os hospitais eram templos 

dos deuses. Os pacientes vinham de longas viagens e, quando chegavam, passavam por 

ritos de purificação. Os procedimentos se baseavam na alimentação e na higiene. 

 

 

O paciente era preparado durante semanas para vivenciar a noite 
decisiva de sua estadia, o pernoite no templo, assim chamado de 
incubação. [...]. O paciente sonhava com a solução do problema. Ou 
ele via diretamente imagens que surgiam diante de si, ou Esculápio 
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aparecia diante dele e lhe dava a entender para onde seu caminho se 
dirigia (DAHLKE, 1992, p. 41). 

 

 

A cura encontrava nos sonhos imagens e entrega ao mundo mítico de 

Esculápio onde só alguns tinham acesso. Nos rituais da Medicina moderna, do 

nascimento até a morte, o espaço clínico de saúde assume os ritos de passagens onde os 

usuários de serviços de saúde se entregam aos cuidados dos profissionais de saúde ou 

aos médicos sem autodeterminação e tomada de decisão sobre suas vidas, voltados para 

a visão do modelo biomédico.  

Descreverei, no Quadro 1, um comparativo dos rituais de busca e alcance de 

cura entre o modelo biomédico e a expressão dos romeiros que foi observada neste 

estudo durante as romarias. É importante ressaltar que o modelo biomédico é utilizado 

aqui apenas como um aspecto ilustrativo e didático para melhor compreensão e 

expressão dos rituais dos romeiros, pois não se pode negar e considerar os inúmeros 

avanços já comentados neste estudo na Medicina e na formação de profissionais de 

saúde, especialmente no que se refere à inserção da espiritualidade em estudos e 

pesquisas. Contudo, o modelo biomédico ainda se apresenta como predominante no 

sistema de saúde, na organização de serviços e na formação de profissionais de saúde.  

Para a leitura comparativa se buscou  elementos e leitura do modelo biomédico em 

Capra (2006), Sandner (1997), Dahlke (2007) e Minayo (2006) para subsidiar esta 

discussão. 

 

Quadro 1  

 

Expressão dos rituais na experiência da doença e da busca de cura 
 Rituais no Modelo 

biomédico 
 

Rituais dos romeiros 

Indumentárias Brancas, como o jaleco, 
representando limpeza, 
higiene. 
 

Vestimentas que lembram o Padre Cícero, os 
santos, os anjos, roupas comuns. 

Relação 
profissional-
paciente 

Linguagem técnica baseada 
no saber 
médico/profissional de 
saúde. 
 
 Paciente segue instruções. 

Mediada por um santo de devoção: Padre 
Cícero. 
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O medico/profissional de 
saúde é responsável pela 
cura. 
 
Relação tecnológica. 
Prescrição de medicamentos 
e drogas. 
 

 
 
 
 
Utilização da medicina popular. 

Performance  de 
cura 

Através de tecnologia, 
aparelhos de exames, 
estetoscópio, medicamentos, 
procedimentos cirúrgicos. 
 

Rezas, promessas, rituais de sacrifício e 
oferendas. 

Contexto/local Leitos hospitalares, 
ambulatórios, centros 
cirúrgicos, clínicas de 
exames, paciente, 
profissional de saúde. 
 

Lugares sagrados como Sala de Milagres, 
igreja, túmulo e o Horto, o Santo Sepulcro. 

Instrumentos/ 
meios utilizados 

Prescrições médicas, 
exames. 

Rosários, santinhos, fotos, ex-votos, 
chapéus,imagens de santos fitas, altares. 
 

Corpo 
 
 

Corpo tecnológico 
Fragmentado 

Corpo como oferenda, dádiva, entrega, inteiro 

Cura  Cura centrada nas práticas 
médicas/profissionais de 
saúde. 

Cura social, espiritual. 

 

O Quadro 1 resume as expressões dos rituais na romaria em que alguns 

elementos representam conceitos e crenças discutidos no capítulo 3, bem como 

atribuem significado e sentido às experiências do adoecer e da busca de cura. Destaco 

alguns aspectos nas experiências singulares e coletivas observadas nos romeiros para 

descrever uma leitura dos ritos de uma forma objetiva e pontual, contextualizando 

junto aos ritos do modelo biomédico predominante. Para isso coloco alguns conceitos 

como indumentárias, relação profissional de saúde-paciente, performance de cura, 

corpo e cura:  

 

 

� Indumentárias:  

 

As indumentárias são vestimentas simbólicas em rituais. Em ambas as 
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expressões, tanto do modelo biomédico e dos romeiros, representam uma relação 

com o ethos, a visão de mundo de cada expressão. O jaleco branco da Medicina se 

encontra associado à hierarquia e ao saber em torno da Ciência, do modelo 

biomédico de explicação do processo saúde-doença. E assim como as luvas e as 

máscaras representam a higiene, a limpeza e a proteção do profissional e do 

ambiente.  

Nas romarias de Juazeiro as vestimentas em forma de batas azuis e pretas 

representam anjos e santos dos romeiros, divindades corporificadas na relação de 

troca, de algo que é adquirido com o alcance da graça representada em ex-voto. 

Também, por alguns instantes, em sua expressão e performance de ritual, o romeiro 

representa a própria divindade. Os dois aspectos da indumentária apresentam 

singularidades de relação de poder: em um a cura se encontra atrelada ao saber 

médico; no outro a vida ou um agravo da doença é entregue a uma divindade. 

 

 

� A relação profissional de saúde-paciente  

 

A relação dos profissionais de saúde com os pacientes, como no caso aqui 

representado, encontra-se centrada no saber, na linguagem técnica, secreta, 

praticamente incompreensível. Nessa relação o paciente configura-se apenas como 

um número de prontuário onde o paciente segue instruções e o médico é 

responsável por sua cura, mediado pelo uso de alta tecnologia como aparelhos de 

diagnóstico e imagens e centros cirúrgicos. Dahlke (1992) afirma que o sentido e o 

objetivo dos aparelhos permanecem como um grande mistério para os pacientes, 

mas como estes estão impregnados da visão biomédica, ficam tranqüilos, pois o 

outro está bem aparelhado. Também são referenciadas as prescrições de 

procedimentos e medicamentos. 

Vasconcelos (2006) assevera que medicar é muito mais do que escolher e 

prescrever os melhores cuidados e tratamentos.  Os pacientes não são quadros 

brancos em que o profissional pode imprimir suas recomendações, pois já trazem 

para ao atendimento suas próprias visões de mundo e seus problemas, além de uma 

série de outras práticas de cura. Acrescenta, ainda, o autor que medicar é também 

um jogo de negociação do diagnóstico e da prescrição profissional com outros 

saberes e práticas. 
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No caso dos romeiros, a linguagem também se encontra no gestual e no 

simbólico que se expressam nos ritos de sacrifícios, oferendas, energias, preces, e 

acolhimento mediados por um ethos, uma visão de mundo. O saber se encontra 

centrado na medicina popular, nas práticas e ritos de cura que resgatam elementos 

das tradições de cura indígenas, negra e européia, como já foi colocado no capítulo 

anterior. Essas práticas são desenvolvidas numa relação dialógica de crenças, ritos 

através da troca de saberes em torno de receitas e medicamentos caseiros entre 

romeiros e Pastoral da Saúde, bem como raizeiros, rezadores, benzedores e 

curandeiros presentes em percursos de romaria.  

O diálogo aqui não se encontra pautado apenas na linguagem oral, mas 

também se baseia nas relações de troca de experiência, na escuta e no resgate do 

saber e na aceitação do outro. Como já foi colocado, no círculo de cura dos 

romeiros não existe um agente de cura, um médico ou xamã materializado, sendo, 

portanto, a cura atrelada a uma divindade, onde a linguagem de diálogo se encontra 

nas performances dos ritos de busca e alcance de cura pela experiência do adoecer, 

sendo representado e corporificado pelo próprio corpo. 

 

 

� Performance de cura 

 

Os ritos de cura no modelo biomédico, em geral, se encontram nos gestos 

atrelados à alta tecnologia, nos procedimentos clínicos cirúrgicos e de 

ambulatórios, bem como medicamentos, no espaço fechado, às vezes isolado, como 

ambulatórios, centros cirúrgicos, enfermarias e salas de exames privados. Alguns 

instrumentos de trabalho também apresentam aspectos simbólicos como 

estetoscópios, exames, prescrições médicas, receitas, luvas e máscaras. Em Capra 

(2006), percebe-se que na visão biomédica somente o médico sabe o que é 

importante para a saúde dos indivíduos, porque todo conhecimento acerca da saúde 

é racional, científico, baseado na observação objetiva de dados clínicos. 

A eficácia da cura se encontra em torno do diagnóstico, do tratamento e da 

recuperação do paciente e do organismo voltando ao estado funcional normal. Em 

geral, as performances estabelecem uma relação de troca baseada no retorno 

financeiro, ou seja, nos custos e no acesso do serviço de saúde, seja privado ou 

público (através de impostos). Para o autor a visão mecanicista da saúde valida a 
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crença de que a cura da doença requer intervenção externa, como a do médico. Essa 

intervenção tanto pode ser física, através de cirurgia ou radiação, quanto química, 

através de medicamentos.  

 

 

A atual terapia baseia-se nesse princípio de intervenção médica, 
confiando em forças externas para a cura, ou pelo menos, para o 
alívio do sofrimento e do desconforto, sem levar em consideração o 
potencial curativo do próprio paciente. (CAPRA, 2006, p. 150). 
 

 

Alguns instrumentos de cura dos romeiros se destacam simbolicamente nos 

ritos como rosários, santinhos, ex-votos, velas acesas, imagens de santos, fitas, 

construção de andores, plantas medicinais, remédios caseiros e fotos. Os ritos de 

busca e alcance de cura são publicizados nos espaços coletivos, criando um cenário 

de cura onde expressam e manifestam através do testemunho coletivo, do 

pagamento pela graça alcançada, ou ainda da busca de cura, atribuindo-lhe valor e 

significado. Teixeira (2010) descreve que esses aspectos constituem um ato de fé 

pelo qual é selada a história pessoal do pedinte, no caso, o romeiro, da sua rede 

social ao testemunho público dos deveres com o sagrado, confirmando as crenças e 

mantendo o circulo de cura pela fé. 

 

 

� Corpo:  

 

Para Canesqui (2007), o corpo sobre o qual a Medicina intervém é apenas 

biológico, funcionando como uma máquina complexa: físico-química, metabólica, 

com seus órgãos e funções, cujo afastamento da normalidade é parâmetro 

importante para os diagnósticos médicos. Isto representa a visão cartesiana da 

ciência em que o corpo se encontra fragmentada em corpo da mente e da alma. Esta 

separação implica a visão do ser humano como foi descrito anteriormente no 

capítulo 3, sob a leitura de Csordas e Leloup.  

A visão cartesiana na medicina contribuiu para a criação das especialidades 

médicas e a ênfase na abordagem centrada na clínica gerando um alto custo nos 

procedimentos curativos e a desumanização na relação médico-paciente. O corpo é, 
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então, submetido ao saber e fazer médico. Capra (2006) afirma que a ciência 

médica limitou por algum tempo a tentativa de compreender os mecanismos 

biológicos envolvidos numa lesão em alguma das várias partes do corpo. 

Acrescenta o autor que essa abordagem limita a eficácia na promoção e 

manutenção da saúde.  

O corpo na cura simbólica religiosa não se encontra separado da mente e do 

espírito. É apresentado como um lugar de purificação e divindade, pois a sua 

manipulação como um instrumento votivo corporifica as representações e 

sentimentos de cura atribuindo sentido às suas experiências de alívio, bem-estar, 

esperança e proteção em relação ao sofrimento do adoecer e da busca de cura. O 

corpo é um instrumento e expressão das performances de rituais. O romeiro não 

separa corpo físico, mental e espiritual. Esta leitura remete a Boff (2006), quando 

descreve o corpo como uma parte do ser humano em a sua totalidade. Cuidar do 

corpo de alguém é prestar atenção ao sopro que o anima. 

 

 

� A cura  

 

Como já foi comentado, no modelo biomédico a cura se encontra centrada 

no saber, no exercício e nos procedimentos clínicos do médico, sendo exercidos sob 

forte influência da tecnologia. Helmam (2006) atenta que a moderna tecnologia exerce 

o suporte à vida possibilitando o tempo determinado para a morte. Dahlke (1992) 

defende que, em meio a toda essa magia, os médicos estabelecem uma posição 

respeitável, o que impregna a imagem de poder e decisão sobre a vida e a morte, 

resgatando a imagem dos antigos deuses. Em geral, nesta abordagem não se considera 

a dimensão subjetiva do paciente no processo de viver, adoecer e morrer.  

A leitura de cura dos romeiros é atrelada ao seu mundo, ao ethos, a uma 

visão de mundo compartilhada com uma divindade, no caso, o Padre Cícero. 

Representa uma construção coletiva e pedagógica de redes sociais de ajuda mútua, e 

suporte que envolve a troca de saberes entre representantes da igreja local e 

representantes dos romeiros através dos ritos de acolhimento nas reuniões das três e 

nos ambulatórios da Pastoral (romeiros-curandeiros-rezadores) desenvolvendo o 

sentimento de pertencimento e apoio social. 

Vala (2006) define apoio social como sendo qualquer informação, falada 
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ou não, e/ou auxílio material oferecido por grupos e/ou pessoas que se conhecem, que 

resulta em efeitos emocionais e/ou comportamentos positivos. Trata-se de um processo 

recíproco, isto é, tanto gera efeitos positivos para o receptor quanto para quem oferece 

o apoio, permitindo, desta forma, que ambos tenham mais sentido de controle sobre 

suas vidas e que desse processo se apreenda que as pessoas necessitam umas das 

outras.  

O apoio social em romaria se encontra também na solidariedade dos ritos 

dos itinerários sagrados, bem como no trajeto de origem até Juazeiro, na divisão de 

comidas, camas, redes, cuidados e alegrias nos ranchos. Vasconcelos (2006) demonstra 

que vários estudos têm mostrado a importância da religiosidade no fortalecimento de 

diversas redes de solidariedade e apoio social, sendo fundamentais para incrementar a 

capacidade das pessoas, das famílias e das comunidades de resistirem às agressões que 

continuamente sofrem em saúde. Levin (2001) descreve que a solidariedade religiosa 

proporciona recursos palpáveis e emocionais que amortecem ou reduzem a nossa 

experiência de estresse, bem como apresenta efeitos protetores preventivos e 

terapêuticos sobre a saúde. A cura na experiência dos romeiros se encontra nas 

performances dos ritos que é compartilhada em uma rede social de compaixão e nas 

relações de troca com a divindade e com o cuidado com o próximo.  

 

 

A forma em que a cura se realiza com outras pessoas é o ter cuidado. 
Pode ter cuidado com a nutrição ou o repouso, assim com o corpo do 
outro [...] a cura acontece em qualquer momento, em uma palavra, 
uma ação, um olhar que cuida e que toca e que toca quem é cuidado, 
permanecendo na memória de quem cuida e de quem é cuidado 
(BARONTINI, 2009, p. 2110). 
 

 

Vala (2006) acrescenta ainda em seus estudos as hipóteses de Parker em 

que o mesmo ressalta que as classes populares produzem coletivamente suas 

representações e práticas simbólico-religiosas. Essas representações e práticas 

frequentemente têm o sentido de um protesto simbólico que, de acordo com a 

conjuntura, pode não ser visível.  

 

 

São estratégias de sobrevivência de que as classes populares 
lançam mão dentro de uma sociedade que lhes nega 
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oportunidades de trabalho e seus direitos legítimos. De uma 
forma geral, mas com diferenças, o “catolicismo popular, o 
pentecostalismo abstencionista, os cultos afro-americanos e os 
espiritismos supersticiosos, todos apontam para uma “eficácia 
simbólica” em função das necessidades básicas do presente. A 
fé em Deus e na Virgem Maria oferece um sentido para a vida. 
O espaço das manifestações (igreja, centro, templo) “garante 
um âmbito simbólico onde buscar consolo e encontrar energias 
morais e orientação para enfrentar a incerteza apresentada pela 
angustiosa situação da fome e da miséria familiar. (PARKER 
apud VALA, 2006, p. 49). 
 
 

Mais do que uma estratégia de sobrevivência e resistência, os rituais 

expressados na religiosidade popular em Juazeiro revelam elementos subjetivos  dos 

romeiros enquanto sujeitos de sua história, do seu mundo mítico, da medicina popular, 

do cotidiano dos serviços de saúde e da relação médico-paciente. As performances dos 

ritos encenam e dão vida, atribuindo novos significados à experiência do adoecer e da 

busca de cura, revelando a sua complexidade, uma vez que não se encontram atreladas 

apenas às representações do processo saúde-doença, mas no corpo enquanto local de 

mudanças, resistência e cura espiritual e sagrada.  

Para Vala (2006), o ritual com certo conteúdo mágico oferece um sentido, 

tira a angústia, alivia as tensões, possibilita fazer frente à incerteza, fortalecendo e 

revitalizando o indivíduo na busca de soluções concretas para os seus problemas. Mais 

que alívio de tensões, os rituais contribuem para a construção de identidade dos 

romeiros. Grün (2010) descreve que os rituais aprofundam relacionamentos e os 

promovem, especialmente quando são coletivizados, contribuindo para a construção de 

identidade. A cura em romaria no Juazeiro perpassa o corpo, a mente e o espírito, 

significando o que Boff (2002) chama de cura integral, pois envolve o contexto social e 

o cotidiano do romeiro em sua inteireza, embora no primeiro momento na busca de 

cura esteja voltado para uma parte enferma do corpo. Assim, a cura do pecado-doença 

abre espaço para a graça-cura. 

 

4.4 Algumas Considerações em Torno dos Aspectos Presentes nos Rituais em 

Romaria. 

 

Rabelo (2004) enfoca que vários estudos antropológicos têm demonstrado 

que ao manipular símbolos em um contexto extracotidiano carregado de emoção, o 

ritual induz seus participantes a perceberem de forma nova o universo circundante e 
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sua posição particular nesse universo. As buscas de cura na dimensão religiosa levam 

as pessoas a uma reorganização de sua experiência de mundo, funcionando como uma 

prática transformadora. Nos ritos observados em romaria, vários aspectos apontam para 

a reorganização da experiência do adoecer e da busca de cura como um momento 

transformador e de ressignificado do cotidiano dos romeiros, como foi já descrito neste 

estudo. O corpo se configura como instrumento para expressar, através das 

performances dos ritos, a experiência transformativa que revelou o sentir e a dimensão 

espiritual dos romeiros. 

 

� O corpo enquanto oferenda configura-se como um momento de entrega de si e 

do outro ao ser colocado sobre um objeto de poder, no caso, a cama na casa de 

milagres, ou sendo representado simbólica e anatomicamente como um ex-voto. 

Expressa a  purificação do mesmo através dos rituais de sacrifício e oferendas e no 

contato com as pedras do Santo Sepulcro despertando a sensação de cura, de 

manifestação da fé, esperança e a confiança na divindade, no encontro com o 

transcendente, independentemente do que é chamado ou atribuído. 

 

� Nos ritos de oferendas tanto dos ex-votos quanto das indumentárias que vestem 

o corpo, a retirada das mesmas e a oferta à divindade representam a expulsão do 

mal do corpo, reorganizando-o na sensação de paz, purificação e proteção. 

 

� Os ritos de imposição de mãos e da natureza como um aspecto extracotidiano 

exercem sensações e sentimentos de alegria, purificação e esperança. Nos estudos 

recentes em torno da espiritualidade e saúde a alegria, a fé e a esperança são 

emoções positivas que auxiliam no processo de cura, no tratamento e recuperação 

de pacientes, como já foi colocado. 

 

Além do exercício e da performance do corpo propriamente dito, a troca dos 

saberes  também favorece a construção e legitimação das crenças na medicina popular 

como um mecanismo de  resistência e apropriação em torno da cura popular, construída 

há quase um século em Juazeiro. Também os ritos de acolhimento manifestam a função 

social e pedagógica dos rituais, como os testemunhos, os cantos, as preces, o envio e 

leitura de recados e cartas que expressam a dor, a fé, aliviam as angústias e acentuam a 
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compaixão ao próximo e o exercício da construção do apoio social e solidariedade, o 

que também contribui para o tratamento dos agravos à saúde. 

Além disso, algumas narrativas revelam, como já foi colocado nos relatos e 

anotações dos capítulos anteriores, mudanças de hábitos, atitudes e valores na vida dos 

romeiros, como rezar, orar, renovar os votos de confiança e fé com o retorno às 

romarias, sendo que um dos principais aspectos percebidos foi à mudança das 

condições de vida, ou seja, especialmente no trabalho quando antes não exerciam 

determinada função ou atividade. Com o processo de cura implantaram negócios, 

mudaram de vida. Alguns passaram a desempenhar papéis na medicina popular, como 

demonstram os relatos de alguns romeiros que, com o processo e busca de cura, 

tornaram-se rezadores ou passaram a participar de grupos religiosos ou associações 

locais. 

 

“Vou subir o Horto a pé e vou conseguir passar o sepulcro com a fé em Deus e meu 
padrinho Padre Cícero, Mãe das Dores, Nossa Senhora das Candeias... Eu trabalhava 
de pedreiro. Por causa da coluna, faço um negócio extra para ajudar os outros. Faço 
parte do Coração de Jesus da minha cidade, faço parte da Legião, do Terço dos 
Homens, sou tesoureiro da associação do bairro onde eu moro, pra ajudar o pessoal, 
mas eu vou acertar né,...”.(Josias Torres da Silva, 51 anos, Alagoas). 
 
 
“A fé me ajudou a viver.  Tive trombose. O sofrimento da vida toda que nós temos, mas 
alguns têm mais do que outros, né? Desde a infância que luto para sobreviver.  Faz 
quatorze anos que eu criei duas filhas. Criei as minhas filhas só com a Graça de Deus 
trabalhando. Formei a última em dezembro, fez magistério e estou pedindo a Deus que 
Ele arrume um emprego né, da função que elas quiseram e concluíram para ver se 
melhora a situação.” (Salete, 51 anos, Bahia). 
 
 

As narrativas dos romeiros, o exercício da medicina popular e a observação e 

descrição dos rituais também instigaram e promoveram reflexões em torno da formação 

médica e espiritual. 

 

4.5. Formação Médica, Educação Popular e Espiritualidade 

 

A descrição dos rituais também trouxe alguns elementos comparativos 

entre o modelo biomédico e a cura simbólica religiosa, o que facilitou tecer 

considerações em torno da formação ou educação médica. É importante ressaltar que a 
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educação médica já vem conseguindo alguns avanços históricos e pedagógicos, 

promovendo novos direcionamentos à formação de médicos. Assim como na Europa e 

nos Estados Unidos, o Brasil buscou a cientificidade da Medicina influenciada pelas 

escolas médicas norte-americanas com base no modelo flexneriano, que instituiu a 

formação cientificista e acadêmica, focalizando o processo curativo individual.  

Mcwhinney (1988) acentua que com a revolução tecnológica no século 

XX, Abraham Flexner expressou a necessidade de a educação médica se apropriar da 

tecnologia para fundamentar uma base científica firme, iniciando a era da 

especialização voltada para o impulso da tecnologia na Medicina, promovendo o status 

quo dos especialistas sobre as outras formas de cuidados médicos primários, a clínica 

geral, bem como as práticas e curas em torno da medicina popular. Mas, aos poucos, se 

percebe a falência desta perspectiva centrada no modelo flexeriano, que se expressa no 

agravamento das questões de saúde da população e na incapacidade da ciência, das 

instituições de saúde e da sociedade de responderem de forma eficiente aos problemas 

de saúde.  

O modelo biomédico representa uma resposta cara ao sistema de saúde, 

bem como uma desumanizada relação medico-paciente, além da falta de acesso da 

população aos serviços médicos. Vasconcelos (2006) coloca que este modelo começou 

a entrar em crise nos países desenvolvidos, notadamente a partir da segunda metade do 

século XX, quando se constata o pequeno impacto das ações médicas nos níveis de 

atenção à saúde de suas populações. 

 

 

A crise orçamentária do estado capitalista a partir da década de 70 
ampliou a crítica ao modelo biomédico centrado na doença, no uso 
intensivo da tecnologia e, portanto, gerador de gastos financeiros 
crescentes... Além da insatisfação da sociedade, decorrente da 
progressiva percepção dos limites do caráter especializado e 
fragmentado da prática médica, de seu alto custo e de sua política ou 
livre mercado. (VASCONCELOS, 2006, p. 28). 
 

 

Atualmente, a formação médica se encontra em discussão atrelando a 

leitura do novo currículo: a inserção das Ciências Sociais, bem como as metodologias 

de ensino-aprendizagem centradas no estudante. Vários autores questionam o ensino 

médico e sobre os cursos de Medicina recaem críticas, como: formar profissionais 
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carentes de mentes questionadoras, sem o desejo e a curiosidade de compreender os 

fenômenos com os quais se defrontam, bem como de refletir sobre suas práticas e 

adequá-las à realidade das comunidades.. Discute-se a dissociação do básico-clínico e a 

necessidade de inserção precoce na prática, tentando aproximar os futuros profissionais 

de Medicina das necessidades de saúde da maioria da população.  

No Brasil, ganha espaço significativo o impulso às reformas curriculares 

em torno da homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais, o Programa de 

Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina e o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde. Assim, algumas instituições têm 

incorporado metodologias de ensino inovadoras baseadas na resolução de problemas de 

acordo com a reformulação do projeto político-pedagógico. É nesse espaço de 

discussão e elaboração curricular que alguns cursos demandam a proposta de inserção e 

integração entre saúde, espiritualidade e religiosidade enquanto disciplina, além de 

projetos de extensão e pesquisa, como já foi colocado inicialmente no capítulo 3.  

Depois de alguns anos de estudos, Levin (2001), ao elaborar a 

epidemiologia da religião, focaliza a relação entre as práticas religiosas e a saúde, 

mostrando que as pessoas que seguem um caminho religioso têm mais chance de 

superar sua longevidade com saúde e qualidade de vida.  

Muitos estudos e pesquisas, porém, estão sendo desenvolvidos. Levin 

(2001) demonstra que um dos melhores indicadores dessa realidade é o fato de que, 

atualmente, quase metade das escolas de Medicina dos Estados Unidos passou a adotar 

cursos sobre a influência de fatores religiosos e espirituais na saúde. Koening (2005) 

descreve várias razões para a inserção da discussão da espiritualidade e religiosidade na 

Medicina, que resumidamente coloco: 

� Muitos pacientes são religiosos, e as crenças religiosas ajudam a lidar com 

muitos aspectos da vida; 

� Crenças religiosas influenciam as decisões médicas, especialmente quando 

os pacientes estão seriamente doentes; 

� Atividade e crenças religiosas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade 

de vida; 

� Muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem suas necessidades 

espirituais; 
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� Médicos que falam sobre as necessidades espirituais não são novidade, tendo 

raízes na longa história da relação entre religião, Medicina e assistência à 

saúde. 

O autor sugere, ainda, no seu livro Espiritualidade no Cuidado com 

Paciente, vários aspectos de como incluir a espiritualidade no cotidiano dos pacientes e 

médicos. Vasconcelos (2006) referencia em seu livro A Espiritualidade no Trabalho em 

Saúde a ampliação da discussão da espiritualidade e da religiosidade para além da 

formação médica, expandindo para as ações de serviços na atuação dos profissionais de 

saúde. Para o autor, valorizar a espiritualidade na formação profissional, no trabalho de 

atendimento e nas ações coletivas de saúde independente de acreditar ou não em Deus, 

de ser religioso ou não, mas é uma exigência imposta pela realidade concreta do 

trabalho em saúde.  

 

 

A importância da espiritualidade no processo de elaboração subjetiva 
de saídas para a crise da doença para a maioria da população e na 
motivação e orientação do trabalho de grande parte dos profissionais é 
inquestionável. É, portanto, um fato social, pedagógico, psicológico e 
médico que não pode continuar sendo desconsiderado. 
(VASCONCELOS, 2006, p. 127). 

 

 

Destaca, ainda, entre outras formas de inserção da discussão da 

espiritualidade e religiosidade na formação profissional, a educação popular em saúde 

como uma perspectiva de valorizar a espiritualidade e a religiosidade, criando espaços e 

diálogos para as práticas e saberes que levem em conta a dimensão subjetiva dos 

sujeitos envolvidos no processo saúde-doença. Vasconcelos (2006) reporta que a 

educação popular nesta perspectiva não é apenas de buscar construir coletivamente o 

conhecimento necessário para a superação dos problemas, mas uma construção coletiva 

com explicitação dos sentidos que mobilizam a ação humana e que permitem as pessoas 

se situarem no mundo em que estão. Significa uma abertura para o significado 

simbólico das palavras, dos gestos e dos ritos para superar a perspectiva limitante de 

atuação da educação em saúde. 

Neste sentido, ressalto algumas perspectivas que Yus (2002) descreve sobre 

a inserção da espiritualidade nos currículos, ou seja, na educação, como: a busca de 
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sentido, a autorreflexão, onde o educador e o educando se conectam continuamente com 

o sentido de suas próprias aspirações vitais, incluindo as razões para escolher a carreira 

educativa e a compreensão do seu propósito de vida; a emoção; a moralidade como uma 

abordagem para enfatizar alguns valores como justiça, paz e comunidade; a ecologia 

como consciência de que somos parte de um todo, que estamos conectados com cada 

parte do universo como as formas vivas, os seres humanos e todas as culturas através do 

tempo; a consciência crítica para a saúde e a sobrevivência do planeta e a criatividade, 

vista como a capacidade humana última, como seres humanos criados e criadores, com 

capacidade de fazer escolhas conscientes para o bem do mundo. O autor destaca, ainda, 

que o conhecimento em torno da espiritualidade e da educação enfatiza as nossas 

conexões com o eu, com os demais e com o mundo, com a natureza, com o divino, com 

as religiões, as emoções e o corpo, com a imaginação e os processos criativos.  

 

 

4.6 Abençoando e Jogando Chapéus: o que Aprendi com a Aproximação e o 
Envolvimento no Mundo Mítico dos Romeiros 

 

Algumas transformações foram percebidas no meu mundo enquanto 

pesquisadora ao narrar a minha trajetória de vida e durante toda a minha aproximação 

com o contexto e o mundo mítico dos romeiros. Josso (2010) afirma que o processo de 

formação designa um conjunto de transformações realizadas pelo sujeito tanto sobre si 

mesmo e na sua relação consigo mesmo quanto nas interações sociais. Essas 

transformações se fazem num duplo movimento de integração de novas dimensões e de 

abandono de dimensões anteriores. Descreverei alguns movimentos de abandono e 

integração que percebi neste estudo. 

 

a) Momentos de abandono  

 

� Desmistificação em torno da história de Juazeiro do Norte, através de leituras, 

pesquisas e narrativas dos romeiros sobre o Padre Cícero e dos movimentos 

religiosos no Cariri, o que contribuiu para ressignificar os meus valores e 

preconceitos em relação à religiosidade popular em Juazeiro, dada a história 



120 
 

distorcida que aprendi na minha formação acadêmica, bem como algumas 

leituras que colocavam Juazeiro como um lugar de fanáticos.  

 

� Momentos de Integração 

 

Considero a dimensão de integração como processo de aprendizagem, bem 

como expressão de alguns resultados e reflexões deste estudo. Assim, narro a minha 

experiência no campo como um momento significativo no meu processo formativo 

enquanto pesquisadora, quando me encontrei fazendo rituais como o percurso do Santo 

Sepulcro,  permitindo-me a guia e os ensinamentos dos romeiros referentes aos ritos das 

pedras, e na aquisição de produtos e remédios da medicina popular.  

Lembro que durante o percurso a relação de confiança aos poucos se 

construía, quando pedia para alguém me explicar como era o roteiro das pedras ou 

simplesmente escutava suas histórias de cura. Aos poucos compreendia, com a leitura 

de mundo em torno dos romeiros, o seu universo de crenças, práticas e ritos. E com esta 

perspectiva, aprendi também a escutar, a observar pacientemente cada rito e a sabedoria 

em torno das plantas, raízes e grãos. Manifestei indignação diante dos relatos em torno 

da falta de acesso aos serviços de saúde e a relação desumana entre médico e paciente.  

O sentir era algo latente que pulsava com a alegria dos romeiros; a tristeza 

com a doença; a entrega do corpo e dos ex-votos como algo de poder em troca de uma 

graça alcançada. Esses momentos me reportavam às minhas próprias questões, como a 

falta de fé naquele instante na minha vida. Algo transcendia às minhas inquietações, 

como os ritos de sacrifícios e a inocência estampada nos olhos e nos sorrisos das 

crianças vestidas de preto. E aos poucos percebia o tamanho e a amplitude de cura do 

mundo em romaria como:  

 

� O apoio social, como um mecanismo de solidariedade e resistência às suas 

condições sociais de saúde e de existência.  

 

� A partilha, o acolhimento ao outro como reconhecimento e parte de si enquanto 

romeiro. 
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�  A criatividade e a construção coletiva na fabricação de altares e andores para os 

transportes da procissão dos carros dos romeiros e a criação de ex-votos e 

indumentárias. 

 

� A organização dos rituais expressos em símbolos, orações, preces e cantos. A 

sensação de pertencimento enquanto romeiro e afilhado do “Padim”.  

 

�  A cura representa uma construção coletiva com o outro e se encontra além da 

cura física de uma doença. Encontra-se nos gestos, nas lágrimas, na alegria, na 

veneração no que se acredita como um reflexo das crenças e da confiança em si 

mesmo.  

 

� Aprendi que reverenciar, adorar, transferir poder a uma divindade que contribuiu 

com o ser humano para a construção do seu próprio mundo mítico e fazer parte dele 

é, de certa forma, resgatar e reverenciar a sua própria história e trajetória enquanto 

romeiro.  

 

�  Que a expressão da espiritualidade dos romeiros através da religiosidade e da 

medicina popular não é uma representação popular, por não apresentar 

aparentemente uma fundamentação acadêmica ou racional das grandes tradições 

religiosas e do conhecimento científico. É uma expressão de um mundo, de um ethos, 

de seu habitat, que expressa uma história centenária de resistência, resgate, 

apropriação e renovação de saberes e ritos que encenam atribuindo significado e 

sentido em sua busca e manejo da cura de uma forma simples, verdadeira e inteira 

que transcende a ação e o movimento dos seus corpos enquanto lugar e expressão de 

fé. Quando refiro a sua inteireza é também no sentido de que não separa corpo, 

mente e espírito, ou seja, estão por inteiro naquele momento, presentes. E verdadeiro 

corresponde ao que os sustenta em seus corpos e no coração enquanto manifestação 

da fé e da transcendência daquilo em que acreditam. 
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� Que cada ser humano tem sua trajetória de busca e construção de  

transcendência, independentemente de como se manifesta, expressa em uma 

religiosidade ou religião, ou simplesmente através do coração. 

Por último, recorro ao rito dos chapéus para fechar este estudo. Acenar 

chapéus tem vários significados para os romeiros em Juazeiro. Mas, em geral, além da 

representação simbólica de uma boa acolhida e reverência ao “Padim”, significa partir 

fazendo votos de retorno. Assim foi este estudo. Apenas um aceno, uma acolhida e 

aproximação ao universo dos romeiros com um olhar focado na saúde, na 

espiritualidade, na religiosidade e na experiência formativa do universo de busca de 

cura. Muitas coisas ainda precisam ser reveladas, outras aprofundadas e refletidas com 

outras pesquisas e estudos que renovarão os votos de retorno ao universo de Juazeiro.  

 

 
 

Foto XI: Despedida de chapéus. Arquivo da pesquisadora. 2010 
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